
ਲੱ 
ਇੰਜੀ: ਪਰਵੀਨ ਬਿਰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ । 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005-ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ। 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਖ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-1(ਈਈ-2) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 

੭) ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ: ਖੁੱਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 
  

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-1(ਈਈ-2) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਤਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੇਸ 

ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰ 

ਮਿਤੀ 25.10.17 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ/ਸਪੰਰਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: -1£6-&% /2ਵਸ/2017 ਮਿਤੀ ੨/ /10/2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ-ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-1(ਈਈ-2) ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2) ਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ ਏ.ਡੀ.ਈ (ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ) ਮਕਾਨ ਨੰ: 3306,ਸੈਕਟਰ 23-ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(160023) 

90੪ 
ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਂਰਟੀ-ਕਮ- 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।



ਇੰਜੀ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿਰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ । 

ਵਿਸਾ:- ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005-ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ । 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2(ਨ.ਗ.ਅ-2) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2) ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ: ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2(ਨ.ਗ.ਅ-2) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਤਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੇਸ 

ਨਹੀਂ' ਹੋਏ। 

ਮਿਤੀ 25.10.17 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ/ਸਪੰਰਕ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸੁਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: “182-੬- ,/2ਵਸ/2017 ਮਿਤੀ ੨1 /10/2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ-ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2(ਨ.ਗ.ਅ-2) ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2) ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕਾਨ ਨੰ: 5227/ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 38-ਵੈਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

.... (0 

ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਰਿ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। “ਰਨ


