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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਉਪ ਮੰਭਲ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ:) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੇਇਸ਼ਾਂਨੰ- -16/1994 - 

ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, _ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6.1.2012 ਨੂੰ 02 ਸਾਲ 

ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 6,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਤੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਮਿਤੀ 05.8.1998 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, ਜਿਲਦ-2 ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ 

ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਵਿੱਚ 100% (ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵੱ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ:) ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਵਿੱਚ 100% ਕੱਟ 
€) 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਡਿਸ 

651/15/0%7/11519 ਮਿਤੀ 12-03-2016 ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਨੰ: 

20/16/2001-5ਸ੫2/721216/1 ਮਿਤੀ 29.03.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

3. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 20364 ਆਫ 2016 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ 
ਸਿੰਘ ਹੁੰਝਣ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 01.03.2019 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ 
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
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ਪਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ੁਨਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 16.05.2019 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 
੧24 .“/ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇਲ੍ਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਝਣ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ) ਦੀ ਪੈਨਸੁਨ ਵਿੱਚ 

ਸਿ ਲਗਾਈ 100% ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਰੀ 

ਹੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

[&( -09.2019 ੍ _ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 20/16/2001-5ਸਿਧ੍ਰੋ2/ /57995)£5 ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: / 699 
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

1. _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
2. __ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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