
  

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਦ-ਉਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 15.02.2016 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 03/18/2009-2ਪੀਪੀ।/558 ਮਿਤੀ 23.08.2010 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ 

ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 

3/19/2015-2ਸਿੰ:ਪ੍ਰ:1/785929/1-4 ਮਿਤੀ 29.06.2016 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

2. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 11080/2016-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸੁਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16.06.2016 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:- 
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3. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰ 

1455/2016, ਇਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸੁਨ ਨੰ: 11080/2016-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 

ਵਿਖੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

4. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 11080/2016-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16.06.2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ 

ਐਪਲੀਕੇਸਨ/ਸੀ.ਐਮ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰ: 11080/2016-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16.06.2016 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰ: 1455/2016-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ 
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