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-%1-੬2੯ (ਸਿੰਚਾਈ  ਪ੍ਰ਼ੋਨਲ-? ਸ਼ਾਖਾ) [੭ 08 729 %) 

ਨੰਬਰ: 22/10/2015-5ਸਿ:ਪ੍ਰੋ2/ ਜੀ ਡਰਰ 

ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਭੰਟ ਗਰੇਡ-1. `ਮੱਖ ਦਫਤਰ, -ਜਲੋਂ ਸਰੋਤ 
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 19470 
ਆਫ 2011-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 04.12.2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 19.11.2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਤੀ 31.12.2013 ਤੋ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ 
ਨ: 22/27/2011-5ਸ੫2/398014/2 ਮਿਤੀ 16.12.2014 ਰਾਹੀ' ਕੀਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਜੁ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸੁਨ ਨੰ: “530 ਆਫ 2015 ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 
15.07.2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ ਨੰ: 3648 ਆਫ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 
09.12.2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/80/2016-3ਐਫ.ਪੀ.3/1383693/1 ਮਿਤੀ 01.01.2019 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ 
ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਤੋਂ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 
ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ/ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮਾਂ 
ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ' ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

੩ ੨ ਫਟ ਤ9, ਰ 

  

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ _ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
“3੪.01.2020 ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ। 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 22/10/2015-5ਸਿ:ਪ੍ੋ?/ ਮਿਤੀ, ਦੰਰੀਗਰ: 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 22/10/2015-5ਸਿ:ਪ੍ਰੋ/#57ਊ ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: # 272੭2 
ਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ :- 
1. _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 

254/7 ਪ੍ਰਮਾਸਨ/2020, ਮਿਤੀ 09.01.2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 
ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

2. __ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ । 
3:' ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ 

ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 
ਹੈ€=3 ਡੰ੨ “- ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ?1, ਮਾਰਫਤ` ਮੁੱਖ 

ਤੇ >6 5੧੯2) ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਜ੍ਟਯ੍ 
ਸੁਪਰਡੰਟ । 
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