
    

  

ਇੰਜੀ: ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਨੈਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ.਼ਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਦੀ ਮਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। 

( 0 ਗਿਆਨ ਚੱਦ ਸਿੰਗਲਾ 
ਵਿਸਾ,- 'ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005 ਦੈ ਨੈਕਸਨ 13(।। ਅਸ਼ੀਨ ਪਿ [70 ਅਘੈਲ ਮ੍ ਗਿਆਨ ਚੱਦ ਸਿੰਗਲਾ। 

ਰਹ <- 3੬ ₹।(ਜਾ 
ਧੰ॥/? 

ਪੀ.ਆਈ.ਉ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਲ ਸਹੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਜ ਚੰਡੀਗੜ। ਚੈਰ਼ੀ3:) ॥ 
।) ਪੀ.ਆਈ.ਉ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਲ ਸ33 ਵਿਭਾਗ 0ਜਾਂਬ, । ਰੀ ਇੀ ਰ੍ 94[ਸ੍ਰੰਘਮ 
2) ਸੁਪਰਡਟ/ਗਜਟਿਡ ਸੈਲਰੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਜਾ ਹੰਡੀਗਤ੍ ਘ<= ਉਨੀ. 22[2900727 ੧) ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ,- 

ਮਿਤੀ 20.03.2020 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20.63.2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਉ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ ਹੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ 
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਗਜਟਿਤ ਸੇਲਰੀ) ਪੇਸ ਹੋਏ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਖੁੱਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਏ। 

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਗਜਟਿਡ ਸੈਲਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਨੇਟਿੰਗ ਪੰਨ੍ਹਾਂ 5” ਤੋਂ 54 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਨਚੀਂ ਸਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਸ 
ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਕੰਟਰੋਲਰ£ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਜੀ ਤੋ ਵੇਟ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੀ 

ਅਪੀਲ ਕਤਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੀ.ਆਈ.ਉ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਗਜਟਿਡ ਸੈਲਰੀ) ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਰੈ ਕਿ 
ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 57 ਤੋਂ 64 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੂਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਭੇਜੀਆ ਜਾਏ 

ਇਸ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿਨ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 03 64 2626 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ੧100 ਵੱਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨੰਬਰ 7੧੫੫੮੫7 7131ਐਮ੪ਟਵ:ਸ“2020 ਮਿਤੀ 28 ੭ 0342027 

ਉਪਰੇਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੇ। 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਉ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਬ, ਢੰਡੈਗੜ੍ਰ। 

2) ਸੁਪਰਡੰਟ/ਗਜਟਿਡ ਸੈਲਰੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍। 

3) ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, (ਐਕਸਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) # 69-ਸੀ, ਮੋਡਲ ਟਾਉਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ। 

ਆ ਪਹਿਲੀ -ਕਮ- 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਨ 

ਦਾਰ ਹੈ ਵਾ $. ੦. ॥ ੯" ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਜੀਨੀਅਰ/ਕੌਪਿਉਟਰ ਸੈਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ। 

563।11੬੦ 01 ੮।153।੧੦।'


