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ਵ� ਲ 

  ਸ਼�ੀ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੇਖਾ ਪੁ� ਤਰ ਸ਼�ੀ ਮ�ਲ ਿਸੰਘ 

                ਮਕਾਨ ਨੰ:1284/74, ਗਲੀ ਨੰ:2, 

  ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਗਰ, 

  ਲੁਿਧਆਣਾ। 

   

  ਪ�ਤਰ ਨੰ:3/5/2022-ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ/11451 

  ਿਮਤੀ ਪਿਟ. 22.07.2022 

 

ਿਵਸ਼ਾ:  ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ- 2005 ਤਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ। 

*** 

 ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਆਪ ਦੇ ਿਬਨ)  ਪ�ਤਰ ਿਮਤੀ 06.06.2022 ਜੋ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਮਤੀ 13.06.2022 

ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 
 

1. ਲੜੀ ਨੰ:1 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-1 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

2. ਲੜੀ 2 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰ ੇ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੇਖਕ�/ 

ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ ਕੁ# ਲ 5,53,630/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭ# ਤੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਭ# ਿਤਆਂ ਵਜ) ਿਦ# ਤੇ ਗਏ। 

3. ਲੜੀ ਨੰ:3 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-2 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

4. ਲੜੀ ਨੰ:4 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-3 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

5. ਲੜੀ ਨੰ:5 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-4 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

6. ਲੜੀ ਨੰ:6 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-5 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

7. ਲੜੀ ਨੰ:7 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਕੁ# ਲ 634 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ। 

8. ਲੜੀ ਨੰ:8 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 21.11.2021 ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹ, 

ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। 

9. ਲੜੀ ਨੰ:9 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਕੁ# ਲ 478 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ। 

10. ਲੜੀ ਨੰ:10 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 11.11.2021 ਨੰੂ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਕੁ# ਲ 250 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ। 
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11. ਲੜੀ ਨੰ:11 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿਲਿਖਆ ਜ0ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਕੁ# ਲ 230 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ। 

12. ਲੜੀ ਨੰ:12 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-6 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

13. ਲੜੀ ਨੰ:13 ਰਾਹ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਲ� ਗ-7 ਵਜ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

 ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਹਤ ਜੀ। 

 

                                                                        (ਦਸਤਖਤ) 

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 


