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ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਾਸਵਾਣਾ! ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪਜਾਬ ਵਿਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪੋਗਰਾਮ ਪਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 17-07-2037 ਤੋਂ 24-07-2017 ਤੌਕ। . 

    

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ੮। ੮ 
   

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਨ 
ਉਤ ਸਿ 

4 ੨ ੨ ਨੌਥੀ“ਵਾਰੀ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਫੀ ਇਜੀਨੀਅਰਨਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਂਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੰ,' 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ. //97-711 6 ਰਟ 1567/87 ਮਿਤੀ .%0.#...?07/2017 

ਉਪਵੋ ਰਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
] ਪ੍ਸੰਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੋਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਾਬ, ਚੰਡੀਰੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਚ ਨੰ: 1071- 

108071567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ _20-36-2037 ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿੱਚ। 
2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਬ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਮਿਤੀ੍ 16- 07- 2037 ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ। - ੍ 

ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

ਇੱ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੈਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

&2
 

5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
6 ਨਿਗਰਾਨ 6 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । ਲੈ 
7 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਖ਼੍ਰਿਤਸਰ । 

   

8__ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ !! ਨ 
ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਰੁਸਿਆਰਪਰ। 

. (ਪਿਊਟਰ ਸੈਲ , ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। 

ਨੱਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ` 

ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ,ਸੈਚਾਈ ਵਿੰਡਾਗ ਪੈਂਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ` ੮੪975 

ਨੋਟ :- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੈਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਫ਼ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਮੋਗਰਾਮ ਰਤ ਸਰ, ਿਤ[ਯਲਉਸਦਾ ਹੈ।
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