
  

ਨੰਬਰ ........../ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87 
੍ ਮਿਤੀ .... /08/2037 

ਰ੍ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

< ਵੱਲ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਸ਼ਾ:- _. ` ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌੰਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ & 

ਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 18-08-2037 ਤੋਂ' 25-08-2017 ਤੱਕ। ਰਾ 

ਰ੍ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ:/£#%/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ /64. 07--2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

_ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ੪ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 

18-08-2017 ਤੋ 25-08- 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ੍ਹ ਨਾਲ 

` ਸਬੈਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 
ਹ 

ਨ “ਤਲ. “ਫ਼ 
ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰਮ/ਰੋਗੂਲੰਸ਼ਨ , 

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 
ਦਰ ਰ ਰ੍ 

੯ (ਹਠ ਅਕਣ ਠ1242- 0 ,/ਪਾਰਟ/1567/87 ` ``- ਮਿੜੀਂ ..5.4/08/ 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਂ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੋਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: /£/= 2 ੯ 

/1567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ #2-/-2/2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। 

2 ਰਣ ਬਦਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਮਿਤੀ_17-08-2037 ਨੂੰ 

ਪ੍ਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

3 ਸੋਯਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ£ਰੈਡਿਉ ਅੰਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੌਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । __ £ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ , ਐਸ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ , ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ੜ੍ਰੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। £੍ 

ਲਾ 1 ਜਦ ਵਿ ਚੋਰ ਵਟ ਤੇ ਪਉਣ ਲਈ 

ਲੱਥੀ /ਉਪਰੋਕੇਡ ਐਸੀਰ 
। 

.---`ਕਾਰਜੱਥਾਂਰੀ | ਲੋ ੭ 

ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। (੭੫ ੫1 ਟੂੰ 
ਰੀ 

ਲਿੰਟ ਇਸ ਸੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਕਰ ਮਿਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੈਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਮਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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