
ਇੰ ਡੂੰ 

ਇ । ਨੰਬਰ... ... /ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87 ਮਿਤੀ ...... /10/2017 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵੱਲ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਕਮਰਾ ਨੰ 11 ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,ਚੰਡੰ 

ਵਿਸਾ- ਵਜਨ ਮਜਨ ਇਸ ਜਿ ਉਆ ਸਾਲਾ ਦਰਿ ਗਿ 29-10-2037 

੭ ਤੋ 05-11-2017 ਤੌਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 1472/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 20-09-2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 

ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਦਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 29-10-2017 ਤੋਂ 05-11-2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ 

ਨ ਅਰ 

% ਦਲ 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਹਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੇ 4 ਜਲ ਮਿਤੀ .2.../10/ 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1473-1482/ ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 20-09- 

2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ । 

2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10-20117 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ । 

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਚੇਡਿਓਂਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ 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, ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।! 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ । 

/ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ । 

ਆ ਦਰਦ ਨਮਕ 

ਰੀ 

ਲੌ ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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