
ਨੰਬਰ ---<-੮--“ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87 ੧੨੨੧੬ ! ਮਿਤੀ ...... /04/2017 

ਮੁਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ , 

੧ ਚੋਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਗੀ ਨੰ ੦)1 ੧੭ 1 ਦੰਸਜਕ ਬਿਰਰੀਪਜਕ,__: ਨੀ ਮਿਤੀ...$/9/3 
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 28-04-2017 ਤੋਂ 05-05-2017 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: __$ £?___/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ -7% -03-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 28-04- 

2037 ਤੋਂ 05-05-2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ 
1 ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਇਨ 
ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 

ਪਿੰਠ ਐਕਣ ਨੰ: £22- ਉਵ ਅਰ ਮਿਤੀ 72049 2017 

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

2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੋਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 
99$5-£72_61567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ .? 5 _-03-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। 

2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27-04-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ। 

3 _ਸੈਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ` ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। __ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੈਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਮਰਿਤਸਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ , ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।! 

ਨਿਗੁਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। “ 
੯ _46-ਕਿਦਜਰਜ ,ਕੋਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ; ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੋਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। 

  

੫੭
 

੦
8
 
੮
)
 

੦
 

੧
 
-
=
 

ਨੱਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ , 

ਚੰਡੀਗਰ। (4 ਉਰਦੂ ਇਨ 

ਨਟ 
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 === ਅਲ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੋਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੈਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆਮਦੋਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

   



  

। ੬4੬ 452) (2੫੮ ੬ 84944 ਟੇ 9407: “244੧੫ ੩ ਏ -2-੩0੯ ੬੬ £1065030 

“੩ 4102-60-82 (੨।॥ =>। ,24੯ ,%0੩) “੩2 2੬ 9  %੪੬ ੬੩ 40%/20੫੨। ਵੇ -ਤਲ% 
-ਰ= `”= ਨ 

443)/222 /44%]=੩ ਏ %੨0% ੪੩) :&%) 90812 ਪ੨੩-੬-੩ ਉਤ 2੧੫੬੬=੬) =੬%ਰ ` “ਵੇ 

।.429ਊ 

0291 (2੭: 2 ੬ &#4% ਣੇ 9040੬ ਪੁ: 406੫4੩੬੬ ਏ %) ੬੫ ੫੬ &<੩ =੬ਲ 

&,%] ਸ.1੦੬੩ ;.੩ 2ਮਘ 

12810 

।ਡ4,=>੩ 0੨੪੩ ੬ 294 ਏ 20੭੦੬ ॥੨ਟ ਨੂੰ “%> &੬੦ ,&੨ ਹੀ ੩0 ਏਤੇ 4੫੬੫੩੬੬ ਵੇ 

0) ੬1% 21੬੩ =,੩ 2੨੩੧੦ 0੨੬੦੫ ੬੬੨ 2੬੬ 2੨੬੬੪ ।.1280% (੬੨4੧ .=ਨਿ ੬ £40% & ੭੬੨੬੬ 

1੪੦ ਨੰ '%> =੩! .8. 1੫0੬ .੬ ੬੨੦) ੬੫੩੪੭ ੬੪ ਟ੩੬੪੫ ਏ੩) 2੬੬ ੨ ਵੇ 

ਤਟ “੮ 

  

2ਮੱਬ ਏ% ਨਗਦ, ਡਜਸ] ਏ ਖ਼&£& ਟੂ #੫=੬੬ਊ ੬ ੬ 

ਰ 12810 

(2੭. ,==੩ ੩੪੩ ੬ &00% 2 20੨੬੬ 0੨੬ ਟੂ '%> #=ੇਊ -0੩੦ ਹਪੰ॥& ੬ 2%0੬4੧ -੩-੬ਚੀ 

£੬੪ & 202੧੨ ॥੨ਊ ੬੬ £=) #੩॥ ੬੪ ੬90 2੬ਉ੧।42੬09 (੬੫੮ ੬੧੬ &-੩੫੫ ਵੇ ੨੬੬੬ 

1੩0੧ ਨ %> &੩1.2. 721੩ ੩) ੬ -220% 04290੨5) ੬੬੫ -੨੨੫-੬ =੨੧-=੫੬ 
  

  

6 = /੩ 2181 

ਇ = 21੬ ,%206421/੮ 

ਇੰਦ ,੩ ,5ਊਪ੩ 

ਠ = ੨;੩ 4੩1੫੨ 

1 = _ %,%੬ 846੬ 2੪੩) 

  

  

-: 10011 ੨ .2£ 

120:%੩) ੩4੬੧ ਮੂੰ੫£ ,&੨% &£ £7025030 ੬ £102-90-82 ੬੨0 ੩੬) ੪ ਮੰ; 

੨੩੩੬੭ - ਰਿ. 

,0#ੈ ਗ:ਇੰ% 

  

   



    

  

॥੧੧32711੦1੧ ੯੪੦੧੬ 71144/43 €1404218401 

॥0੭0871/04114271ਟ£ 

10੬ ੧੦੧੧0੦੧੩ 7੧੦9/&11€ 61 6485 ੮। ॥1080੦। ॥। ੮੫੩6 ॥1 1€50€61 08 

(018 5੬੩੦੧ ੮। 7109 ॥੦। 28/04/2017 ੧੦ 05/05/2017. 

61401414ਟ। 2 442 8੧140611ਇ% (0੮7-1/06043 2੧010 ੧੦04੧ ੧੬42 ॥) (4 6121,6੮ 

10੬ 61੬15 ੦1 51੧੧0 (481 5॥5੧੬।੧ ੪11 ।੫। ॥। 0੧੬ [11੦1 ੨ ੫੧੦੬1: 

੩੧੪੧ 0686 5 = 7 

5।0%3 3361 = 2 

8801098 8੩੧੦ = ਤੇ 

7੩੧੩੩ ੮੪੦06! = 4 

26018। 33੧੦ ਸਾ - 

101518190101ਟ% 40੧2 8੧/0461ਇ2 ੦੮ 844... 

[00੬6੧ 015016081€5 08 81#.1. ॥੧ 3੦00 '# 08010 ॥। (੧ (14015 98 

।5੧ ॥॥੪੬1੪੦੬ %1॥ ।0। ੧੦ ।੧੪॥ ॥੧੦੬।ਮ. 381&੧੦੬ %&। 8੪311801€ ੪/1 08 00॥2€9 ॥। 

3੩00 31੫੧੦। 89 7804੩ 01੧੦। ॥। ੧੦੫0 '੩' ।੪੩੬੦੧੪੪1੪. ਰ੍ 

20141/48_61000410ਟ.% 0੧0 8੧400011ਇ$ 0੮੮- 7140043 5੧010 1103੬ 

4ਖਿ) 7੬3੦02੬0 1੧੬80 ੪/੦੧੯%. 

/॥ 01੪ 00661 0150100(811$ 61 501010 ੮੪੬06। ॥੧ 3੦00 '#” 06110 ॥। 01 

|6( _1॥੪616੬ %॥ ।0। ੧੦ ॥੧੪॥ ॥੧੪੦॥. 3813੦ %3। 8੫[00/195 3੪31861€ ਭ੪॥॥ 0% 

(012੦6 ॥। #2੦% 818੧੦ 66- ੧੧੧0 ॥੦੧ ੩1100 ੮7੬੬੦0੦। ੨੧੦ ।5 [160100(81੬5/ 

001੦੩ ॥੧ ੨੦੫0 

(੮੮੬੧ 84੧ 204੩ €40੧4% 

(850 88੧੦ !6੪€। 9101 ।$ 0150100੧8੬5 08110 ॥੧ 0੧੬ 151 [॥€661€1੧੦€ 

0 ੧੫੧ ੧੦ ੧੧੦॥ ॥੧੦੦॥. 8418੦ ੪8੧੬ 50000002 8੪380 ੪01 08 00020 ॥। 

5੩00੦ 33੧੦੧, “3੧੦੬ 836, ੪8੧ ੩੫੧੦੧ -੦#€। 3119 ੪101 0;੪॥ 015010081€$ 

॥੪50060੪€1%. 

੧੦੧੬:- 11੦ ੩0੦੪€ 1੦੧80੦18। ੧੦981 18 0€ ।੯੪15€0/6181100 0% 5001॥1810010 

੧0॥੧੪੦। 101੦੫ ਹੁ੪॥੧0 &੧ ੧੦0੦੬. 1੬ 083! %੧੧। 5੦੫੧੦ 0੬ 50000€0 ੧੦ 13115 2 

੧ 1” ੧॥1੦॥੧॥ 08515 ॥੦1। 28-04-2017 ੧ 05-05-2017 ੧੪੪੧0 ॥੧ ੧€% 0੧੪ ੦੦੯੦੧ 660. 

 


