
  

  

ਨੰਬਰ .........../ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87 ਮਿਤੀ ...... /04/2017 

ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 

ਚੌਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਗੀ 
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਭਾਗ ਪੋਜਾਬੁ 

ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਕਮ ੨੧੬੪ ਮਤ ੮1112 ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮੋਜਿਲ ਡਾਇਰੀ ਨੰ...>...£. ਲੀ :4464040 4424੪ 
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 
ਪਰੰਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 22-05-2017 ੜੋ' 29-05-2017 ਤੇਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 632._/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ _19 -04-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਢਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 22-05- 
2037 ਤੋ 29-05-2037 ਤੇਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

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

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਤਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ, 
ਚੇਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: .7.3.1-1$% ,ਪਾਰਟ/1567/87 ਮਿਤੀ .2.7.,0ਊੰ 2017 
ਉਪਰੇਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਡੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1 ਪ੍ਸੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੋਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਨੰ: 633- 42_/1567/87,/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ 19-04-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। 
2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੌਧਰ ਤੋ ਮਿਤੀ 21-05-2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ । 

3 ਸੋਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੋਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

4 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੋਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । . 
5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ .ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
6 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਖ਼੍ਰਿਤਸਰ । ਰ 8 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।! 

ਰ 9 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਇਨਚਾਰਜ /ਰੰਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 

2 
2 

ਨੌਂਥੀ “ਉਪਰੇਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚੇਡੀਗੜ੍ਹ। # ਪੁਨ _ 
ਨੱਟ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੋਦੀ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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