
    

ਨੰਬਰ ............ /ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/15677/87 ਮਿਤੀ ...... /06/2017 

ਮੁਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ , 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਕੰਪਿਉਂਟਰ 3. 2... 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ੩ ਐਚਾਈ ਵਿਜਾਰਾ ਪੰਜਾ 
ਰ੍ ਦਠੀਗੜ੍ਹ ਰਤ 
ਵਲ ਵਿ 

ਛਾ!ਏਹੁ ਨ ਨ. .21 ਕੇ 6 / 2-੦।੭' 
ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨ 
ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 

ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 15-06-2017 ਤੋਂ 22-06-2017 ਤੌਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: ਨ#ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ /%05-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਵਾਣੀ 

ਜਲੰਧਰ ਤੱ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰ੍ਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 15-06- 

2017 ਤੋਂ 22-06-2037 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ 

ਸਬੈਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਕਾਗ. 
ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਿਠ ਐਕਣ ਨਉ/£ 2. 0  ਿ ਮਿਤੀ .5::...../06/ 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 7 64--੭.੭#.੭ 

_/3567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ #-2/---/2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। 
2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਮਿਤੀ 14-06-2017 ਨੂੰ 

ਪ੍ਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। 
3 ਸੈਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 
4 _ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

6 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਮ੍ਤਸਰ । 

8 _ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

9 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

29" “ਇਨਚਾਰਜ /ਕੌਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਟਰ ਲੂ ਸਸਬਨੋਪਣ 

ਨੱਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 4. ਨ 
ਵਾ] ੩੩ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ “ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਵਾਸਤੇ ਮੋਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ "ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੇਜਾਬ 
ਰੋਡੀਗੜ੍ਹ।_੧#97# 

ਲੋਟ :- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੋਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੋਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਟਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆਮਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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