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ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, $-੧ ੫੩੦ ੫ ਸਜਦੇ ਦਿਤਤਾਤਨ 17 ਸਾ 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਕ।੫ਓ €0 ਮ%3 18%੮। ।€2"01 ੫$1 ਦਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਰ੍ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਕਮਰਾ ਨੰ: ।। ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਸਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 03-03-2020 ਤੋ 

ਮਿਤੀ 10-03-2020 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:131 ਪਾਰਟ/1567/87,ਮਿਤੀ 28/01/2020 ਦੀ ਲਗਾਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਵਾਣੀ 

ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 03-03-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 
10-03-2020 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਏ ਕਾਲਮ 

ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ । 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸਨ, 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਡੀਗੜ । ੍ 

<< 2” 2 
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ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

/_ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰ ਨੰ. ।32-42 ਪਾਰਟ/1567/87,ਮਿਤੀ 

13/02 /2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ । 

: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੂਰਦਰਸਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 02-03-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ । 
2 _ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਓਂਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੌਕ-ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ । 
“ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 
5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
6 __ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
੭ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
8 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 'ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।! 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਸਤ ਦੁਆਲ ਮੰਡਲ .ਜਲੰਧਰ 1 
੯ ਰਾ ੋਮਊਟਵ ਨਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ । 

ਨੱਥੀ /ਉਪਰੇਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 

੯੦੦ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੋਢੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਤੀ ਸ਼ਬੰਜੜ ਨਿਗਗਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ੍ਰੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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