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੬ £` /ਪਾਰਟ/3567/8- ਮਿਡੀ “੬ -01-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 
ਕੋਦੰ । ੯ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 07-02- 

੫ ਵੀਾਂਲੀ-ਜਲੋਲੜ-ਤੀਂ ਟੀ 9੩੩੩੯ ਰ੦੬-੩.੨. ੩ ੩੫੫੦੬ ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੌੰਧਟ ਤ ਵਤਾਖ /ਵੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦ ਚਲਣ ਦਾ ਵਰ 

2037 ਤੋਂ 14-02-2017 ਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇ, 
    

ਬੇਨਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੧ ਪ੍ਹਰਾਮ ਪ੍ਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖਟੇ ਨ: ਇਦਿਆਂ ਕੈ ਪਜਾਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਈਧਤ 

੮੧੭ __ 

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਡੇ 3ਆ” ਜਾਵੇ ਕੀ! 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ 'ਟਜੀਨੀਅਰ£ਰੈਗੁ : 
ਵਸਤ ਮੇਖ ਇੰਜੀਨੀਆ, 'ਨਹਿਹਾਂ,ਸੈਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਪੜ) ::ਹ₹ਊ'' 
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3 ਸੋਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ“ਰੱਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ, ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਡਾਗ ਮਜਾਬ ਤਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਢੋ` ਫਾਲਤੂ 

7 __ਨਨੇਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੋਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 
. : ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ. ਪਟਿਆਲਾ । 
6 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ. ਪਟਿਆਲਾ । 
7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰ ਕੇ. ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
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ਤੇ ਮੱਖੇ ਇਜੀਨੀਆ “ਨਹਿਰਾਂ ,ਸੋਚਾਈ ਵਿਚਾਗ ਪੈਜਾਬ, 
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ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਪਜਾਬ, ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ 

ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਰਬੀਂ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 07-02-2017 ਟੇ ਮਿਤੀ 14-02-2017 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 

ਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ -- 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅੜੇ ਖਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੇਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਾਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖ ਅਨੁਸਾਟ ਪਟਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ:- 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਲ੍ਰਾਚ ਰ੍ ਦਾਰਾ 

ਬਿਸਤ ਦੁਅਆਬ ਕੈਨਾਲ = 2 

ਸਿਧਵਾਂ ਬਾ = 3 

ਅਬੋਹਰ ਬੱਲ >4 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ = 5 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰ” ਅਤੇ ਥਾਾਂਚਾਂ 

  ਭਾਖੜਾ ਮਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੇ ਕਿ ਗਰੇਪ “ਏ`ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਗਾ। ਘੰਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਘੰਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 

ਮਾਈਨਰ ਲੇ ਕਿ ਫਰੱਪ `ਕੀ` ਵਿੰਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 
। 

ਹਗੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਦਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੇਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਜੇ ਰਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੇਪ `ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਟ ਦ 

  ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੌਗਾ। ਸਰ਼ਹੈਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁਪ `'ਬੀ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ੩ ਤਜ;ਤੀਹ ਦ ਅਪਾਰ ਡੇ ਬਾਕੀ ਬੇਚਦ” ਪਾਣੀ 

ਮਿਲਗਾ। 

ਔਪਰ ਬਾਰੀ ਏੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 

ਕਸੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਹਾਰ ਝੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ [ 

ਸਭਰਾਉ ਥ੍ਰਾਂਦ, ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ. ਮਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਜ ਅਤ ਫ਼ਿਸ ਦੇ ਰਜਥਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ 
  

ਮਿਲੋਗਾ।
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