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ਮਣੀ ਜਲੰਧਰ 

ਜਾਂਦਾ 

ਹਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਰਾਮ £ 

ਖਬਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀ। 

/ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ 

(ਗ 7 6 ਕਾਪੀਆਂ 

ਨ//।ਅੰ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦ ਨਾਚ 

ਨ ਅਕਣ .ਪਾਂਰਣ/1567487 ਭ. 

ਹਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ -ਅਫਲਣੀ ਰੀ 

ਮਿਤੀ ..... /0!/2017 

/ਪਾਰਟ/:56:/87, ਮਿਤੀ ,/&_-01-2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ 
ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪਗਟਾ- ਦਾ 8 ਰਲ ਦਾ ਮੁਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 15-02- 

੩. 

ਹਰ 

ਪਲ ਦੇ ਵੱਪਰੇ ਵੇਖਟੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ _ਸਈਧਤ 

->- 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਹ੍ਰਲੇਸ਼ਟ, 

ਪ ਇਜੀਟੀਅਰ/ਨਹਿਪਾਂ ,ਸੈਢਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ, 

  

ਦਇ_ ,0:/ 2037 

  

ਨੁਖ ਸਕੰੜਤ 

੬92੪ _ “1567 
ਲ਼ਸੰਰੈਕਨਰ; ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧ 

੮੧4੧" ਸਰਕਾਰ, 

    

/ਹਫ ਨਿੰਗੇਰੀਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ; ਮੋਟਹੋਦ 

ਨਿਰਰਾਨ ਇਜੀਨੀ% 

6 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 

7? ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ, 
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8 _ਨਿਠਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਨ,. ਫਿਰਜਪਰ ਨਹਿਫ ਹਲਕਾ, 

9 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ. ਢਲਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਡੋਮ ਹਲਕਾ 
2:=ਡ੨ -ਤ” 

ਚਾਈ ਵਿਭਾਰ। (_,#ਇੰਨਚਾਰਜ “ਕੈਮਪਿਊਂਟਫ ਸੋਲ . ਸੰ 

ਨੱਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 

  

ਲੋਕ ਸੋਪਰਲ 

ਇਸ ਫਜੋਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 

ਕਰਨ 

<< ੧ ੬ 
।ਵੋਡਾਰੀ ੮੫ 11%ਧੋ6 ਨੂੰ ਮਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ 

ਹਲਕਾ, ਲੁਸਿਆਣ । 

'ਰੋ. ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਭਾਖੜਾ ਮਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪੰਟਆਕ 

ਅੰਪਰਬਾਰੀ ਦੁਮਾਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਆਖਮ਼੍ਰਤਸਰ । 

ਫਿਰੋਜਪੁਰ '! 
' ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ । 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੋ ਪਾਉਣ ਲਈ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਯੀਨੀਐਰ/ ਫੇਗੂਲੋਸ਼ਨ, 
ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਤ/ਨਹਿਰਾਂ ,ਸੈਚਾਟਈ ਵਿਬਾਤ ਪੰਜਾਬ, 

ਪਭ ਵੰਡੀਗੜ੍ਹ।



ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਰ ਜਾਬ, ਚੈਡੀਗੜ੍ 

ਰਬੀ ਸਮੇ ਵਿਦ ਮਿਤੀ 13/02/2017 ਦੋ ਮਿਟ 22/02/2017 ਤੌਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ 

ਪਾਣੀ ਦੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਭਾਮ -- 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਦ' 

ਸਰਹੰਦ' ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖ ਅਨਾਰ ਪਹਿਲ ਦ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ:- 
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ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ < ] 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ = 2 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ : 

ਬਿੰਡਾਂ ਥ੍ਰਾਚ = 4 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ੭੧
 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਢਾਂ 

` ਘੋਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੈਦੀ ਘੰਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਲਿਗ ਗਰੁਂਪ` ਸੀ` 

ਵਿੱਚ ਹਨ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਦੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਨੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ 

ਕਿ ਗਰੁਪ `ਏ`ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕ! ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਹਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰਜਪਰ: ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਲੀਆਂ >ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬੱਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰ੍ਰੌਪ 

`ਬੀ` ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣ)! ਮਿਲੋਂਗਾ। ਸਰਹੈਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੋਪ ਏ` ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਢੇ ਅਧਾਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਔਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਲ 

ਲਹੌਰ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ -ਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ! ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਲੋਅਰ , ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ, ਸਝਰਾਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
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