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ਨਸ਼ਰ .-.:....:- /ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/15677/87 ਨ ਮਿਤੀ ...... /08/2017 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ , 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

8 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , 

ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੇਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੇਤਰੇਤ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ੪ 

ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 26-08- -2017 ਤੋਂ 02-09-2017 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ' ਦੇ ਪੌਤਰ' ਨੰ:/£56/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ :64/-07-- -2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

ਅਕਾਂਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ੪ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 

26-08-2017 ਤੋ 02-09- 2017 ਤੇਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੍ ਰਿ 

ਇੱ ਪਤ ਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਗਰਮ ਪੈਜ ਦ ਵਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ 

ਸਬੋਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਰ੍ 

(ਆ 2 ਦਿ ਦੁ 
“ਤਦੇ ਨ __ ,ਅਅਸਕਤਰਰਰਘ ੍ 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਰੋਂਗੂਲੰਸ਼ਨ , 

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

੍ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰ੍ 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: ..60.$:: :(-/4./ਪਾਰਟ/1567/87 ੨... 2 $ /08/ 2017 

ਦਮ ਪਿ 
੍ ਰਾ 

1 ਪੁਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤਰ ਨੰ: #ਤਪਿੱਟ-9 

/1567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ £2-/-2/2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਛੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧੰਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ ,25-08-2037 ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਦਾ ਸੈਯੁਕਤ ਛਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਲ ਵਕ ਜਲ ਹੰ-ਲਸਰੰਪ ਦਾ 

6. ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

4 _ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

6 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲ੍ਹਾ । 

7 _ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ , ਐਖ਼੍ਰਿਤਸਰ । 

8 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

9 ` ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

(46 ਇਨਚਾਰਜ “ਕੌਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 4... 

<-----ਕਾਰਜਕਾਗੀ / ਰੈਗੂਲੇ 

ਰ੍ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ /ਸੈਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਨ. 
ਦੇ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੈਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗੰਰਾਨ 

ਨਿਤ ਜੀ ਨਿਉਜ ਜਿਦ



ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 26/08/20317 ਤੋ ਮਿਤੀ 02/09/2037 ਤੋਲ ਨਰ 

॥ਪਾਣੀ` ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :- 
ਟੇ 

ਪੜ ਹੋਡ ਵਰਬਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ:- 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਵਰ 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿ 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨ -ਤ 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ 
ਵਾ 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 
ਸੀ ੧

 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਅਤ ਗਾਂ 

ਘੌਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁਂਪ`ਬੀ' 

੪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ
ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 

ਕਿ ਗ੍ਰੌਪ 'ਏ'ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੰਗਾ। 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹਂਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ 

_-ਬੀ` ਆ ਨੰ ਪਰਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ੍ 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੌਂਪ 'ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ , ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰ੍ 

_ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 
ਮ ੪ 

ਨਰ ਭਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਗ। ਮੇ ਬਾਚ 

ਲੋਅਰ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰਾ, ਸਭਰਾਓ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
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