
ਨਬਜ਼ ,.......<- /ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ/1567/87 
ਸੇ `_ਮਿੰਤੀ ..... /08/2037 , 

_ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ,, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਜਾਬ, 
ਕੱ ਰ 

__ ਅਡੀਂਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

॥ ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਜਾਬ, 

ਮਰ ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

_ ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਯਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸਰਨਾਂ ਦਾ 8 

ਉਨ 03-09-2017 ਤੋਂ 10-09-2017 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: /35£/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ <_08--2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

੧03- 09- 2037 ਤੋਂ 10- 01 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾ ਰ੍ 

ੜੀ ਲਾ ਇੱ ਰਮ ਨੂੰ ਭਲ ਨਾਲ ਰ੍ 

ਨਕ ਸਿ ਨ 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼8 ਇਜੀਨੀਅਰ£/ਰਗੂਲੇਸ਼ਨ , 

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਮਤ ਰਤੇ ਮਖ ਵਿਜੀਨੀਅਰ/ਨਮਲ ਸਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

____ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

_ ਪਿਠ ਐਕਣ - ਨੀ... ਇੱ ਮਿਤੀ .../#.. 408/2017 

_ 6ਪਰਕਤ ਦਾ ਉਡਣ ਰੋੜ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹਿਤ ਫੇਜਿਆ ਜਾਂਦਹ: 

- 1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੇਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ ਦੰਫਤਰ ਦੇ ਪਤਰ ਨੀ -੨-- 

/1567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ -ਵ../-- /2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। ੧ 

2 ਹਾਇਰੋਕਟੜ, ਛੁਰਦਰਸਨ ਜਥਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਗ ਢਰਦਰਸਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਤੀ 02-09-2037 ਨ 

ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। 
2." 

3 ਸੈਯੁਕਤ ਛਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ .ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ/ਜਾਕਲੰਧਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ._ 

ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। _, “_ - ਰ੍ ਰ੍ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੈਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ।__ "' ਰਿ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । ਤੇ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਐਮ਼੍ਰਿਤਸਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ! _ 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

.-" ਗਾ >> 

ਰ 
ਇਨ 

ਚੰਡੀਗੜ ।. (74 075; 

ਨੋਟ :- `€ਸ ਅਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੈਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਸਬੋਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 

ਰ੍ ਫਿਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਪਰਮ ਬਹਾ ਕਿਸ ਨੱਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦ। 
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ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 03-09-2037 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10-09-20317 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 

ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :” 
ਰ੍ 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੰਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ੍ 

ਰਨ ਜਿਮ ਦੀਆ ਲਨ ਹੋ ਇਥੇ ਅਤ ਪਲ ਦੇ ਅਰ ਚੀ” 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ = ਲ 

'ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ __ = 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 
" 

_ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਲੱ 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ` ਉਆ 0
0
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_ਤਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ _ 

ਭਾਖੜਾ ਮੋਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾ
ਂ ਜੋ ਕਿ ਰਜੁਪ 'ਏਵੱਚ ਹਨ ਨੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਾ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਗਾ। ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਘੱਚਰ ਬਾਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 

_ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁਪ “ਬੀ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਤਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ 
ਮਿਲੇਗਾ 

 ਹਰਕ ਅਤੇ ਿਰੋਜਪੁ ਹੋ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਾ ਅਤੇ ਰਚਾ 

੍ ਸਰਹੰਦ ਫੀਫ਼ਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਂ ਗਰੁੱਪ 
'ਏ' ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 

- ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ “ਬੀ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ'ਬੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਰ੍ 

``ਮਿਲੇਗਾ। ` 

ਕਤ ਸਾਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੂਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ।ਸੰਭਰਾਉ' 

ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ , ਮਲ ਬਾਚ ਲਅਰ ਅਤ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਆਂ ਨੂ ਕਵਰ ਬੜੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਗ
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