
ਨੰਬਰ ........... /ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ੍ਹ/1567/87 ' ਰ੍ `__ " ਮਿੜੀਂ .... /08/2037 ` 

॥ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
` ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰ੍ 

ਸ ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

:. ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

` ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 

ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 11-09-2037 ਤੋਂ 18-09-2017 ਤੱਬ। ਰ੍ 

ਜਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤਰ ਨੰ: /4/2/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ -<_.,.08--2017 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

੪ ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 

11-09- 2017 ਤੋੱ 18- 09- 2037 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਬਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਮਇਆ <#- ਰ੍ 

`ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਰ੍ ਵਸਤ ੀਨੀਅਲਨਹਰ,ਸਚਈ ਵੜ ਪਜਾਬ 
ਰ੍ ਰ ਰ੍ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

_ ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: 364 :::01.,ਪਾਰਟ/1567/87 ; ਮਿਤੀ 6 ਮੀ /08/ 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੇਤਰ ਨੰ://-£24--73 /2- 

_/3567/87/ਪਾਰਟ , ਮਿਤੀ -੬--/ਂ-/2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ। ਰ 
. 2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਰਜਨਜਨ ਅਭਗਨ ਉਜਲ -ਜਲੈਜਰ' ਤੋ ਸਿਗੀ 30-09- 2047 ਨੂੰ 

ਇੰ. ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਰ 
3 ਸੰਯੁਕਤ ਛਾਇਰੈਕਟਰ/ਓੈਡਿਉ ਅਤੇ ਪਰਸ, ਲਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਮਜਾਬਲੰਧਰ ਨੰ 'ਪ੍ਰਗਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ 

-ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੈਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । , 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

_ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ , ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 
ਨ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। . 
ਇੰ <-ਤਹ ਇਨਚਾਰਜ “ਕੰਮੀਪਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਉਣ ਲਈ। 

/ _ . ਰੇ ੍ ਵਾਸਤੇ ਮੱ ੱਖ ਫੀਨੀਅਰ/ਨਹਤਾਂ,ਸਚਾਈ ਵਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਇੰ. ਰੱ ਨ __,_ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 0915. 

ਲੈਂਏ ੧੯ ਜੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਾਂਅਬੇਕਰਕਕਜਾਨ 

ਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋ ਵਾਰੀ ਪਦੀ `ਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੱਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 13/08/2037 ਤੋ ਮਿਤੀ 18/09/2037 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 

ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :- ਰ 

। ਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੰਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਚਾਂ 
ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ:- 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਰ 

_ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ - 

/ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ =` ਤ 

____ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾ. 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ ` ਟੇ ੨. 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਰਿ 

ਖ਼ ਨੰਜ ਅਤੇ ਦਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੀ ਮਰਿ ਦਿਆ ਪਾਕੀ ੮ 

ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ 

ਕਿ ਗਰੁਪ “ਏ`ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਂਗਾ। 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

__ ਸਰਹੋਢ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 
`ਬੀ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੈਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ. 

ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਏ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੌਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਨ ਬਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਗਾ। ਲਹ ਬਰਾਂਚ, 

- ਸਭਰਾਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ; ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
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