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ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਡੀ ਇਰੇ: ਹੂ ਨ 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮੇਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰ੍ 

ਪ੍ਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 03-03-2037 ਤੋਂ 10-03-2017 ਤੌਕ। ਰ ਰ 

ਰ੍ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: _./%” /ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 2੨ -03-2037 ਦੋ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੋਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 03-03- 

2017 ਤੋਂ 10-03-2037 ਤੌਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 4 

੪ ਰੂ ਕੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ 

ਪਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ.ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।' ਦੂ ਰ੍ ੬. 

“ਨ. 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਧੌਗਰਾਮ __ - ਰ੍ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ੮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ /ਸੈਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਜਾਬ,
 ਰ੍ 

ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: (55 ਨੇ ਰ 1_./ਪਾਰਣ/1567/87, ਮਿਡੀ ....../02/ 2037 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਰਲੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

॥ _ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੌਂਤਰ, ਪਜਾਬ _ਸਰਕਾਰ,- ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ _ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 

.7੬-/22_/1567/87/ਪਾਰਟ ; ਮਿਤੀ 2੭੬_-07-2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ! 

`,,  ਡੱਟਰੈਕਟਰ ਦੁਰਦਰਸਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮ ਢੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 02:032022 ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਦ ਕਰਨ 

॥ ਲਈ। ੧ ਰ੍ ੩ ੬) 

3 ਸੈਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ .ਪ੍ਰੈਸ,, ਲੌਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ . 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆ
ਣਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲ
ਕਾ, ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।' 

3 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁ
ਰ। 

੧ _੪ਨੱਰਿਨਚਾਰਜ “ਕੌਮਪਿਊਟਰ ਸੇਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਾਬ,
 ਚੋਡੀਰੜ੍ਹ ਨੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ।< 
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ਨੌਥੀ “ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ “ ੍ 

ਰੱ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀ / ਰੈਗੂਲੋਸ਼ਨ, 

॥` ਰ੍ ._ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ /ੰਸੈਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ,



ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਰਬੀ ਸਮੇ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 03/03/2017 ਤੋ ਮਿਤੀ 10/03/2017 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਜਾਬ ਵਿਚ 
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੌਗਰਾਮ :- ` ਰ੍ 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਚਾਂ 

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

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਛ&` ][ 
` ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਰ੍ =- 2 
ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ = 3 

6 ਸਿਧਵਾਂ ਬਾਂਚ < ਤੂ 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ = 5 

'ਬੀ` ਵਿੱਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਗਾ। ਸਰਹੇਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਰੇ 
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਪ 'ਏ' ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
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