
  

ਨੰਬਰ /ਪਾਰਟੀਸੁਨ/1567/87 
ਮਿਤੀ ..... /20/2037 

ਫਲਾਂ 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵੱਲ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ. 11 ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਤੈਂ ਵਿਸਾ- ਪਕਸਣੀ ਜਲੰਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 06-11-2037 

ਤੋ 13-11-2017 ਤੌਕ । 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 1472/ਪਾਰਟ/1567/87, ਸਿਤੀ 20-09-2037 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ 

ਪੰਜਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 06-11-2017 ਤੋ 13-11-2017 

ਆ । ਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ 
੫ ੩ ਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਮਇਦਿਆਂ ਨੂ ਪੰਜਾਬ ਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਚ 

ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ । 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਗਰਾਮ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

' ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ 651 ੮ 41 ।/ਪਾਰਟ/1567/87 ੍ ਮਿਤੀ _ 30 2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹਠ ਲਿਆਂ ੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” 

1 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤਰ ਨੰ. 1473-1482/ ਪਾਰਟ/1567/87, 
ਮਿਤੀ 20-09- 

2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ । 

2 ਟਰ, ਰਚਰਬਲ ਜਲ ੂੰ ਇਤ ਪਰਮ ੁਰਦਰਸਲ ਜਲ ਤੋਂ ਮਤੀ 08-220 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 

3 ਕਰ ਰਿ ਅਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਨੂੰ ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਲਡੂ ਕਾਪੀ ਲਤ 

4 _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹ
ਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

੍ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

6 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

੭ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔੱਪਰਬਾਰੀ ਦ
ੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

8 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿ
ਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ |! 

9 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕਾ ਹੁਸਿਆਰਖਰ । 

.,(6ਿਰਰਜ /ਕੰਮਮਿਊਣਰ ਸੈਲ, ਸੰਚਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 

੧ 

ਨਉ 

ਨੱਥੀ /ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੂਸਾਰ 

ਕਰ ਤੇ 

ਜਨੀਅਰਤਰਗਹੂੈਸ਼ਨ, 

ਵਾਸਤੇ,ਉਂ /ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 

ਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਨੋਟ ; ਇਸ ਜੋ ਚੂਰਨ ਜੋਕਰ ਕਿਲੇ ਕਾਝਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸੀ 

ਇਨ ਸੀ ਪ੍ਰਗਰਮ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ੍ਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



  

ਰਬੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 06-11-2017 ਤੋ ਮਰੀ 13-11-2017 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾ 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ > 1 

ਰ੍ ਸਧਵਾ ਬਾ ਫੂੰ 2 
.< ਰ੍ ਫ਼ 

੫ ੨ ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ -= 3 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਟਲ 4 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਿ - 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ “ਏ"ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 

ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ? ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ “ਏ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 

ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾ ਲੋਅਰ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਜ਼ੱਪ “ਬੀ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ 

ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 

-_ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਲੋਅਰ , ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ,ਸਭਰਾਉ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ 

ਮਿਲੇਗਾ । ਠ
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