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| 
ਮੁਖ ਇਜੀਨੀਮ ਮਰ.ਨਹਿਫਾਂ , 

ਰ੍ 
ਜਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਰ!. ਪਜਾਸ਼. 

ਦੇੜੀਹੜ੍ਹ। 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੇਂਕਟਰ . 

ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਮ. 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪਜਵੱ! ਮੰਜਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੌਤਰੇਤ,ਢੰਗੀਗੋੜ੍ਹ! 
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ਵਿੱਸ਼ਾ-` ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜ&ੋਧਟ ਤੇ ਪਾਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦ” ਵਾਰੀ ਬੇਦੀ ਧ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਓ% ਦਾ £ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 

ਪੁਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 23-02-2027 ਤੋਂ 02-03-2017 ਤੌਕ' 

ਇਸ ਦਫਤਤ ਦੇ ਪੰਝ3 ਨ: __.%. `__/ਪਾਰਟ/3567/87, 
ਮਿਟੀ 26 -22-2-27 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਖੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦ< ਪ੍ਸਾਰਣ' ਮਿਣੀ 23-62- 

2017 ਤੋਂ 02-03-2037 ਤੌਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਰ ਮ ਪਲ ਦੇ ਛੌਖਰੇ ਵਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ 

ਖ਼ਬਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਢੇ ਜੀ। 

-ਅ ੪ 
< ਆ 

(੪੪ ਇਕ 
ਵਾਤ ੫੫. 

ਨੋਥੀ/ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਪ੍ਰਗਰਾਮ 
ਕ'ਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ-ਰੈਗੂਲੇਮਨ, 

ਦੀਆਂ 6 ਕਪੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮੋਖ ਇਜ।ਨ੧ਅਰ.ਨਟਿਰਾਂ ਸਚਾਈ 

ਵਿਭਾਗ ਪੈਜ'ਬੋ. 

; 
€ਡੀਗੜ੍ਹ। ਰ੍੍ 

ਪਿਠ ਅਕਣ ਨ / 7 / % .. .ਪਾਰਟ/)੨67787 
ਮਿਤੀ ੯4, 2037 

ਉਪਰਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਫੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

! ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਜ਼ਾਗ ਪਜਾਈ, ਦੰਡਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਚ ਟਰ ਦੁ ੬੩੬ ਨੌਂ: 

.4/8-62%97_/1567/67ਪਾਰਟ 
, ਮਿਤੀ 2੬. 272037 ਦੇ ਸਖੈਧ ਵਿੱਚ। 

2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਦੂਰਦਰਸ਼ੋਨ ਕਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍੍ਗਰਾਮ ਦੁਰਦਰੱਕਨ ਜਲੰਧਰ ਮਿਤੀ 22-02-2037 ਨੂੰ ਪ੍ਨਾਵਿਤ ਮਤ 

3 
ਲਈ। 

= 

3 ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੋਕਟਰ/ਰਡਿਤੋ ਅਤ ਪੋਸ, ਲੋਕ ਸੋਪਰਕੇ ਵਿਭਾਰ,ਪਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਤੂ 

ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ। 

3 _ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੇਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ | 

5 _ਨਿਰਫ਼ਾਨ ਇਜੀਨੀਅਹੋ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ' 

6 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਪੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲ” ੧ 

7; ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਦਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਾਂਹਰ ਹਲਕਾ , ਔਸ੍ਰਿਤਸਰੋ ” 

8_ਨਿਟ[ਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਵੇਜਪਰ ਨਹਿਰ ਹਲਨ”, ਵਿਰੇਜਪੁਰ !' 

੦ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਢਲਬਾਟਾ ਉਸਾਰੀ ਡੈਮ ਹਲਕ' ਹੁਸਿਆਰਪੁਟ। 

<< 

9 ੬ 

੧੪੦ ਇਨਚਾਰਜ /ਕੋਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਜਿਹਾਈ ਵਿਤਾਗ ਪੋਯਾਤੇ, ਦਲੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਖ ਸਾਟੀ= ਤੋ ਪਾਉਣ' ਲਈ! ਇੰ “” 

    

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ੍ਹੋ/ ਰੈਗੂਲੋਸ਼ਨ . 

੨'ਸਤੇ ਮੁੱਖ '£ਜੀਨੀਅਰ/ ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿ
ਚਾਈ ਵਿੱਭਾਰ ਪ੧੨ਖ, 

ਚੋਡੀਫਾੜ੍ਹ! (ਨ 

   



ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਓਸ਼ੀ ਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 23-02-2017 ਤੋ ਮਿਤੀ 02-03-2037.ਤੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣ 
ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ :- 

ਸਰਹੈਂਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ.. 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 
ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ 
ਅਬੋਹਰ ਬਾਂਚ = 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ' ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਏ'ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਪੁਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 

ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੱਪ 'ਬੀ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਸਰਹੋਦ ਢੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਵੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੇਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੱਪ 'ਥੀ' ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। 
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