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ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈ
ਕਟਰ 

ਸਕ 
ਸਰ 

ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭ
ਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਕਮਰਾ ਨੰ: 11 ਪੈਜਵੀ ਮੇਜ
ਿਲ 

ਸਿਵਲ ਸਕੱ
ਤਰੇਤ ,ਚੈਡੀ

ਗੜ੍ਹ। 

ਦੀ ਸਵਾ ਜਧਰ ਤੋ ਪਜਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਦੀ ਪ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 23-03-2037 ਤੋਂ 18-03-2017 ਤੱਕ। 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੌਤਰ ਨੰ: 
71 _/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 

_-02-2037 ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 

ਅਕਾਸਵਾਲੂਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੇਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਹ ਦੇ ਚੌਲ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 11-03- 

2017 ਤੋਂ 18-03-2037 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ 
ਰ 

ਪਤੀ ਗਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਪਰਾ ਪਦ ਵਰ ਵਖ
 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬ ਰਾਜ ਨਾਨ ਲਹ 

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਂ ਜੀ। 
ਰ੍ 

  
ਦ<= 

ਨੌਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, . 

ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ 
ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾ

ਂ (ਸਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਾਬ, 

“ . : 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿੱਠ ਐਕਣੇ ਨੰ: 96 7 - £.ਪਾਰਟ/1567/87 ਰ੍ ਮਿਤੀ ..।.../03/ 2017 

ਪਰਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹਠ ਲਿਖ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਰਵ
ਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 

1 ਡਾਰ ਹਠ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਾਈ “ਵਰਗ, ਪੈਜਬ, ਚੋਗ
 ਨੰ. ਇਨ ਦਬ ਦੇ

ਵ 

॥ /12-/62_ /3567/87/ਪਾਰਟ ; ਮਿੱਤੀ _ £_-02-2037 ਦੇ ਸਬੋ੍ਧ ਵਿਚ ੬.” ਰ੍ 

2 ਡਰ 
ਿਹ ਪ੍ਾਮ ਦਰਦਰਸਨ ਜਲਧਰ ਤੋ ਮਤੀ 20-08-202 ਨੰ ਨ     
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ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਜਰੂਰੀ ਸੁਚਨਾ 

ਰਬੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 1 11-03- 2017 ਤੋ ਮਿਤੀ 18-03- 2037 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੈਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 

ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਗਰਾਮ :- 

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

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ = 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੋ 
ਬਠਿੰਡਾਂ ਬਾਚ = 

ਬੋਹਰ ਬਾਾਂਚ _ 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ੍ - ੫
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6 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 ਗ੍ਰੱਪ “ਬੀ` ਵਿੰਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਰਾ। 

`_ ਦਵਾ ਜਕੜ ਨਮਕ ਚਰ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੋਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੇਂਪ “ਬੀ” ̀ ਵਿਚ ਹਨ, ਲੂ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ 

ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 
ਸਭਰਾਉ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪਾਣੀ 
ਮਿਲੇਗਾ। ਰ੍ 

  

 



  

1੧੧੧੨41101੫ ੪੪੦੨5 7(॥ਪੰ.#੩ 0141405.4੧14 

1੪7੦੮7#ਵ7 ੧੦1੮੬ 

1੧੬ ੧੦੧੩0੦੧੩। ੧੦93੬ ੦5 (31815 ੮1 ॥19300।। ॥। ੮00੩੦ ॥੧ 5੭੬੦੧ ੦ 

੧੧01 $5੬੩5੦॥। ੮। 0੦006 1੦੧ 11-03-2017 ੧੦ 18-03-2017. 

€11414੫ਟ॥੬$ 414) ੪੧੨੧੧੭੦੧ਇ5 ੦7੮-16%0੧੨ 7੨੦੪ ੧੦੮੭੧ ੪੭੭ ੧੦੧%5:- 

1੧੬ ੦੧੩0੬ ੦1 $॥10੧੧ ੨੩%1 5॥5੧੬੧ ੪ ।0੧॥। 0੬ 0101 35 00।:- 
| 

8।51 1030 ੨3੩1 = 1 

੨(0੧੪੪੨।। 33੦੧ = 2 

3841॥੧0੩ ੨3੦੮ = 5 

੧30੧੩ 3੩੧੦੧ = 4 

੮੩0੩੧ 7੩੬੦੬ = 5 

0151₹180714%ਟ5 ੭੧੭ ੪੨੭0੪੮੧ਇ5 0੮ ੪੩.6.. 

(20੬੦4 0।501604੬5 21 3.0%.1. ॥। ੨੦੫0 “੧ 0€0109-01। 0੧੩ ੨0੩00 ੦1 ।5੧ 
01੧੦੬ ੧੪ ।੫੧ ੧ 0੧॥ ॥੧੦੬।੧_ 8੨3੦੬ ੪੩ ੩੪੩੩੦ ੪ 0੬ 00026 ॥) &0490ਕ 
੧1੩੧੦ 3੧੦ ੮੩4੩੩ 0੧੦ ॥। ੨੦੫0 '੪' ॥੩50੬੦0੪੦(॥. 

੭੧।੧.#੪ €1404੫ਇ। ੨ 41੧9 ॥੪੧੪॥੫੦੪੬$ _੦੮- 10002 7੨0% 14੨੧ਇ 040 
੮੬੧੦2੬7”0੧॥ਇ#0 ॥੪੦੧%5. 

4੧1 0੧ 00੬੦੧ 0।50100411€5 ੦1 $॥10੧ ੮੩੬0੬ ॥। 61000 '( ਵਿ ॥੧ 01੬ 151 
[0€€€੧੦€ ੪੪11 ੫੧ (੦ (੧੦॥ ॥੪&॥_ 9੨੨੧੦ ੪੩ 5੫0601੬5 ੩੪੨੩੬ ੧/॥ 0੬ 01ਟ੬ਹ ॥੧ 
“੧0੦1 0੩੧੦ ੦੪੬ ਹ੮- ੧) 1੦੧ $॥10੧0 ੮੬੬0੦। ੧੦ ॥5 16016081੬5/ 5 ॥0 
63000'8' 

0੮੮£॥੧ ੩%੧। 9048੪ 4044।. 

6੩5੫ 813੧੦ (੦੪੬ %/0। ।੩ 015010081੬5 0€119 ॥। 0੧੬ ।5( ॥੬੩੮।੬।੧੦੬ ੪0 ੧੫੧ ੧੦ 
0੧੬॥ ॥੧0੬। 838੦੬ ੪3੩੬ $00021€5 ੩੪336 ੪%।। 0੬ 000ਟ੬੪ ॥੧ 3003੦ 33੧੦੧, 
1੨੧੦੬ ੩8੦, ॥੩॥। 3੩੧੧੦ !60€। ੩੧੧ ੪01 0੦॥ 015010081€5 ।੩5੭੩੦॥੪੬।. 

ਰੈ


