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ਭਬਰ 6. 1 /ਪਾਰਟ/272/61 

  

ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋ 

2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ, ਐਸ.ਸੀ.ਉ. ਨੰ:85-88 ਸੈਕਟਰ 34 ਏ, ਚੈਂਡੀਗੜ੍ਹ! . 
3. ਲੌਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਮਰਾ ਨੰ:11, ਪੈਜਵੀ ਮੋਜਿਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, 

ਚੌਡੀਗੜ੍ਹ। 
4 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਪਿ92; ਰ੍ 
5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਮੈਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਊਟਰ ਸੈਲ ਚਾਲੀ ਵਿਭਾ੍ ਪੰਜਾਬ 
6. __ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਹਰੀਕੇ ਕੈਨਾਲ ਮੈਡਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। ਵਿ ਜਗ ਹੂ 

£___ ਕੈਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਇਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਮੈਡਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੀ --੨.,<...ਬਿਤ18/8/79 8 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ,ਅਬੋਹਰ ਕੈਨਾਲ ਮੈਡਲ, ਅਬੋਹਰ। 
9 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੈਡਲ , ਅਬੋਹਰ। 
:0. _ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੈਡਲ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। . 
11. ਕਾਰਜਕਾਰੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੈਡਲ ,ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਟ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ । ਰਤਾ 
12. _ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁਕਤਸਰ। ਰ ਪੱਖ ਲੂ“ 
!3. _ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਰ੍ 
14. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ। 
15. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ। 
16. ਛਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ। 

:7..  ਡਾਇਰੈਕਟਰ,,ਐਕਸਟੈੱਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 
18. _ਕਾਰਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

-2%` ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰੱ 

ਸਹਿਪੰਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ /ਚੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਹੱ ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2%/%/% ਤਾ 

ਲੱਟ 

ਰਾ ਲੜ ਜਸਰਨਾਨਗਕਿਹਗਲਾੜੀ ਨੁਹਿਰਾ।ਦੀ ਭਨ ਸਮ: ਲੀ ਤਿਸ ਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆਮਦੋਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕਗਗਗਕਮਮਲਲਆਕਗਗ=ਸ==ਸਲਲ ਨਕਨ====ਅਲਕਕਲਗਲ,   
   



  

ਸੁਰਹੈਦ ਫੀਡਰ, ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੀਡਰ 
ਹਰੀਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ੍ਰਫ਼ ਸਮਾ, ਮਿਤੀ 28- 04-2037 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10-2017 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੇਦੀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 

ਲੜੀ ਨੰ: ਸਮਾਂ ਗਰੁੱਪ “ਏ” ਗਰੁੱਪ "ਬੀ __ | 
ਤੋ ਰ ਤੱਕ ਰ੍ 

1 28/04/2017 05/05/2017 ੨ 2 
2 06/05/2037 43/05/2037 2 1 
3 14/05/2017 23/05/2017 3 2 

4 4 2/05/2017 29/05/2017 2 1 
ਨੂ 30/05/2017 06/06/2017 1 2 
6 07/06/2037 14/06/2037 2 1 
7 __ | 25/06/2037 22/06/2037 1 2 
8 23/06/2017 30/06/2017 2 1 
9 0/70/207- 1ਗਨ7ਰ0ਨ 1 2 

[7 10073] 16/07/2037 2 1 
11 `_ |37/07/2037 24/07/2037 1 2 
32 _ 125/67/2037. ` [6178/2617 2 3 
1੩ _ [ਗ%ਕਨ `[ਲ੧86ਲਤ 1 2 
੧4 _130/08/2037 17/08/2017 2 1 _] 

ਰ੍ 15 __ [ 38/08/2017 25/08/2037 1 2 
16 _126/68/2637 02/09/2037 2 1 । 
37 | 63/09/2037 10/09/2037 1 2 
18 [9/09/2637 18/09/2037 2 ] 
19 | 19/09/2037 . | 26/09/2017 1 2 

੪ 20 _ [20092037. `[ਕਜਗਰਨੁਤ 2 1 3 
[1 9) 05/30/2037 12/30/2017 1 2 ਲੂ 

22 __ [33730/2037 20/30/2037 2 1 
23  [:23/30/2037 | 28/10/2017 1 2             

ਜੌਟ: 1. ਇਹ ਗਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਲੇ ਨਟਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਚਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਂ ਦੀ ਫਸ ੂੰ ਸੁੱਖ ਰਖਦੇ ਰੋਡ 
ਕਪਾਹ/ਨਰਮੇ ਦੀ ਥਿਜਾਈ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 28-04- 2037 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31-05- 

ਰ 2017 ਤੌਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਨੂ 2. ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੰ ਪਰੋ ੪ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੰ 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, ਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਗਾ। 

3. ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। 

ਚਲਦਾ ਪਨਾ=-4



1 ਉਦੇਕਰਨ ਮਾਈਨਰ 12 
2 ਮੁੱਕਤਸਰ ਰਜਬਾਹਾ 139 

3 ਰੁਪਾਣਾ ਰਜਬਾਹਾ 43 
4 ਮਲੋਟ ਰਜਬਾਹਾ,ਬਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਨਰ, 109 

ਖੋਟ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਨਿਕਲੇ ਮੋਗੇ 
£ ਸੂਖਚੈਨ ਰਜਬਾਹਾ 152 
5 ਅਬੋਹਰ ਅਧੀਨੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ 12 

ਸਿਧੇ ਨਿਕਲੇ ਮੋਗੇ 

7 ਲੰਬੀ ਰਜਬਾਹਾ 318 

8 ਲੋਅਰ ਟਿਊਨਾ ਰਜਬਾਹਾ 20 
9 ___ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਕੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਧੇ 136 

ਨਿਕਲੇ ਮੋਗੇ -<੮੨੨= 
ਰ ਜੋੜ:= 941 

ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ 

] ਆਲਮਵਾਲਾ ਚਜਬਾਹਾ 84 
2 __'ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਰਜਬਾਹਾ 72 

ਭੂ 0) ' ੨ 8 << 

ਜੋੜ:- 156 

ਕੁਲ ਜੋੜ = 83799414156=1934 ਕਿਊਸਿਕਸ 
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50 

246 

ਜੋੜ:- 1593 

ਨਿਕਲੇ ਮੌਗੇ _ ----- 

ਕੁਲ ਜੋੜ=649415939146=2388 ਕਿਊਸਿਕਸ 

ਚਲਦਾ ਪੈਨਾ-5 

 



ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਮਾਈਨਰ 
ਸਰਨੀਵਾਲਾ ਰਜਬਾਹਾ 
ਮੁਦੇਕਾ ਰਜਬਾਹਾ 

8 ਰੱਤੇਵਾਲਾ ਰਜਬਾਹਾ 

9 ਕਾਲੇਵਾਲਾ ਰਜਬਾਹਾ 
10 - _ ਸੋਹੇਲੋਵਾਲੀ ਰਜਥਾਹਾ 
11 ਤਾਰੋ ਭਾਈ ਰਜਬਾਹਾ 
2 _ਰੌੜਾਵਾਲੀ ਰਜਬਾਹਾ 
13 _ਖੁਣੌਜ ਰਜਬਾਹਾ 

14 _` ਰਜੋ ਰਜਬਾਹਾ 
15 _ਚੱਕਪੱਕੀ ਰਜਬਾਹਾ 

16 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਜਬਾਹਾ 

17 ਜੰਝਵਾਲਾ ਰਜਬਾਹਾ 
18 __ਸੋਖਰਨ ਰਜ੍ਬਾਹਾ 

344 

17 

97 

29 

100 

26 

349 

ਕੁਲ ਜੋੜ ਗਰੁੱਪ “ਏ” =193441910=3844 ਕਿਊਸਿਕਸ 

ਪੂਲ ਜੋੜ ਗਰੁੱਪ 'ਬ=238841485=3873 ਕਿਊਸਿਕਸ 

  

 


