
  
ਨੰਪਰ .......... 

ਟਿਸਾ - 

_./ਪਾਰਟੀਸਨ/।5(17/੩7 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

  

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਲੋਕ' ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਰ।, ਪੰਜਾਬ, 

” ਕਮਰਾ ਨੰ ।। ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 
ਮਿਵਲ ਸਕੇਤਰੇਤ,ਚੰਡੀਗ;ੜ੍ਰੋ । 

ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ' ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦ' ੩ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 

24-02-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 02-03-2020 ਤੇਕ । 

ਇਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ ੩੦/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 26/0।.?020 ਦੀ ਲਗਾਤਰਤਾ ਇਿਚ 

ਅਜਾਮਦਾਣ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਖ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾ ਦਾ ਪਰ੪ਰ੨ ਮਿਤੀ 24-02-2020 ਤੋ 

ਮਿਤੀ 02-03-2020 ਤੇਂਕ ਦਾ ਖਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦ' ਹੈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈ॥ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ 

ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ । 

ਨੌਧੀ/ਵਾਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੁਲਸਨ, 
ਦੀਆਂ & ਜਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਤ'ਰ। ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿਠ ਐਮ੨ ;1$2 9੬. . !/ਪਾਰਟ/।5(7/₹7 ਰ੍ ਮਿ੨। 

੨ 
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2 

ਉਪਰਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 

ਚਾ 

।_ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਯੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ ੧ ੦੦ ਪਾਰ>/1567/87,ਮਿਤ) 

28/01 /2020 ਦੇ ॥ਖੰ੫ ਵਿੰਚ । 

`ਫਾਇਹਕਟਹ, ਦੂਰਦਰਮਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸਨ ਜਲੇਧਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 23-02-202200 ਨੂੰ ਪਰਮਹਿਤ ਕਰ5 ਲਈ । 
( _ ਸੰਘੁਪੜ ਡਾਇਰੈਕਟਾਰ/ਰੋ ਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ,ਮੰਮਾਮ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆ' ਸਹਿਤ । 
“ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 

5੨ _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

੮ _ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜ' ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅਮਿਤਸਹ । 

ਨ ਨਿਗਹਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।' 

੧ ਕਰਜਹਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ੧੮ :ਆਦ ਮੰਡਨ ,ਜਲੰਧਰ । 

੦” ਜਿੰਟਜਾਹਜ /ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਰ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,? ਏਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ । 

ਨੋਧੀ /ਉਪਰਕ4 ਅਨਸਦ ਸਜ "3 ਅਰ 
ਕਾਚਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਦਾਗਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭ0। 0੧. 
ਵਿ 

੪ ਐ 

;---- ਇਸ ਸਮ ਦੂਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੇ' ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨ੍ਰੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

   



ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰ੍ 

ਰਬੀ` ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24-02-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 02-03-2020 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - 

  

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ-- 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ = 1 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ = 2 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ੜ 3 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ ਰਿ 4 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ = 5 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਚਾਂ 
ਘੋਗਰ ਲਿੰਕ ਮਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਬੀ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 

ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ।ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ “ਦੇ” ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਬਾਕੀ ਬੋਜ਼ਦਾ'ਪਾਣੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 1 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਦਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਚਾਂ 

ਹ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਦੀ ਅਖੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਹ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਬੀ` ਵਿਚ ਹਨ, ਨੰ “ਹਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਗਾ । ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ “" ਵਿਚ ਹਨ, ਨੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਂਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਅੱਪਰ ਖਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 

ਕਰੂਰ ਬਾਂਚ ਲੰਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ 'ਸਭਰਉ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਨ 
ਬ੍ਰਾਚ ਲੋਅਰ ਇਸ ਦੇ ਰਜਪਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰ੍ਰਮਵਾਜ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 
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