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੪ ਇਆ 

ਤੀ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
੧% ਸਰਤ ਵਿਭ!ਰ।, ਪੰਜਾਬ, 

. _“ਚੰਡੀਗੀੜ੍ਹੇ । 

ਵ& 

ਅਡੀਮਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਕਮਰਾ ਨ ।1 ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 
ਸਿਵਲ ਸਕੇਂਤਰੇਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿ). ਮਕ।ਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ੩ ਦਿਨਾਂ ਦਾ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 
“ 13-03-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 18-03- 2020 ਤੱਕ । 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 131/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 28/01/2020 ਦੀ ਲਗਾਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਗਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਤੀ 11-03-2020 ਤੋ 
ਮਿਤੀ 18-03-2020 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਖੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ 
ਵਿੱਹ ਲਾਪਣੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਦੇ ਜੀ । 

ਨੱਖੀ/ਵਾਰੀ ਧੌਦੀ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੁਲੋਸ਼ਨ, 
ਦੀਆਂ ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਰ੍ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਬ, 

8 ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
੭ 

ਰੱ 2 "22" ਪਿਠ ਅਯਣ 82%/”2/= - . '/ਪਾਰਟ/।567/%7 ਮਿਤੀ ............. /98 2020 

ਉਪਰਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰ' ੧ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.- 

। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕੱਤਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੋਤਰ ਨੰ ।32-42 ਪਾਰਟ/1567/87,ਮਿਤ 
13/02 /2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ । 

` _ਡਾਇਰੋਕਟਰ, ਦੂਰਦਰਸਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ ]0-03-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ । 
੧ ਮੋਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ । 

1 ਨਿਹਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 

7 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
੧__ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ।! 
੦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਮ੨ ਦਆਬ੪ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ । 

੧੭ 'ੱਨਰਾਰਜ /ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ । 

ਨੇਧ /ਉਪਰਕਤ ਅਨਸਾਰ= ਛਾ ਰ੍ ਰਿ 
7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਰ। ਪੰਜਾਬ, 

ਇਦਾ 
ਊਂ ੯੧=<==ਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੭ 
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੪ ਲੱ 

ਰੱ 
੭ ਰ੍ ਤੋ 

ਜੁਰੂਰੀ ਸੂਨਾ 
ਨੈ 

ਰਖੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11-03-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 18-03-2020 ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਕੋਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ.- 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਇਤ | 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਚ = 2 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਆ ੧ 

ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ _ 4 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ = 5 

੭ ੍ ”“ 

ਭਾਪੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 
ਘੋਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਦੀ ਘੋਂਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਬੀ` ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 

ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰ' ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ।ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਬਾਕੀ ਬੋਚਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਹੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਬੀ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ 

ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ `ਏ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਂਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਖ ਕੈਨਾਲ 

ਮ?, ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਭਰਾਉ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤ 

ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੇਅਰ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਆ ਆਖ 

ਨ ੭
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