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ਵੱਲੋਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

1. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ, 

| 

$, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 
ਆਈ.ਬੀ. ਸਰਕਲ, 
ਪਟਿਆਲਾ। 

ਵਿਸਾ; ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇ' ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-30-2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 
9133113 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-30-2020 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਜ। ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰਸੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕ 

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸੁਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ੌਹਾਂ ਗਰੂੰਪਾਂ ਦਾ 'ਇੰਨਡੈਟਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਬਾਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਬਾਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੂਤਾਬ਼ਿਕ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਂਚ/ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਇੰਨਡੈਟ' ਮੁਤਾਸ਼ਿਕ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੋਰਡਾਂ/ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਂਵਾਂ/ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ੍ਇਿੱਕ 
ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਸੂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਖ੍ਰੀਫ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਂਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸੁਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

੮੧" =- 
#"-"ਏ-ਘ”” 21੫੧” _ 

ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਗੂਲਲੂਨ "੯? ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜੱਲ ਸਰੌਤ ਵਿਭਾਗ, 
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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ਪਿਠ ਅਔਕਣ ਨੰਬਰਨ-:2 £ ਮਨੀ ਮਰਟ/693/72 ਮਿਤੀਟ;?1. ./2098) 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ _ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ _ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਫ੍ਰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ 

ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

. __ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਦਾਰਾ ਸਟੂਡਿਉ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਫੇਜ 6 ਮੋਹਾਲੀ , । 

3. ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਮਰਾ ਨੰ:11, ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਮੰਡਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

5. __ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

6, __ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ. ਸੰਗਰੂਰ । 

7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਹਿਲ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ. ਪਟਿਆਲਾ। 

ਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ. ਜਵਾਹਰਕੇ। 

0. __ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

10. _ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ-1, ਪਟਿਆਲਾ। 

11. _ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ। 

12, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ । 

13. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਮਾਨਸਾ। 

14. _ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। 

15. _ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਰੌਪੜ। 

16. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ। 

17. _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਸਟੈੱਸੂਨ ਐਜੂਕੇਸੁਨ, ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 

18. __ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਲ ਗਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

੫, 
ਕੰ ਬਚਾ ਦੇ ੨੧੧੪੪ ੧੧2੦ 

ਸਹਿਪੱਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜੱਲ ਸਰੌਤ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਨਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਜੈਕਰ ਕਿਸੈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 

ਵਾਰੀ ਬੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨ੍ਹੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ੍ਰੀਫ਼ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10- 

2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ । 
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ਲੜੀ ਨੰ: ਸਮਾਂ ਗਰੁੱਪ `ਏ” ਗਰੁੱਪ `ਸ਼ੀ” 

ਤ਼ ਤਕ 

1 28/04/2020 05/05/2020 -: 1 

2 06/05/2020 13/05/2020 1 2 

3 14/05/2020 21/05/2020 2 1 

4 22/05/2020 29/05/2020 1 2 

5 30/05/2018 06/06/2020 2 1 

6 07/06/2020 14/06/2020 1 2 

ਨ 15/06/2020 22/06/2020 2 1 

8 23/06/2020 30/06/2020 1 2 

9 01/07/2020 08/07/2020 2 1 

10 09/07/2020 16/07/2020 1 2 

11 17/07/2020 24/07/2020 2 1 

12 25/07/2020 03/08/2020 1 2 

13 02/08/2020 09/08/2020 2 1 

14 10/08/2020 17/08/2020 1 2 

15 18/08/2020 25/08/2020 2 1 

16 26/08/2020 02/09/2020 1 2 

17 3/09/2020 10/03/2020 2 1 

18 11/09/2020 38/09/2020 1 2 

19 19/09/2020 26/09/2020 2 ] 

20 27/09/2020 04/30/2020 1 2 

21 05/10/2020 12/310/2020 2 1 

22 13/10/2020 20/10/2020 1 2 

23 21/10/2020 28/10/2020 2 1 
  

ਘ 

ਨਟ :- 

  
1. ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2. ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ 

  

੩ 9” 

ਗਰੁਪ ਏ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 

ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨਸੀ 
  

      ਗਰੁੱਪ `ਬੀ” 
  

3. ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਚਲਦਾ ਪੰਨਾ -4 

803111੬੦ ੪101 63753111€ 
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ਖ੍ੀਫ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10-2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  
  

  

  

ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ `ਏ” ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ; 

ਲੜੀ ਰਜਬਾਹੇ/ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਥੋਰਾਈਜੁਡ ਫੁੱਲ ਸਪਲਾਈ 
ਨ (ਕਿਊਸਿਕ ਵਿੱਚ) 

1 ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ 225 

2 | ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 84 

3 | ਰਾਜਪੁਰਾ 152 

24 1-ਆਰ 154 

5 _| 2ਆਰ 62 

6 ;-ਐਲ 95 

7 _ | 2ਐਲ 22 

8 _| ਤਆਰ 25 

9 | ਚੋਅ ਬਰਾਂਚ 105 

10 | ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਰਜਬਾਹਾ 49 

11 327-ਐਲ 33 

12 327-ਆਰ 29 

13 373-ਐਲ 24 

14 | 373-ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲੋ 128 

15 | ਅਕਾਸੂ 42 

16 । ਕੋੌਲੀ 24 

17 | ਸਨੌਰ 65 

18 _| ਅਰਨੋਲੀ 176 

19 । ਘੁੜਾਮ 115 

20 /ਮ॥101॥ 27 

ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1656 ਕਿਊਸਿਕ 

ਗਰੁੱਪ `ਬੀ” 

1 ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ 1446 ਕਿਊਸਿਕ 

2 ਪੀ.ਐਨ.ਸੀ. 35 _ਕਿਉਊਸਿਕ 
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 1481 ਕਿਊਸਿਕ           

8631111੪੦ 101 <੨7੧5੨੦3੨॥॥੧੦ 

5੮੩੦੦ ੪੧ ੨3156311€।


