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ਵੱਲੋਂ 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
ਜੱਲ ਸਰੌਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, 
ਫਿਰੋਜੁਪੁਰ। 

ਵਿਸਾ:- ਖ੍ੀਫ ਸਮੇ' ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 28- 10-2020 ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਈਸਟਰਨ 
ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਐਲ&&॥੬& 

ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10-2020 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰਸੁਦਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 13.13 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਸੁਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਜਦੋ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 
ਦਾ ਇਨਡੈਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਰਜਬਾਹੇ 
ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ 
ਕਿ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ, ਰਜਬਾਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ[ਇਸ ਵਾਰੀ 
ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 
ਕਾਸੂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਖ੍ਰੀਫ਼ ਸਮੇ' ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

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

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

ਲਾ 
੩ 04 ਨਨ) 2(੧੧੧੭੮੭੮ ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ` ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ੇਗੂਲੇਸੁਨ 

ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

5811੬ ੪1 8501੦ 

5੮੩੦੦ ੪੧ ੨3156311€।
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ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ _ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਦਫ੍ਰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ 

ਅਗਲੇਰੀ _ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

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

2, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਦਾਰਾ ਸਟੂਡਿਉ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਫੇਜ 6 ਮੋਹਾਈ , । 

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਮਰਾ ਨੰ:।1, ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, 

ਚੰਡੀਗੜ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ। 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਹਰੀਕੇ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਇਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਅਬੋਹਰ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ਅਬੋਹਰ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਮੁਕਤਸਰ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਫਿਰੋਜੁਪੁਰ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਮੋਗਾ। 

11 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ। 
12 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸੁਨਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ। 
13. _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਸਟੈੱਸ਼ੁਨ ਐਜੂਕੇਸੁਨ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 

14. __ਕਾਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਉਟਰ ਸੈਲ ਜੱਲ ਸਰੌਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

੩
੮
੦
;
੭
੦
੦
=
 

15. 

੫੧੧ %7'£੫' 
ਨ ਛਾ 2”੧੧੧੦੧੨੯ 

ਸਹਿਪੱਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਚੇਗੂਲੇਸਨ, 
੮ ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜੱਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

5811੬ ੪1 8501੦ 
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ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੀਡਰ 

ਹਰੀਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ੍ਰੀਫ਼ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ 28-04-2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10-2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ । 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ਲੜੀ ਨੰ: ਸਮਾਂ ਗਰੁੱਪ "ਏ' ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ” 
ਤੋ ਤੱਕ 

1 28/04/2020 | 05/05/2020 ੨ ੍ 

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

੨ 14/05/2020 _ | 21/05/2020 2 

4 22/05/2020 __| 29/05/2020 2 

5 30/05/2038 | 06/06/2020 2 

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

7 15/06/2020 | 22/06/2020 2 

8 23/06/2020 | 30/06/2020 2 

9 01/07/2020 | 08/07/2020 2 

10 09/07/2020 | 16/07/2020 2 

11 17/07/2020 _ | 24/07/2020 2 

12 25/07/2020 | 01/08/2020 2 

13 02/08/2020 __| 09/08/2020 2 

14 10/08/2020 _ | 17/08/2020 ] 2 

15 18/08/2020 | 25/08/2020 2 

16 26/08/2020 | 02/03/2020 2 

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

18 11/03/2020 _ | 18/09/2020 2 

19 19/03/2020 | 26/09/2020 2 

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

21 05/10/2020 | 12/10/2020 2 

22 13/10/2020 | 20/30/2020 2 

23 21/10/2020 | 28/10/2020 2           

<< 

  
ਨੋਟ: 1. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਾਹ/ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 23-04-2020 ਤੋ 
ਮਿਤੀ 33-05-2020ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

2. ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

3. ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। 

ਚਲਦਾ ਪੰਨਾ -4 

5੮੩੦੦ ੪੧ ੨3156311€।
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ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, 'ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦਾ ਖ੍ਰੀਫ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 28-04- 

2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28-10- 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ । 
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8. ੩. 

੧0. ੧8੧੬ 01 ੩੧81 156੦੧੦(€35) | ੫੦. ੧8੧੬ 01 £318| 101561੦0੦(€5) 

1 _। &॥੪31੩ 015੧ 610 1 1400 0151. 318 

£ | 006੨੨ ।ਗਿ. 12 £ 20੪੩੩ 05. 81 

ਤੈ | 003158। 015੧ 143 ਤੌ ।੯38੧9/੧ 015੧੪ 72 

4 । ੧08੩ 05 48 4 800161੩ 32 

2 _ | ਉਟਮ੩[#੩੩ ਗਮ 20 ੭ ॥81000001 015੧੧ 491 

6 _ | 0603 0151੧ 41 6 ੮੨॥੧੩੪੩ 0151੧ 246 

#_ | 03601 015੧%ਊ 76 ਨ 5੩/੩%੩॥੧ 0151੧ 50 

8 _ | ੩8081 ॥ਅ 9 8 5031 015੧੪ 72 

9 _ | 6੦੧ ੩੧੩ 015 11 9 (3੦01000ਗ॥ ਗਮ. 5 

10 । ੩੩09੩ ।ਅ. 6 10 । ੪੩55੫ ਗਮ. 6 

11 ।॥੩। 8॥%੧ 05੧ 92 11 | 000੫ 215੧ 10 

12 | 5000॥੩॥੧ 015੧ 155 12 _ | 00੬੦ ੦00੧5 300 

13 । 8301018 ।ਗ. 8 13 _ | 655੬5 (3॥॥੦੧.) 100 

1& | ੩00131੪3॥ 015੧ 28 161 = 1783 

1੭ 7੬੦8 20 

16 | 00੬੦੧ 00੧5 250 

17 | 655੬5 00੩. 100 

18 | ੧੬੪ 300| 10੩੧੩ 

0151ਊ 45 

19 । 16॥0॥ ।ਸ. ਨ” 

10੩ = 1681           

5੮੩੦੦ ੪੧ ੨3156311€।
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ਨੋਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 
ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5੮੩੦੦ ੪੧ ੨3156311€।


