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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ੨੧7੧ ` ਲਾ ਹਾ ਮਿਤੀ ਉਸ 

ਅਡੀਸਨਲ ਡਾ ਟਰੈਕਟਰ, 
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਕਮਰਾ ਨੰ. 11 ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ 
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 
08-02-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 15-02-2020 ਤੱਕ । ਰ੍ 

ਰ੍ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ_ 17/ਪਾਰਟ/1567/87, ਮਿਤੀ 13/01/2020 ਦੀ ਲਗਾਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਚੱਲੀ ੰਚੀਜਰਗਰਲਾਦਾ ਰਨ ਵਾਂ ਪ੍ਰ ਸਰੀ 08-02-2020 ਤੋ 
ਮਿਤੀ 15-02-2020 ਤੌਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ 
ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ । 

- ਮੂਡ“ ਨੱਥੀ/ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 
ਦੀਆਂ 6 ਕਾਪੀਆਂ ਵਸਤ ਬੰਜਰ ਤਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ... .. . ਲਾ ਸੀ - - ।/ਪਾਰਟ/1567/87 ਮ 3 /03/ 2020 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

1 ਸੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰ ਨੰ ।? ਪਾਰਟ/1567/87,ਮਿਤੀ 
13/01 /2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ । 

2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 07- 02-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ । 
3 ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਰੇਡਿਉ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਲਤੂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹਿਤ । 
“__ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ । 
5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
6 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ । 
7 __ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੰਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

੨ ਠ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹਹ,ਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ |! 
9 

੭ 

ਹੱ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨ੍ਹੇਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਿਆ/ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

   



ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਰਬੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 08-02-2020 ਤੋ ਮਿਤੀ 15-02-2020 ਤੌਂਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ :- 

ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾ 

ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲ
ਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਗੀਆਂ.- 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਰ ਫ 1 

ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ੩੩ 2 

ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਚ 
ਨ 3 

ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 
ਵਾ 4 

੭ 
ਸਿਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 

_= 

ਕਹ ਫਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਭ ਅਤ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਕ ਜੋ ਕਿ ਰਹੋ ਥੀ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਪਿ 

-ਰਜੀਰ ਦੇ ਅਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ।ਭਾਖੜਾ ਮੈਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜੇ ਕਿ ਗਰ `ਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
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