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ਅਕਾਸਵਾਣੀ ਜਲੌਧਰ ਤੱ ਪਜ: ਵਿਦ ਨਿਰਾ ਦ ਚਲਣੇ' ਦਾ ਵੇ “ਰੀ ਬੇਦੀ ਪੁਗ੍ਠਾਮ ਦਾ ੪ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਫੇ ਮਿਤੀ 30-63- 

9017 ਤੋਂ 06-02-20317 =ਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦ  ਹੈ। 

ਕਨਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾ> ਪਰਦੇ € ਵੇਖ ਰੇ ਵੱਖਟੇ ਨਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਜਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੇਪਤ 

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈਂ ਭੇਜਿਆ” ਜਾਵੋ ਜੀ। 

“ਵਾਰ ਬੈਦੀ ਪ੍ਰਾਰਾ£' ਕਾਰਜਕ”ਤੀ ਇਜੀਨਰੀਅਰ£/ਰੈਹ੍ਲੇਸਨ, 
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ਉਪਰੈਕਜ਼ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ /ਲਉਪਆਂ ਨੇ ਸਦਨ %ਤੇ ਅਗੀਲੰਰੰ! ਕੇ ੬ ਜਰ 
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= ਨਿਗਰਾਨ ਇਜੀਨੀਅਰ. ਅਈ ਬੀ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ | 
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੪੫
 

੭ 

ਡੇ 
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ਸਰਹੈਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣਦੀਆਾਂ:- 

ਅਬੋਹਰ ਖਾਾਂਚ 

ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ 

ਸਿਧਵਾਂ ਥ੍ਰਾਂਚ 
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8 ਘੰਗਰ ਲਿੰਠ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੋਗਰ ਬਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ`ਬੀ” 
ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਲਜ਼ਿਰਾਂ ਜੋ 
ਕਿ ਗਰੇਂਪ 'ਏ`ਵਿੱਚ.ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 
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ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਲ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 

ਸਰਹੈਦ ਫੀਡਰ ਦ੍ਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਦ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 
'ਬੀ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ! ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਤਾਹੇ 
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੇਂਪ “ਏ` ਵਿਚ ਹਨ ਨੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੌਚਦਾ ਪਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 

85ਚਾਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਸੂਵ ਬ੍ਾਂਚ 
ਲੋਅਰ, ਮਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਫ , ਲਹੌਰ ਬਚਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬੌਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 
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