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20137 ਤ' 29-03-2917 ੨ਨ ਟਾ ਖਰਾ ਭਸਿਆ ਜਾਂਦਾ' ਹੈ. 
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ਸਿਧਣਾਂ ਯ੍ਰਾ;? < 2 
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ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੀਆਂ >ਾਂਹਰਾ ਅਤੇ ਥ੍ਾਚਾਂ 

ਭਾਪੜ” ੧: ਲੰਮਟਨ ਵਿਚੇ ਨਿਲਲਦੀਆਂ ਨ'ਟਫਾਂ ਜੇ 'ਲਿ ਰ/ਰਂਪ “ਏਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾ 'ਣ। ਮਿਲੋਣਾ ! ਘਗਤ ਲਿੰਘ ਅਤੇ ਵਹ 'ਵੇਚ ਨਿਕਲਦੀ ਘੰਗਰ ਬਾਂਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 

ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨ?ਜਂ =ਤੇ ਬਾਂਜ਼ਾਂ 

ਸਰਹੰਦ ਫੋਡਰ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਖ ਰਜੋਬਾਹ ਮਿਟ !ਠਾ ਗੱਪ `ਦੇ` ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣ! ਮਿਲਰਟ। ਸਰਹੇਦ ਫੀਏਰ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀ ਅਬੋਹਰ ਬਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਫਸ ਦੇ 

ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜ ਕਿ ਜ਼ਾਰੋਪ ਬੀ` ਵਿਚ ਹਨ, ਨੰ ਦਰਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਚਦ' ਪਾਣੀ 
ਮਿਲਗਾ। 

ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ 

ਮੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਲਾਹੌਫ 

ਬ੍ਰਾਂਚ ,ਸਭਰਾਉ ਦ੍ਰਾਂਚ, ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਦਿਸੇ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਕੀ ਥੋਚਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
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