
ਨੌਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਲੇ ਉਤਪਾਦਕ:

ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (ਐਫਆਈਡੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਡਰਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿੱਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
• ਜਦ FID ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਔਨ-ਫਾਰਮ ਰੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ, 

ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਓ।
• ਕਿਸੇ FID ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ FID ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 
ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਐਕੁਇਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ/ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ GSA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸੀ ਚੌਹਾਨ 
ਨਾਲ (559) 233-7161 ‘ਤੇ ਜਾਂ kchauhan@fresnoirrigation.com ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।

ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੋ
ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ 
ਡ੍ਰਿਪ/ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਊਂਡਵਾਟਰ 
ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਨੌਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ) ਕਿਸੇ ਡ੍ਰਿਪ/
ਮਾਈਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੰਡ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡ੍ਰਿਪ/ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਸੋਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ

• ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ


