
 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ www.fresnoirrigation.com/prop218  ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪ 218 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ! ਸਾਨੂੰ 559-233-7161 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ Prop218@fresnoirrigation.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ 218 ਚੋਣਾਂ

ਵ ਿ ਰ ਾ ਸ ਤ  ਜ ਾ ਰ ੀ  ਰ ੱ ਖ ੋ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਕਣਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਸਾਡੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ

ਧਰਤੀ  ਹ ੇਠਲ ੇ  ਪਾਣੀ  ਦੀ ਧਰਤੀ  ਹ ੇਠਲ ੇ  ਪਾਣੀ  ਦੀ 
ਟਿਕਣਯ ੋਗਤਾਟਿਕਣਯ ੋਗਤਾ

ਸਤਹੀ  ਪਾਣੀ  ਦਾ  ਬ ੁਨ ਿਆਦੀ ਸਤਹੀ  ਪਾਣੀ  ਦਾ  ਬ ੁਨ ਿਆਦੀ 
ਢਾ ਂਚਾਢਾ ਂਚ ਾ

ਕਨ ੂ ੰਨ ੀ  ਅਤ ੇ  ਪਾਣੀ  ਦ ੇ  ਅਧਿਕਾਰਾ ਂ ਕਨ ੂ ੰਨ ੀ  ਅਤ ੇ  ਪਾਣੀ  ਦ ੇ  ਅਧਿਕਾਰਾ ਂ 
ਦੀ  ਰ ੱਖ ਿਆਦੀ ਰ ੱਖਿਆ

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ +180 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਬੇਸਿਨ

ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (ਐਫਆਈਡੀ) ਦੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਡ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ 218 ਚੋਣਾਂ 

ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਡ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਡੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ 

ਟਿਕਾਊ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈਕੇ +370 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ 

ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਪ੍ਰੋਪ 218 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।



ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ www.fresnoirrigation.com/prop218 ‘ਤੇ  ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ, 
ਪ੍ਰੋਪ 218 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ! ਸਾਨੂੰ 559-
233-7161 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ Prop218@fresnoirrigation.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

i

ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 218 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ - ਐਫਆਈਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ - ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਕਾ 
ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਨੇੜਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਫਆਈਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਮੁਲਾਂਕਣ $140 ਅਤੇ $246 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

ਐੱਫਆਈਡੀ ਕੋਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 

ਲਗਭਗ 500,000 ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਡੀ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 

ਐਫਆਈਡੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 3-ਮਹੀਨੇ, 2021 ਵਿੱਚ 1-ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 

3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਐਫਆਈਡੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

2028 ਵਿੱਚ 128.75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 

$89/ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। 

ਐੱਫਆਈਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ 

ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਭੂਮੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ
40%

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ

17%

ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
43%

$


