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ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (ਈਫੀਡੀ) ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਰਥ ਕਿੰਗਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਫੀਡੀ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਪਕਾ
ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਈਫੀਡੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ
ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਜਲ-ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਫੀਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ,
ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।
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ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਪਾਣੀ ਵੰ ਡ ਿਸਸਟਮ
ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕOਨ 22257 ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ_` ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ: "ਹਰੇਕ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਅਤੇ ਵਰਤ- ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਏਥੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਨੂੰ ਫਿਰਜ਼ਨI ਇਰੀਗੇOਨ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ` ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ` ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਟਰ
ਕੋਡ ਦੇ ਖੰ ਡ 22257 ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ` ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ- ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ 23 ਦਸੰ ਬਰ,
ਂ ਰੈਗੂਲੇOਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ_` ਦੀ ਥ` ਲh ਦੇ ਹਨ। ਦੱ ਸੇ
1985 ਦੇ ਫਿਰਜ਼ਨI ਿਸੰ ਚਾਈ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਐਡ
ਗਏ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ` ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜ` ਇਹਨ` ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ_` ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਵੀ Oਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ`
ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹi ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਫਿਰਜ਼ਨI ਇਰੀਗੇOਨ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਪਾਿਲਸੀ 400-205 – ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ
ਅਿਧਿਨਯਮ` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹi ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ।
ਇਨ_` ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇOਨ` ਦੀ Oੁਰੂਆਤੀ ਵੰ ਡ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, 2022
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ Fੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਸ ਤ- ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਅਤੇ
ਿਜ਼ਲ_ਾ
ਵੈਬਸਾਈਟ
ਤੇ
ਹੇਠ
ਿਲਖੇ
ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੀਆਂ:
www.fresnoirrigation.com/rules_and_regulations_2022

ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਿਨਯਮ 1: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਨਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ` ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇO` ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਦੀ ਆਮ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਹਰੀ ਪ2ਣਾਲੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਿਨਯਮ 2: ਫਿਰਜ਼ਨI ਇਰੀਗੇOਨ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡਾਇਵਰOਨ ਵਰਕਸ, ਕਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੰ ਿਡਊਟਸ,
ਹੈmਡਗੇਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਢ`ਚੇ ਫਿਰਜ਼ਨI ਨਿਹਰ ਅਤੇ ਲh ਡ ਕਾਰਪੋਰੇOਨ ਤ- 16 ਮਈ, 1921 ਨੂੰ ਫਿਰਜ਼ਨI ਿਸੰ ਚਾਈ ਿਡਸਿਟaਕਟ
ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪaਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 17 ਮਈ, 1921 ਨੂੰ, ਿਜਲਦ 107, ਪੰ ਨਾ 1, ਫਿਰਜ਼ਨI
ਕਾoਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ । ਹੋਰ` ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼Oੁਦਾ ਵਰਤ-, ਗa`ਟ`,
ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੂਪ` ਦੁਆਰਾ ਪaਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤ- ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹi ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
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ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ6 ਡਜੀਨ8ਿਟਡ ਅਲਟਰਨ8ਟ/ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ
ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਿਨਯਮ 3: ਜਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ` ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਰਜOੀਲ ਖੇਤਰ` ਿਵੱ ਚ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ_` ਦੀ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਿਨਰਦੇO` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਟਰ
ਿਸਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਜ`ਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ
ਆਪਰੇਟਰ` ਦੁਆਰਾ ਵਾਟਰ ਆਪਰੇOਨਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ` ਜ` ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇO` ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਵਵਾਦ6 ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ
ਿਨਯਮ 4: ਜਦ- ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ, ਵਾਟਰ ਓਪਰੇOਨਜ਼
ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਰ, ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ` ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਨਹe ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ` ਉਹਨ` ਤ- ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅਿਸਸਟhਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਆਫ ਆਪਰੇOਨਜ਼ ਜ` ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ`ਦਰਾ
ਕਰਨਗੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਨਰਣੇ ਵਾਸਤੇ ਿਨਰਦੇOਕ` ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣ ਤ- ਪਿਹਲ`। ਡਾਇਰੈਕਟਰ` ਦਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨਮਾਲਕ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ` ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ` 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ
ਅੰ ਿਤਮ ਪੱ ਧਰ ਵਜ- ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ` ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਅਲਾਟਮ>ਟ
ਿਨਯਮ 5: ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 0.39 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ ਪ4ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਮਾਿਸਕ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅਲਾਟਮhਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨl ਦੋ ਵਾਰ 24 ਘੰ ਟੇ ਜ` ਹਰ ਮਹੀਨl ਇੱ ਕ
ਵਾਰ 48 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਸ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਕਊਿਬਕ ਫੋਟ (71/2 ਗੈਲਨ)
ਪaਤੀ ਸਿਕੰ ਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ_ਾ, ਜੇ ਓਪਰੇOਨਲ ਹਾਲਤ` ਵਾਰੰ ਟ ਦੀ ਵਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ` ਸਮr
ਅਤੇ ਪaਵਾਹ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ- ਤੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਿਸਕ ਅਲਾਟਮhਟ
ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ`ਦਾ ਹੈ ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮ>ਟ ਲਈ ਅਪਵਾਦ
ਿਨਯਮ 6: ਿਡਸਿਟaਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹi ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫaੀ ਵਾਟਰ ਕਾsਟੀ ਵਾਟਰ
ਿਡਸਿਟaਕਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਵਰOਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਫਿਰਜ਼ਨI ਿਸੰ ਚਾਈ
ਿਡਸਿਟaਕਟ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱ ਖਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਿਨਯਮ 7: ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ Oੁਰੂ ਿਵੱ ਚ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਉਨ_` ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟaਮਰ ਸਿਪaੰ ਗਜ਼, ਡaਾਈ ਕਰੀਕ ਅਤੇ ਗੋਲ ਪਹਾੜੀ ਿਜ਼ਿਲ_ਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਸਨ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੌਿਲਊਮੈਿਟaਕ ਚਾਰਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤ- ਬਾਅਦ,
ਉਨ_` ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ` ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪੇO ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਗਾs ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਤੱ ਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤ- ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਦੇ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। Oਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਿਕੰ ਗਜ਼ ਨਦੀ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਪaਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹi ਹਨ।
5

ਿਨਯਮ 8: ਸਮr-ਸਮr 'ਤੇ, ਿਨਰਦੇOਕ` ਦਾ ਬੋਰਡ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪਕ ਿਡਲੀਵਰੀ Oਿਡਊਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ
ਇਕਾਈਆਂ ਜ` ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4

ਇਕਾਈਆਂ ਜ` ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮ6-ਸਾਰਣੀਆਂ
ਿਨਯਮ 9: ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਦੇ ਪaਵਾਹ ਦੀ ਦਰ, ਮਹੀਨl ਦੇ ਿਦਨ ਜ` ਿਦਨ, ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਅਿਸਸਟhਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਆਫ ਆਪਰੇOਨਜ਼ ਦੇ
ਿਨਰਦੇO` ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ ਹਰ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ Oੁਰੂ ਹੋਣ ਤ- ਪਿਹਲ` ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ` ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਿਡਊਟ`
ਤX ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤX ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਮeਦਾਰ> ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੋਟੇOਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਜ`
ਿਜ਼ਮiਦਾਰ` ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜ਼ਲ_ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮr ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ` ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਿਨਯਮ 10: ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਜ` ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਰੋਟੇOਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹi ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤਿਬਨ` ਵਾਰੀ ਤ- ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਸ ਰੋਟੇOਨ ਅਵਧੀ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਵਰਤ- ਉਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤ- ਇਲਾਵਾ
ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਰੋਟੇOਨ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ
ਿਨਯਮ 11: ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਿਦਨ` ਅਤੇ ਰਾਤ` ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ
ਸਿਥਰ ਵਰਤ- ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ Oਾਮਲ ਹਨ। ਿਜ਼ਮiਦਾਰ` ਦੀ ਇਹ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮr ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਸਮr ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਦੇਣ ਜਦX ਤੱ ਕ ਿਕ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਅਤੇ ਬਰੇਕ` ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮr ਤ- ਇੱ ਕ ਿਦਨ
ਪਿਹਲ` ਦੁਪਿਹਰ ਤੱ ਕ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ
ਸਮh ਤ- ਪਿਹਲ` ਘੱ ਟ ਜ` ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਿਨਯਮ 12: ਜਲ ਪaਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਮੰ ਗ` ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੇ ਟਰਲ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਢੁਕਵr ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿOO ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਿਵੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਸਟaੀਮ ਵਰਤ-ਕਾਰ` ਦੁਆਰਾ ਅਣਉਿਚਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਰਖਾ ਤ- ਸਥਾਨਕ
ਵਹਾਅ, ਹੋਰ ਲੇ ਟਰਲ ਪaਣਾਲੀਆਂ ਤ- ਡੁੱ ਲ_-ਵਲੀਟ ਪਾਣੀ, ਨਿਹਰ ਜ` ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਟੁੱ ਟਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਕਟਕਾਲ`
ਕਾਰਨ ਅਟੱ ਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ_ਾਅ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ` ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰੋਟੇFਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ Fੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮr ਤੇ ਪਾਣੀ
ਉਪਲਬਧ ਨਹi ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ` ਜੇ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪaਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪhਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ-ਕਾਰ ਿਵਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਿਪਕ, ਵਾਟਰ
ਆਪਰੇOਨਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਅਤੇ/ਜ` ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ, ਿਜੱ ਥ- ਤੱ ਕ ਿਵਹਾਰਕ
ਹੋਵੇ, ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
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ਿਨਯਮ 13: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਮ` ਨਹi ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮr ਦੌਰਾਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜਕaਮ
'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੇਲ_ ਹੋ ਜ`ਦੇ ਹਨ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ` ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ` ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮr 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨਹi ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ`ਿਕ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ- ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ` ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤ> ਿਜ਼ਲ_ਾ ਗੁਆਚੇ ਸਮr ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿOO ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵ> ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨ` ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ
ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ> ਬਾਕੀ ਅਲਾਟਮ@ਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਮਨjਨੀਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੱ ਟ ਵਹਾਅ (ਿਡ2ਪ/ਮਾਈਕਰੋ) ਿ ਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ
ਿਨਯਮ 14: ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਨੂੰ
ਿਡaਪ/ਮਾਈਕਰੋ ਿਸੰ ਚਾਈ ਪaਣਾਲੀ ਰਾਹi ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਵਹਾਅ ਵਾਲਾ ਿਸੰ ਚਾਈ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਿਸੰ ਚਾਈ ਦੀ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪaਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ
ਹੈ, ਉਨ_` ਦਾ ਮੁਲ`ਕਣ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲ`ਕਣ ਦੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੰ ਚਾਈ ਿਜ਼ਲ_ੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ` ਤ- ਿਬਨ` ਪaਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵੌਲਯੂਮੈਿਟaਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਪਾਣੀ ਿਨਯਮ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ-ਕਾਰ` ਦੀ ਅਲਾਟਮ@ਟ ਤX ਵੱ ਧ ਨਹe ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਿਜ਼ਲ_ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੱ ਦੀ, ਮਲਬੇ, ਗਾਰ, ਜ` ਹੋਰ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ` ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹi ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਵਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜ` ਇਕੱ ਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ` ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨmਜੀ ਪੰ ਪ ਸਥਾਪਨਾਵ` ਜ` ਿਸੰ ਚਾਈ ਪaਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਜ` ਕਮੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹi ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪaੀ-ਸਕaੀਿਨੰਗ ਵਾਟਰ ਿਡਵਾਈਸ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਤ` ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ ਤ- ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਟ6ਦਰੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਿਨਯਮ 15: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ` ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਰਿਵਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ` (ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋੜ)
ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪaਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ>ਦਾ ਹੈ,
ਜ` ਿਵਕਲਪਕ ਮਨIਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜ`ਦਾ ਹੈ, ਬOਰਤੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਚrਜ ਓਪਰੇOਨਲ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਜ` ਿਨਯਿਮਤ ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਿਨਯਮ 16: ਿਜ਼ਮiਦਾਰ` ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਰਸਲ ਤ- ਦੂਜੇ ਪਾਰਸਲ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਟa`ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਬOਰਤੇ ਿਕ ਦੋਵ` ਪਾਰਸਲ` ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਿਨਯਿਮਤ ਰੋਟੇOਨ Oਿਡਊਲ
ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹi ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ` ਕt ਿਡਊਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤ- ਵੱ ਧ ਨਹi ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ
ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹi ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ` ਤ- ਬਾਹਰ ਵਰਤ- ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ` ਦੇ ਿਜਨ_` ਨੂੰ ਇਸ ਸਮr "ਪਾਣੀ ਿਕਰਾਏ" ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਵਜ- Oaੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਤਬਾਦਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹi ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
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ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਜ਼ਮ6ਦਾਰ: ਇੱ ਕ ਆਮ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਮeਦਾਰ ਤX ਦੂਜੇ ਿਜ਼ਮeਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ
ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਵr ਉਹ ਇੱ ਕੋ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ` ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਪਾਸੇ' ਤੇ, ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ`ਿਕ, ਉਸੇ ਲੈ ਟਰਲ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ 30 ਿਦਨ` ਜ` ਇਸ ਤ- ਘੱ ਟ ਦੇ ਥੋੜ_ੇ ਸਮr ਦੇ ਤਬਾਦਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਿਜ਼ਮ6ਦਾਰ: ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਉਸੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ` ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮhਟ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਲੈ ਟਰਲ ਤ- ਸੇਵਾਵ` ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ`
ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲ` ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਤ- ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪaਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਨਯਮ 17: ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹi ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ_ਾ
ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਤ- ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਪaਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੈ,
ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪaਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ` ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮਨIਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮhਟ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹi ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ- ਤੱ ਕ
ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਿਪਕ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹi ਕਰਦਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਨਯਿਮਤ ਰੋਟੇOਨ
ਕਾਰਜਕaਮ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਨਹi ਦੇਵੇਗਾ ਜ` ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ ਜ` ਕt ਿਡਊਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤ- ਵੱ ਧ ਨਹi
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ` ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ_` ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ, ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ/ਜ` ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਨਹi ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ` ਤ- ਬਾਹਰ ਵਰਤ- ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ
ਉਨ_` ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮr ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ_` ਨੂੰ "ਪਾਣੀ-ਿਕਰਾਏ" ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਵਜ- Oaੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ` ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ_` ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹi ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਨਹi ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ> ਉਨ_` ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਨਹi ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਤੰ ਬਰ 1963 ਤ- ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ।

ਨਿਹਰ6 ਿ ਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਿਨਰਣਾ
ਿਨਯਮ 18: ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ-ਆਕਰOਣ ਦੇ ਪaਵਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਸੇਵਾ ਨਹi ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਦੀ ਿਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਿਲਫਟ ਪੰ ਪ ਦੀ ਵਰਤ- ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ` ਕੰ ਿਡਊਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ uਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਜ` ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਹੂਲਤ`
ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਸੇਵਾ ਪaਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇO ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਉਚਾਈ ਤੱ ਕ ਨਹi ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਜ`
ਵਾਟਰ ਆਪਰੇOਨਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨ` ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੱ ਧਰ` ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜੰ ਨ_` ਤੱ ਕ ਗੁਰੂਤਾ ਸੇਵਾ ਪaਦਾਨ ਕਰਨ
ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਡਾਇਵਰOਨਜ਼ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਸੁਿਵਧਾਵ` ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾoਦੇ ਹਨ, ਜ` ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ_` ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹi ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਹਰ6 ਤH ਪੰ ਪ ਕਰਨਾ
ਿਨਯਮ 19: ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਿਹਰ>, ਖੱ ਿਡਆਂ , ਜ` ਕੰ ਿਡਆਂ ਤਪੰ ਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਸੰ ਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇO ਨਾਲ ਪੰ ਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰOਣ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ
ਪaਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਰੈਿਵਟੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ` ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ`
ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ_` ਨਾਲ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਲ_ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੱ ਦੀ, ਮਲਬੇ, ਿਸਲਟ, ਜ` ਹੋਰ
ਪਦਾਰਥ` ਵਾਸਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹe ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ` ਜਮ_` ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ` ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨmਜੀ ਪੰ ਪ
ਸਥਾਪਨਾਵ` ਜ` ਪਾਈਪਲਾਈਨ` ਦੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦਖਲ-ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਜ` ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹe ਹੋਵੇਗਾ।
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ਿਨmਜੀ ਪੰ ਿਪੰ ਗ ਸੁਿਵਧਾਵ` ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਸੁਿਵਧਾਵ` ਤ- ਆਫਸੈmਟ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈ-ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਿਨIਜੀ ਰੱ ਦੀ ਦੇ ਰੈਕ, ਸਕਰੀਨ6, ਅਤੇ ਗਰੇਟ
ਿਨਯਮ 20: ਿਜ਼ਲ_ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਟਰਨਆਊਟ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਰੱ ਦੀ
ਰੈਕ/ਗਰੇਟ/ਸਕaੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ_` ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਨmਜੀ ਿਲਫਟ ਪੰ ਪ
ਪaਣਾਲੀਆਂ ਜ` ਿਡaਪ/ਮਾਈਕਰੋ ਿਸੰ ਚਾਈ ਪaਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਕ`/ਗਰੇਟ`/ਸਕਰੀਨ` ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਿਟਕਾਣੇ
ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਅਤੇ/ਜ`, ਚੀਫ਼ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ। ਿਜਲ_ਾ ਕੇਵਲ ਿਜਲ_ੇ ਦੀ ਟਰਨਆਊਟ ਜ` ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ_ਾ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ` 'ਤੇ ਰੱ ਦੀ ਦੇ ਰੈਕ/ਗਰੇਟ/ਸਕਰੀਨ`
ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ` ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ_ਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਟਰਨਆਊਟ ਗੇਟ`/ਵਾਲਵ` ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਨਆਊਟ ਗੇਟ/ਵਾਲਵ ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ-ਕਾਰ ਰੱ ਦੀ ਰੈਕ/ਸਕaੀਨ/ਗਰੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਜ਼ਲ_ੇ
ਦੀ ਨਹi ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਲ_ਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨmਜੀ ਰੈਕ`/ਗਰੇਟ`/ਸਕਰੀਨ` ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ`
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਿਨIਜੀ/ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲੈ ਟਰਲਜ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ
ਿਨਯਮ 21: ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਉਨ_` ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਸੇਵਾ ਪaਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ` ਨੂੰ ਉਨ_` ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ` ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਿਨmਜੀ/ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ` ਰਾਹi ਆਪਣੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪaਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰੋਟੇOਨ ਅਵਧੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ` ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਿਨਯਮ 22: ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ`/ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮhਟ` ਜੋ ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਜ` ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ`
ਸੁਿਵਧਾਵ` ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਮਾਲਕ` ਅਤੇ/ਜ` ਉਪਭੋਗਤਾਵ` ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ
ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਜ` ਕੰ ਿਡਊਟ` ਤ- ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ। ਿਜਲ_ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ` ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨ> 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹi ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ
ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਿਨਯਮ 23: ਿਜ਼ਲ_ਾ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਨਹi ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਾਲੀ ਖਾਈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜ` ਹੋਰ ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਾਫ਼ ਨਹi ਹੈ, ਲੀਕ, ਰੁਕਾਵਟ` ਤ- ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜiਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ।
ਿਨਯਮ 24: ਿਕਸੇ ਿਨmਜੀ ਲੈ ਟਰਲ ਦੇ ਮਾਲਕ` ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ , ਟੀਐਚ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ`
ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ, ਨੂੰ ਿਨmਜੀ/ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲੈ ਟਰਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਦ- ਤੱ ਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ- ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਨਹi ਕੀਤਾ ਜ`ਦਾ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਟਰ ਕੋਡ § 7000 ਤ- 7010 ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨmਜੀ/ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੈ ਟਰਲ ਦੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਵਾਦ/ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜ`ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
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ਿਵਵਾਦ/ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜ`ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਿਨਯਮ 25: ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਪaਣਾਲੀ ਤ- ਪਾਣੀ ਪaਾਪਤ ਨਹi ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ_` ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀ ਨਿਹਰ 9 /ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ/ਈਜ਼ਮhਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਲੋ ੜiਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ` ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਿਮਆਰ` ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪaਵਾਿਨਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਨਵi ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਲ_ੇ ਦੇ ਮੁਲ`ਕਣਕਾਰ-ਕਲੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਸtਿਪਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਜ` ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰੀਕਰਨ ਸੈFਨ>
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ>ਦਾ ਹੈ, ਤ` ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪaਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸੰ ਚਾਈ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਮ`-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਵi ਜਲ ਸੇਵਾ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੈ ਟਰਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਕਨvਕOਨ ਰਾਹi ਹੋਵੇਗੀ, ਤ` ਨਵi ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨmਜੀ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ- ਿਲਖਤੀ ਆਿਗਆ ਪaਦਾਨ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਈਟਜ਼-ਆਫ-ਵੇ
ਿਨਯਮ 26: ਿਜ਼ਲkੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ> ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਹਰ>, ਖੱ ਿਡਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ`/ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਦੇ-ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਿਵੱ ਚ Oਾਮਲ ਹਨ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ, ਜ` ਪਾਈਪਲਾਈਨ/ਕt ਿਡਊਟ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ
ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵr ਪਾਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨਿਹਰ` ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਵਾਜਬ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਖੱ ਡੇ, ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ`/ਕt ਿਡਊਟਸ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਟਰ ਕੋਡ § 22438 ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ
Fਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਿਹਰ/ਖਾਈ/ਪਾਈਪਲਾਈਨ`/ਕt ਿਡਊਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ` ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਿਵOੇOਤਾਵ` ਅਤੇ ਿਮਆਰੀ ਆਯਾਮ ਮੁੱ ਖ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਤ- ਪaਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਕੰ ਿਡਊਟ` (ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ` ਅਤੇ ਅਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਿਜੰ ਨ_` ਨੂੰ ਿਜਲ_ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਖੁੱ ਲ_ੀਆਂ ਨਿਹਰ` ਅਤੇ ਖੱ ਿਡਆਂ ਦੀ ਥ` ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨ_` ਨੂੰ ਜ` ਤ` ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਸਮਝੌਤੇ
ਦੁਆਰਾ ਜ` ਕਾਨੂੰਨੀ ਪaਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਰਜ਼ਨI ਕਾsਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ
ਿਰਕਾਰਡ` ਿਵੱ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਿਨਯਮ 27: ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਦੇ ਿਵOੇO ਿਲਖਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ- ਿਬਨ`, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱ ਖਤ, ਵੇਲ`,

ਝਾੜੀਆਂ, ਕੋਰਲ, ਵਾੜ`, ਇਮਾਰਤ`, ਪੁਲ`, ਜ` ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ,
ਕੰ ਿਡਊਟ ਜ` ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ, uਤੇ, uਤੇ, uਪਰ, ਅਤੇ ਪਾਰ ਜ` ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹe ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜ> ਲਗਾਏ ਨਹe
ਜਾਣਗੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜ` ਅਸਧਾਰਨ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜ਼ਲ_ੇ ਵੱ ਲ- ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ6 ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਨਯਮ 28: ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅਿਧਿਕaਤ ਏਜੰ ਟ` ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਰ`, ਖੱ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ_` ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਜ` ਜ`ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇO ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਸੰ ਚਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ` ਿਸੰ ਜਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` 'ਤੇ ਫਸਲ` ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇO ਲਈ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਪaਣਾਲੀ ਤ- ਿਸੰ ਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ` ਤੱ ਕ ਹਰ ਸਮr ਵਾਜਬ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਿਜਲ_ੇ ਕੋਲ ਨਿਹਰ ਜ` ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ` ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖਰਖਾਅ ਲਈ ਿਨmਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ ਰਸਤੇ ਜ` ਅਸਾਨੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਤ` ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵr ਿਕ ਉਸ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਸ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਜ` ਅਸਾਨੀ ਦਾ
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ਅਿਧਕਾਰ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼` ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ` ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤ- ਲਈ
ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਖੂਹ ਮਾਪ
ਿਨਯਮ 29: ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ, ਤ` ਿਜ਼ਮiਦਾਰ` ਤ- ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਤ- ਉਨ_` ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇO ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਨmਜੀ ਖੂਹ` ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਨਰੀਖਣ ਖੂਹ` ਿਵੱ ਚ
ਮਾਪ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜ`ਦੇ ਹਨ, 1921 ਿਵੱ ਚ Oੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱ ਕ ਖੂਹ ਮਾਪ ਪaੋਗਰਾਮ
ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾoਦੇ ਹੋਏ।

ਸੁਿਵਧਾਵ6 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ
ਿਨਯਮ 30: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ` ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜੋ ਗੇਟ` ਜ` ਯੰ ਤਰ` ਨੂੰ ਖੋਲ_ਣ, ਬੰ ਦ ਕਰਨ, ਜ` ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਤਰ_` ਨਾਲ ਿਨਯੰ ਿਤaਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਪaਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਉਤਰਾਅ-ਚੜ_ਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜ` ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਓਵਰ-ਵਹਾਅ, ਬਰੇਕ ਜ` ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ_` ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪaਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਮਨIਨੀਤ ਅਲਟਰਨlਟ, ਜ` ਵਾਟਰ ਆਪਰੇOਨਜ਼
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ` ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮr ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਯੰ ਤਰ` ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਜ਼ਲ_ਾ
ਪaਤੀਿਨਧੀ ਦੀਆਂ ਿਵOੇO ਿਹਦਾਇਤ` ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜ`ਦਾ ਹੈ ਜ` ਐਮਰਜhਸੀ ਪaਿਕਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਦਤੁਰੰਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜ` ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਓਵਰਫਲੋ ਅ, ਟੁੱ ਟਣ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ` ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤ` ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ` ਕਰਨ ਜ` ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ
ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹi ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜhਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ` ਿਵਵਸਥਾਵ` ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ
ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਹੂਲਤ6
ਿਨਯਮ 31: ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ
ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪ4ਵਾਨਗੀ ਤX ਿਬਨ> ਿਜ਼ਲkੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ> ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ
ਨਿਹਰ/ਖੱ ਡ/ਕt ਿਡਊਟ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ, ਕt ਿਡਊਟ ਜ` ਨਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹe ਕਰੇਗਾ, ਕੱ ਟੇਗਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ, Fੰ ਕ, ਡੂੰ ਘਾ ਿਟੱ ਲ, ਪੱ ਧਰ, ਿਡਸਕ ਡਾਊਨ, ਖੁਰਚਣਾ, ਢੱ ਕਣ, ਚੀਰਨਾ, ਜ> ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਤਰk> ਨੁਕਸਾਨ ਨਹe ਕਰੇਗਾ ਜ> ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹe ਕਰੇਗਾ , ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ` ਕt ਿਡਊਟ
ਜ` ਨਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਿਡੱ ਚ ਜ> ਕl ਿਡਊਟ ਨੂੰ ਖੋਲkਣ, ਕੱ ਟਣ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ, ਛ`ਟਣ, ਿਡਸਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ,
ਪੱ ਧਰ, ਿਡਸਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ, ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਿਰਪ ਕਰਨ ਜ> ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰk> ਨਾਲ ਪਰੇFਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਪaਵਾਨਗੀ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਨਿਹਰ, ਿਡੱ ਚ , ਕt ਿਡਊਟ ਜ` ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਸਿਥਤੀ ਜ` ਇਸ ਤਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ` Oਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਜ਼ਲ_ਾ ਆਪਣੀ ਪaਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪaਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਨੁਕਸਾਨ` ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ` ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਲੇ Pਨ
ਿਨਯਮ 32: ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਗੇਟ, ਪਾਈਪ, ਸਾਈਫਨ, ਸਾਈਫਨ, ਿਡਸਚਾਰਜ/ਬੈਕਫਲੱO ਪੋਪ, ਬਿਰੱ ਜ, ਜ` ਕੋਈ ਹੋਰ
ਢ`ਚਾ ਜ` ਯੰ ਤਰ ਿਜਲ_ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ, ਖੱ ਡ ਜ` ਕੰ ਿਡਊਟ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ` ਪaਤੱਖ ਿਲਖਤੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਸਥਾਪਤ ਜ> ਰੱ ਿਖਆ ਨਹi ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨlਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰOੁਦਾ ਯੋਜਨਾਵ` ਅਤੇ ਿਵਵਰਣ`, ਜ` ਮਨIਨੀਤ
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ਿਵਕਲਿਪਕ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹi ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਿਜ਼ਲ_ਾ ਨਿਹਰ, ਿਡੱ ਚ ਜ` ਕt ਿਡਊਟ 'ਤੇ ਿਬਨ` ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢ`ਚੇ ਜ` ਯੰ ਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਵਰਤHਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਿਨਯਮ 33: ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜ` ਤ` ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ,
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜ` ਨੁਕਸਦਾਰ ਜ` ਨਾਕਾਫੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜ` ਿਨmਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱ ਡ`,

ਕੰ ਿਡਊਟ` ਜ` ਢ`ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਜ` ਿਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ_` ਨੂੰ ਉਦਤੱ ਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ` ਦੇਣ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ- ਤੱ ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹi ਹੋ ਜ`ਦਾ। ਪਾਣੀ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ` ਹੋਰ ਗਲਤ ਵਰਤ- ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਿਪਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਮ 34: ਜਦ- ਿਕਸੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜ`ਦਾ ਹੈ, ਤ` ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਮr ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ- ਇਹ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ` ਕੰ ਡੇ
ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ`ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ` ਇਸਦੇ ਮਨIਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਿਨਯਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਨ` ਦੌਰਾਨ ਿਸੰ ਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਿਜ਼ਲ_ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ` ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤਕਰਕੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ` ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱ ਲ- ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜ`
ਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤX ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ_` ਜ` ਅੰ Oਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਸ>ਭਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜX ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਜ> ਦੇਣਦਾਰ ਨਹe ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ
ਿਵਕਲਪ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ- ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਮiਦਾਰ`/ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ- ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ`,
ਮੱ ਛਰ` ਦੀਆਂ ਪਰੇOਾਨੀਆਂ, ਚੂਿਹਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜ` ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।

ਿਨIਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਿਨਯਮ 35: ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਸੰ ਪਤੀ ਜ` ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਿਖਮ
'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਿਖਮ` ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜ- ਿਜ਼ਲ_ਾ ਜ` ਿਨmਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੱ ਦੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ
ਿਨਯਮ 36: ਕੋਈ ਟਾਇਰ, ਰੱ ਦੀ, ਮਲਬਾ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਛੰ ਗਾਈ, ਬੁਰO, ਘਾਹ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ, ਮਰੇ ਹੋਏ
ਜਾਨਵਰ, ਨਦੀਨਨਾOਕ, ਕੀਟਨਾOਕ, ਜ` ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਜੋ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜ` ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਨੂੰ ਪaਦੂਿOਤ ਜ` ਘਟਾoਦੀ ਹੈ ਜ` ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾoਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ, ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਿਡਸਚਾਰਜ
ਕੀਤਾ, ਸੁੱ ਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ` ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ, ਵਹਾਅ, ਧੋਣ, ਧੋਣ ਜ` ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹi
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਲ_ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਖਾਈ ਜ` ਕt ਿਡਊਟ। ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ_ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਜ਼ਲ_ੇ ਦੇ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ, ਜ` ਮਨIਨੀਤ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਬੰ ਨ_ ਦੀ ਅਖੰ ਡਤਾ, ਸ`ਭ-ਸੰ ਭਾਲ/ਜ`ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਉਤOਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੂਿਹਆਂ ਤ- ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿOO ਿਵੱ ਚ ਮਲਬੇ ਨੂੰ uਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਿਹਰੀ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਨਹi ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਜ` ਇਸਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹi ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਲ_ਾ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵi ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ` ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ uਪਰ ਨIਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ> ਿਵੱ ਚ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਨਿਹਰ6 ਿ ਵੱ ਚ ਿਡਸਚਾਰਜ

37: ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਕੰ ਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇOਨ ਜ` ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਪFਟ ਿਲਖਤੀ
ਨਿਹਰ6 ਿ ਵੱ ਚ ਿਡਸਚਾਰਜ
ੀ ਤX ਿਬਨ>, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲkਾ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ> ਕੰ ਿਡਊਟ ਿਵੱ ਚ, ਵਾਧੂ ਿਸੰ ਚਾਈ ਪਾਣੀ (ਪੂਛ-ਪਾਣੀ), ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੰ ਦੇ
ਜ` ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ,
ਿਜਸ37:
ਿਵੱ ਚਿਕਸੇ
ਖੂਹਵੀਦਾਿਵਅਕਤੀ,
ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਰਮ,
Oਾਮਲਕੰਹੈਪਨੀ,
ਪਰ ਕਾਰਪੋ
ਇਸ ਤੱਰਕੇOਨ
ਸੀਿਮਤ
ੰ ਡ
ਿਨਕਾਸ
ਕਰਨ,
ਿਨਯਮ
ਜ` ਏਜੰਨਹi
ਸੀ ਨੂਹੈ
ੰ ,ਬੋਨੂਰ
ਆਫ ਡਾਇਰੈ
ਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਪFਟ ਿਲਖਤੀ
ਾਈਫਨ, ਜ` ਿਨਕਾਸ
ਕਰਨ
ਦੀ
ਆਿਗਆ
ਨਹi
ਿਦੱ
ਤੀ
ਜਾਵੇ
ਗ
ੀ।
ਐਨੀ
ਨੂ
ੰ
ਬੇ
ਨ
ਤੀ
ਕੀਤੀਆਂ
ਥੋ
ੜ
ੀ
_
-ਿਮਆਦ
ਦੀਆਂ
ਸਿਹਮਤੀ ਤX ਿਬਨ>, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲkਾ ਨਿਹਰ, ਖਾਈ ਜ> ਕੰ ਿਡਊਟ ਿਵੱ ਚ, ਵਾਧੂ ਿਸੰ ਚਾਈ ਪਾਣੀ (ਪੂਛ-ਪਾਣੀ), ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੰ ਦੇ
ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈ
ਨlਜਰ,ਜ`ਜ`
ਮਨਹੋ
I ਨੀਤ
ਿਵਕਲਪ
ਦੀ ਲੋਵੀੜOਾਮਲ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈਹੈ। ਪਰ
ਅਿਜਹੀ
ਿਲਖਤੀ
ਪਾਣੀ,
ਿਕਸੇ
ਰ ਪਾਣੀ,
ਿਜਸਤ-ਿਵੱ ਚਅਖਿਤਆਰ
ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਸਿਕਸੇ
ਤੱ ਕ ਵੀ
ਸੀਿਮਤ
ਨਹi ਹੈ, ਨੂੰ ਿਨਕਾਸ ਕਰਨ,
ਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਲ_ੇ ਦੇ
ਿਨਯੰਸਾਈਫਨ,
ਤਰਣ ਅਤੇ
ਰOੁਕਰਨ
ਦਾ ਿਡਸਚਾਰਜ
ਦੇ ਰੈਨਹi
ਗੂਲੇOਿਦੱਨ`ਤੀਲਈ
ਿਵਧੀ,
ਸੀਮਾਵ`
ਅਤੇ ਥੋੜ_ੀ-ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ
ਪੰ ਪ,
ਜ`ਮਨਜ਼ੂ
ਿਨਕਾਸ
ਦੀ ਆਿਗਆ
ਜਾਵੇਤਰੀਕਾ,
ਗੀ। ਐਨੀ
ਨੂੰ ਬੇ
ਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ Oਾਮਲ
ੇਗੀ ਜਨਰਲ
। ਅਿਜਹੀਆਂ
ਕੋਈਜ`
ਵੀ ਮਨ
ਿਡਸਚਾਰਜ`,
ਿਜਸਤ- ਦੇਅਖਿਤਆਰ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ- ਦੀ
ਿਜ਼ਲ_
ਲਤ`
ਛੁੱ ਟੀਆਂਹੋਵ
ਲਈ
ਮੈਨlਜਰ,
I ਨੀਤ ਿਵਕਲਪ
ਲੋ ਾੜਸਹੂ
ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।ਦਾਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲਖਤੀ
ਜ` ਦੂਿOਤਤਾ ਹੁੰਪaਦੀ
ਹੈ, ਦੀ ਿਰਪੋ
ਟ ਤੁ
ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ
ਨੂੰ ਕੀਤੀ
ਗੀ, ਜ> ਦੇਉਿਚਤ
ਲਈ ਿਵਧੀ, ਸੀਮਾਵ` ਅਤੇ
ਮਾਿਣਕਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਲ_
ੇ ਦੇਰੰਤ
ਿਨਯੰ
ਤਰਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂ
ਰOੁਦਾਜਾਵੇ
ਿਡਸਚਾਰਜ
ਰੈਗੂਲੇਕਾਰਵਾਈ
Oਨ` ਲਈ ਤਰੀਕਾ,
ਦ ਿਵਕਲਿਪਕ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ Oਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਸਚਾਰਜ`, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ- ਿਜ਼ਲ_ਾ ਸਹੂਲਤ` ਦਾ
ਪaਦੂOਣ ਜ` ਦੂਿOਤਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਟਰਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ> ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਕਲਿਪਕ।
ਰਨੀਆ ਪa`ਤ )

ਨ ਕਾsਟੀ )

) ਐਸ ਐਸ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪa`ਤ )
) ਐਸ ਐਸ।

ਫਿਰਜ਼ਨI ਕਾsਟੀ )
ਇਹ ਪੁOਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ` ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਨੂੰ ਫਿਰਜ਼ਨI ਇਰੀਗੇOਨ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਦੇ

ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱ ਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਮh ਏਥੇ ਇਹ ਪੁOਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ` ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ` ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ` ਨੂੰ ਫਿਰਜ਼ਨI ਇਰੀਗੇOਨ ਿਡਸਿਟaਕਟ ਦੇ
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱ ਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

(ਸੀਲ)
ਿਬਲ ਸਟaੈਚ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ` ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱ ਤਰ
ਫਰੇਸਨI ਿਸੰ ਚਾਈ ਿਜ਼ਲ_ਾ

ਿਬਲ ਸਟaੈਚ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ` ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱ ਤਰ
ਫਰੇਸਨI ਿਸੰ ਚਾਈ ਿਜ਼ਲ_ਾ
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ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਰੇਟ
1 ਘਣ ਫੁੱ ਟ ਪaਤੀ ਸਿਕੰ ਟ (c.f.s.)
= 7.48 ਗੈਲਨ ਪaਤੀ ਸਿਕੰ ਟ
= 448.8 ਗੈਲਨ ਪaਤੀ ਿਮੰ ਟ
= 26,928 ਗੈਲਨ ਪaਤੀ ਘੰ ਟਾ
= 646,272 ਗੈਲਨ ਪaਤੀ ਿਦਨ
= 40 ਮਾਈਨਰ ਇੰ ਚ

ਵਾਲੀਅਮ
1 ਘਣ ਫੁੱ ਟ ਪaਤੀ ਸਿਕੰ ਟ (c.f.s.)
1 ਘੰ ਟੇ ਲਈ = .9917 ਏਕੜ ਇੰ ਚ
12 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ = 9917 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ ਏਐਫ।
24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ = 1.9835 ਏਕੜ-ਫੁੱ ਟ
30 ਿਦਨ` ਲਈ = 59.5 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ
1 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ = 325,828.8 ਗੈਲਨ
1 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ = 43,560 ਘਣ ਫੁੱ ਟ
10¢ ਪaਤੀ 1,000 ਗੈਲਨ = $32.57 ਪaਤੀ ਏਕੜ-ਫੁੱ ਟ
1,000 ਗੈਲਨ = .003 ਏਕੜ-ਫੁੱ ਟ
1,000,000 ਗੈਲਨ = 3.07 ਏਕੜ-ਫੁੱ ਟ
1 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ = 1 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤੱ ਕ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜiਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
5 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਏਕੜ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤX ਕਰਦਾ ਹੈ।
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