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ਪ੍ਰੈਸ

ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੈਕਰਿਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਨ ੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਊਸਂਪ੍ਲਬਾਈਲੋਅਜ਼ਦੀਇੱਕ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ

ਲਈ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ

ਕਵਚ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਹਾਲਾਾਂਕਿ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਆਾਂਢ ਦੀਆਾਂ ਕਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਬੋਕਿਤ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱਿ ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱਚ ਕਜੱਥੇ ਇਹ ਇੱਿ ਕਵਵਹਾਰਿ

ਕਵਿਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਿੈਲਗਰੀ ਕਨਵਾਸੀ ਨ ੰ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈਜਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਨਲਈਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ. 

ਬਦਲਵੇਂ ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਮੈਡੀਟੇ਼ਿਨ ਿੈਲਗਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਗੁਆਾਂਢੀ ਮੱੁਕਦਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ

ਸੁਰੱਕਖਆਲਈਉਪਕਨਵੇ਼ਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

 ਜਨ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ

 ਜਨਤਿ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ
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ਰਵਸਾ ਸ ਚੀ

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਆੁਲੇ

ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬ ਟੇ

਼ਿਕਹਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ

ਘਾਹ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬ ਟੀ

ਯਾਰਡ ਪਾਣੀ ਕਪਲਾਉਣ

ਿੀਟਨਾ਼ਿਿਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਬਰਫ਼

ਅਸਤੀਤਵੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਐਡਰੈਕਸੰਗ

ਰੌਲਾ

ਅੱਗ ਪੈਟਰ

ਘਰੇਲ ਕਵਅਰਥ ਰੀਸਾਇਿਕਲੰਗ ਅਤੇ ਿੰਪੋਸਕਟੰਗ

ਕਾਲੀ ਕਾਰਟ

ਨੀਲੀ ਕਾਰਟ

ਹਰੀ ਕਾਰਟ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਨਿਾਸੀ

ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ

ਮਨੋਰੰਜਿ ਵਾਹਨ

ਕਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ

ਗਰੈਕਿਟੀ

ਗੈਰਾਜ ਦੀ ਕਵਿਰੀ

ਘਰ ਅਿਾਰਤ ਿਾਰੋਬਾਰ

ਪਰਾਪਰਟੀ ਕਵਿਾਸ

ਜਨਤਿ ਕਵਵਹਾਰ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤ ਮਾਲਿੀ

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੋਂਗ

ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪਾਲਤ 

ਪਾਲਤ ਮਾਲਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ

ਪ਼ਿ ਿਨ

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ
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ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਡਵਾਿ ਅਤੇ ਕਗੱਲੀ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਠਕਹਰਾਉਣਲਈ

ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਾਇਗਰਹਾ ਦੇਖੋ

ਡਾਇਆਗਰਾਮ

ਕਸਡਵੇਿ

ਸ
ੜ
ਿ
ਦੇ
ਰ
ਸ
ਤੇ
ਦ
ੀਮ
ਾਰ
ਗ

ਕਸਟੀਬ ਲਵਰਡਕਸਟੀਬ ਲਵਰਡ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ

ਸੈਂਟਰਆਿਲੇਨ

ਕਸਟੀਗਲੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ

ਕਸਟੀਬ ਲਵਰਡ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ
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ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬ ਿੇ

ਸਿਰੀਿ ਬਾਈਲਾਓ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੈਜਜ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬ ਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕਿ ਸੜਿ ਤੇ ਗਲੀ ਤੇ

ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡਵਾਿ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਸਡਵਾਈਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਲੇ ਲਾਟੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਕੈਲਗਰੀ ਿਰੈਰਫਕ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸੜਿਾਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਕਵਚ ਪੌਕਦਆਾਂ

ਲਈ ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਦੀ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਚਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਚੌੜਾਈ ਪੌ੍ਦਾਉਚਾਈਪ੍ਾਬੰਦੀ

ਸਰਹਰਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ

ਿਰੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਸਨ ਬੇਲੋਵ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਨ ੰ  ੋਰਦਾਰ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਨ ਲਈਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰੇ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ

ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਾਂ ਿੋਲ ਕਸਟੀਆਿ ਿੈਲਗਰੀ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਦਰੱਖਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬ ਟੇ ਜੋ ਕਸਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮ਼ਿਹ ਰ ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ਼ਿਕਹਰੀ ਿਾਰੈਸਟਰੀ ਜਾਾਂ ਈ

ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਦੇਕ਼ਿਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਰੁੱਖ ਪਰੋਟੈਿ਼ਿਨ ਬਲੋਲੋ ਉਤੱੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈਗਈ

 ਕਸਟੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਿੱਟਣੇ, ਹਟਾਉਣਾ, ਿੱਟਣਾ ਜਾਾਂ ਵਿਣਾ. 

 ਸੱਿ ਨ ੰ ਛੇੜਨਾ ਜਾਾਂ ਤਤਿਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਕਿਸ ੇਵੀ ਵਸਤ  ਨ ੰ  ਜੋੜਨ ਜਾਾਂ ਕਸਟੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਾਂ ਲਈ ਕਨ਼ਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, 

 ਕਸਟੀ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬ ਟ ੇਲਾਉਣਾ. 

 ਕਿਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਛੜਿਾਉਣਾ. 

 ਕਸਟੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਨਾ. 

ਿਰੰਟ ਯਾਰਡ 

 

ਸੜਿ 

ਸ
ੜ
ਿ

 

 

ਪਰਾਪਰਟੀਲਾਈਨ   ਕਸਡਵਾਿ

ਅੱ
ਠ

 ਿੁੱ
ਟ
 

 ਪਰਾਪਰਟੀਲਾਈਨ 

ਪੰ
ਦ
ਰ
ਾਾਂ ਿੁੱ
ਟ
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 ਅਣ-ਅਕਿਿਾਕਰਤ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਾਂ ਰੁੱਖ ਪਰੋਟੈਿ਼ਿਨ ਰੋਿੋ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾ ੀ. 
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ਘਾਹਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬ ਿੀ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਦੋਵਾਾਂ ਕਵਿਸਤ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਲਾਟ ਇਹ ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਘਾਹ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬ ਟੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਾ

ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈਗਈ ਹੈ ਮਾਲਿ ਨ ੰ ਘਾਹ ਨ ੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਚ ਕਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈਉਤ਼ਿਾਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਘਾਹ ਸ ਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਜੜ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਰੰਗ

ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬ ਟੀ ਨ ੰ ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਘਾਹ ਨੇ ਲੰਮੇਂ ਜੜ੍ ਨ ੰ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨ ਦੀਆਕਗਆ ਦੇ ਿੇ ਕਸਹਤਮੰਦ ਸਖਤ ਤੌਣ ਬਣਾਉਣ ਕਵਚ ਵੀ ਮਦਦ

ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੀ ਨ ੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿ ਨ ੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵੇਡ ਿੰਟਰੋਲ ਐਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿੋਈ ਮਾਲਿ ਪਰਣਾਲ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਸ ਚੀਬੱਿ ਜੰਗਲੀ ਬ ਟੀ ਹੈ.

ਯਾਰਡ ਪ੍ਾਣੀ

ਵਾਿਰ ਯ ਰਿਰਲਿੀ ਰਬਓਲੋ

ਉਸ ਹਿਤੇ ਮੀ ਾਂਹ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸ ਰਤ ਕਵੱਚ ਲਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਕਸੰਕਜਆਨਹੀ ਾਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁ਼ਿਿ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਰਨ ਦੀ ਕਸਿਾਰ਼ਿ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ

ਹੈ ਇਸਲਈਇਹ ਕਮੱਟੀ ਕਵੱਚ ਡੱੁਬ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀ ਾਂਚਲਾ ਸਿਦੇ ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇਕਜਤ ਸਮਾਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਼ਿਕਹਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਘਟਾਉਣਅਤੇ ਼ਿਕਹਰ ਕਵਚ ਜੈਕ ਵਿ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਿਰਨ

ਲਈ ਦੋਨੋ ਜੱਦੀ ਪੌਦੇ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤੇ ਹਨ ਨੇਕਟਵ ਪੌਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਿ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਸਟੀ ਦੇ ਿੈਲਗਰੀ ਦੇ

ਯਾਰਡ ਸਮਾਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਟੀ ਪਲਾਾਂਟ ਿੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਕੀਿਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ

ਿੈਡਰਲਅਤੇ ਪਰੋਕਵੰ਼ਿੀਅਲ ਸਰਿਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਨਯੰਕਤਰਤ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਦ ਜੇ ਤਰੀਕਿਆਾਂ ਿੇਲ੍ ਹੋਣ ਤੇ ਿੀਕੜਆਾਂ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਨ਼ਿਟ

ਿਰਨਲਈ ਵਰਕਤਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਾਂਕਿ ਿੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ ਿਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਨਯੰਕਤਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਆਨ

ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂਵਰਤੇ ਿਈ ਹੋਰ ਿੈਮੀਿਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਿੀਟਨਾ਼ਿਿ  ਕਹਰੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨ ਅਤੇ  ਕਹਰ ਿੀਟਨਾ਼ਿਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ

ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਲਈ ਲੇਬਲ ਕਦ਼ਿਾ ਕਨਰਦੇ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇ਼ਿਾ ਲੇਬਲ ਤੇ ਪੈੱਸਟ ਿੰਟਰੋਲ

ਪਰੋਡਿਟਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨ ੰ ਹੈਲਥ ਿਨੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਨ  ਰੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਬਰਫ਼

ਸਿਰੀਿ ਬਾਅਲੌ

ਸਾਈਡਵਾਿ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਤੋਂ ਘੰਕਟਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਿਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਇੱਿ ਜਨਤਿ ਸਾਈਡਵਾਿ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰਿਬਾਰੀ ਜਾਾਂ ਬਰਫ਼ ਸੜਿ ਜਾਾਂ ਬੁੱਲਵਰਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਬ਼ਿਰਤੇ ਇਹ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਰਿੁਾਵਟ ਨਾ ਬਣ

ਜਾਵੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਡਵਾਿ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨ ੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਕਖਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਿ ਵਿੀਆਅਕਭਆਸ ਦੇ

ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਗੋਭੀ ਬਰਿ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਕਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਘਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਾਂਢੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਵੱਚ ਕਨਿਾਸ

ਿਰੇਗਾ

ਰੇਤ ਦੇ ਡੀ ਆਈਕਸੰਗ ਕਮ਼ਿਰਣ ਨ ੰ ਲਾਗ ਿਰਨਾ ਸੜਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮੁਿਤ ਰੇਤ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜੋ

ਆਪਣੇ ਪ ਰੇ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਨ ੰ ਮੁਹੱਈਆਿਰਦੇ ਹਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿੈਲਗਰੀ ਿਾਇਰ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੇ਼ਿਨਾਾਂ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਼ਿਕਹਰ ਕਵੱਚ ਿੈਲਗਰੀ ਰੋਡ ਕਡਪ ਆਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਿ

ਹਨ

ਸਾਈਡਵਾਿ ਅਤੇ ਸੜਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ਕਵਚ ਲਗਾਉਣਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਕਖਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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ਗੈਰ ਦਰਜਾ ਰਵਸੇਸਤਾ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਸੁਕਨ਼ਿਕਚਤ ਿਰਨਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਾਂ ਕਵਲੱਖਣ ਰਕਹਣ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਇਲਾਿੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨ ੰ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨ ਰ ਨਹੀ ਾਂਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਢੱਲੇ ਿਰਿਟ ਯਾਰਡ ਿ ੜੇ ਬੋਤਲਾਾਂ ਿੈਨ ਘਰੇਲ ਿਰਨੀਚਰ ਪੈਿਕਜੰਗ

ਸਾਮੱਗਰੀ ਮ਼ਿੀਨਰੀ ਸਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸਅਤੇ ਉਪਿਰਣ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਕਰੱਜ ਅਤੇ ਿਰੀ ਰ

ਲਾਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਦਰਵਾ ੇ ਹਟਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਬਲਕਡੰਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਿ ਇਿੱਤਰਤਾ ਕਸਰਿ ਇੱਿ ਪਰਾਪਰਟੀ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਿ ਸਥਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ

ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਮਾਲਿ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਿਆਿੁਕਨਿ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸਟੈਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ

 ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਸਮਗਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪ਼ਿ ਆਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਖੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿੋਈ ਸੰਚਣ ਜੋ ਕਿ ਖੁ਼ਿਗਵਾਰ ਖੁ਼ਿਬ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ

ਿੀਕੜਆਾਂ ਨ ੰ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

 ਇੰਜਨ ਤੇਲ ਬਰੇਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਐਾਂਟੀਿਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਵਰਗੀਆਾਂ ਉਦਯੋਕਗਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰੇਜ

 ਜੀਭਾ ਗੱਡੀਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ

ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੀਆ ਮੁਰੰਮਤ ਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ

 ਵਾੜ

 ਿਾਊਾਂਡੇ਼ਿਨ ਦੀਆਾਂ ਿੰਿਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਿੰਿਾਾਂ ਛੱਤ ਕਵੰਡੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾ ੇ

 ਬਾਹਰਲੇ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਅੰਤ

 ਬਾਹਰੀ ਸੀੜੀਆਾਂ ਲੈਂ ਕਡੰਗ ਪੋਰ੍ਚ ਬਲੈਂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਡੱੈਿ

ਐਡਰੈਰਸੰਗ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਇਹਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮ ਹਰਲੇ ਪਤੇ ਸੜਿ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨ ਰਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ

ਦ ਜੀਆਾਂ ਕਸਟੀ ਓਪਰੇ਼ਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਕਤਆਾਂ ਨ ੰ ਸਪ਼ਿਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਕਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਪਛੋਿੜ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੜਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਨਤਿ

ਸੜਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਰੌਲਾ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਕਦਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਢਿੁਵੇਂ ਆਵਾ ਦੇ ਪੱਿਰਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਬੋਕਿਤ ਿਰਨ ਲਈਆਵਾ ਦੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਤੇ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਸਹੀ ਢਿੁਵੇਂ ਬੰਦ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਕਜਆਾਂ ਨ ੰ ਅਸਲਾ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਪਰੇ਼ਿਾਨ ਨਾ

ਿਰਦੀਆਾਂ

ਪਾਵਰ ਟ ਲਸ ਲਾਅਨ ਮੇਵਰ ਮੋਟਰਲਾਈ ਡਗਾਰਡਨ ਟ ਲ ਬਰਫ਼ ਿਲੀਅਕਰੰਗ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਉਡੱਣ ਵਾਲੇ ਉਪਿਰਨਾਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਖੇਤਰਾਾਂ

ਕਵੱਚ ਸਿੇਟਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਮਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਿ ਤਾਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ

 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਜੇ ਕਵਚਿਾਰ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸੋਮਵਾਰ

 ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਵਜੇ ਕਵਚਿਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਛੱੁਟੀ
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ਅੱਗਪ੍ੈਿਰ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਮਾਲਿ ਵਸਨੀਿਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਾਂ ਗੰਢਾਾਂ ਦੇ ਢਿੁਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅੱਗ ਦੀਆਾਂ ਗਦੀਆਾਂ

 ਗੈਰ ਜਲਣ਼ਿੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟ ਜਾਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬੇਅਰ ਮੈਦਾਨ ਕਵੱਚ ਬਣੇ ਜਾਾਂ ਗੈਰ ਜਲਣ਼ਿੀਲ

ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ

 ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾੜ ਜਾਾਂ ਲੱਿੜ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਲੱਿੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਚੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਰਿਾਾਂ ਨ ੰ ਿੈਲਾਉਣ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣਲਈ ਇੱਿ ਜਾੱ਼ਿ ਸਿਰੀਨ ਜਾਾਂ ਸਪਾਰਿ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਿਵਰ ਿਰੋ

 ਰੁੱਖਾਾਂ ਜਾਾਂ ਼ਿਾਖਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਸਕਥਤ ਹੋਵੋ

 ਕਸਰਿ ਸਾਫ਼ ਸੱੁਿੇ ਲੱਿੜਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾੜੋ ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨ ੰ ਅੱਗ ਦੀਆਾਂ ਖਾਈਆਾਂ ਕਵੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਕਜਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਕਚੱਤਰ ਇਲਾਜ

ਿੀਤਾ ਲੰਬਰ ਯਾਰਡ ਿ ੜੇ ਟਾਇਰ ਪਲਾਸਕਟਿ ਅਤੇ ਪ਼ਿ ਆਾਂ ਦੇ ਕਹੱਸੇ

 ਇਹਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਾਂ ਲਪਟਾਾਂ ਇੱਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਹੀ ਾਂਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਅੱਗ

ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਮਿਦਾਰ ਜਾਾਂ ਸੰਘਣੀ ਸਮੋਿ ਕਿਸੇ ਨ ੰ ਖ਼ਤਰੇ ਕਵਚ ਨਹੀ ਾਂਪਾਉ ਾਂਦੇ ਜਾਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰੇ਼ਿਾਨੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਨਹੀ ਾਂਬਣਦੇ

 ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾ ਰ ਹੋਣਾ

ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ

 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ੱੁਿਿਰਵਾਰ ਤੱਿ ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਤੱਿ

 ਼ਿਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਵਸਨੀਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਾਂਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਾਇਰ ਚੀਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਘੋਕ਼ਿਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਘਰੇਲ ਰਵਅਰਥ ਹੰਢਣਸਾਰਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ

ਵੇਸਿਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਰਲੰਗਉਪ੍ਨ

ਘਰੇਲ ਿਚਰਾ ਰੀਸਾਈਿਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਵਹੜੇ ਦੇ ਿ ੜੇ ਿਰਿਟ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਦੋਹਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਭੰਡਾਰ ਲਈਇਿੱਲੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਘਰਾਾਂ

ਲਈ ਿਾਲੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਭੰਡਾਰਨ ਨ ੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨ ੰ ਿਲੈਿ਼ਿਨ ਕਦਨ ਵਜੇ ਕਮਉਾਂਸਪਲ ਿਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਼ਿਾਮ ਪਕਹਲਾਾਂ ਮਾਲਿ

ਵਸਨੀਿ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਦਨ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਕਜੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਬੈਿ ਵਾੜ ਦੇ

ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੰ ਰੋਿਦੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂਹਨ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨ ੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੰ ਵਾਪਸ ਜਾਾਂ ਬੈਿਪ ਵਾੜ ਦੇ

ਕਖਲਾਿ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਕਦਨ ਤੇ 
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ਭੰਡਾਰਨ ਲਈਗੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

 ਇਸਨ ੰ ਭਰੋ ਗੱਡੀਆਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕਲਡ ਨ ੰ ਘਟਾਓ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਨ ੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਡੱਕਗਆਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਾਰਟ ਲਗਾਇਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਤੁ ਕਤੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦਾ

 ਇਸਨ ੰ ਰੱਖੋ ਸੜਿ ਦੇ ਪੱਿਰ ਤੇ ਸਮਤਲ  ਮੀਨ ਤੇ ਗੇਟ ਰੱਖੋ ਡੱਬੇ ਿਦਮ ਜਾਾਂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਪਲੇਟਿਾਰਮ ਤੋਂ ਗਾਕਰਆਾਂ ਨ ੰ ਇਿੱਠਾ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਰੰਟ ਗਲੀ

ਸੰਕਗਰਹ ਦੇ ਲਈ ਪਹੀਏ ਦੇ ਕਵਰੁੱਿ ਪਹੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰੱਖੋ ਵਾਪਸ ਲੇਨ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪਹੀਏਦਾਰਾਾਂ ਗਰਾਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾੜਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਫ਼ੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਥਾਾਂ ਰੱਖੋ ਿਾਰਟਾਾਂ ਦੀ

ਕਵਵਸਥਾ ਿਰੋ ਤਾਾਂ ਕਿ ਸੜਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਲੇਨ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕਲਡ ਕਬੰਦ ਤੇ ਤੀਰ

 ਇਸਨ ੰ ਖਾਲੀ ਿਰੋ ਿਾਰਟਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈਿਾਿੀ ਥਾਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਿਾਰਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਚੀ ਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਿ ਿੀਤੀਆਾਂ ਿਾਰਾਾਂ ਕਬਜਲੀ

ਦੇ ਿਰੁੱਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਜਾਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਿ ਮੀਟਰ ਕਤੰਨ ਿੁੱਟ ਛੱਡ ਕਦਓ ਿਾਰਟਾਾਂ ਨ ੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰਕਹ ਵਾਲੇ ਟਰੱਿ ਦੇਆਟੋਮੇਟਡ ਹਕਥਆਰਾਾਂ ਨ ੰ ਕਸੱਿੇ

ਿਾਰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਤੰਨ ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਥਾਾਂ ਹੋਣਾ  ਰ ਰੀ ਹੈ

ਇੱਿ ਿਾਲਾ ਨੀਲਾ ਜਾਾਂ ਹਰਾ ਿਾਰਟ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਪਰ਼ਿਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਨ ੰ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਿਚਰਾ

ਰੀਸਾਈਿਕਲੰਗ ਜਾਾਂ ਿੰਪੋਸਕਟੰਗ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕਵਿਲਪਾਾਂ ਲਈ ਿਲਬਰੀ

ਕਾਲੀ ਕਾਰਟ 
 ਜੇ ਇਿ ਿਾਲਾ ਿਾਰਟ ਭਕਰਆਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਹੋਰ ਿ ੜਾ ਬੈਗ ਕਿੱਟ ਨਹੀ ਾਂਹੋਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਵਾਿ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਨ ੰ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਇੱਿ ਿੁੱਟ ਦ ਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

 ਸਟੈਂਡਰਡਆਿਾਰ ਦੇ ਿ ੜੇ ਦੇ ਬੈਗਾਾਂ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰ਼ਿ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈ ਮੀ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕ ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ

ਪੌਂਡ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬੈਗ ਨ ੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਿੇ

 ਿਾਲੀ ਵਸਤ ਆਾਂ ਕਵਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨ ੰ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਬੰਕਨ੍ਆ ਹੋਇਆਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਜਦੋਂ ਿਾਲੀ ਿਾਰਟ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਤੱਖੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨ ੰ ਪੰਚਚਰ ਪਰਾਇਿ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਖਤਰਨਾਿ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਿਲ ਿਚਰਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਟਾਇਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਨੀਚਰ ਨ ੰ ਿਾਲੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਕਵਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਨੀਲੀ ਕਾਰਟ    
 ਨੀਲੇ ਗੱਬੇ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਰੀਸਾਈਿਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਰੱਖੋ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ

ਪਰਵਾਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਵੱਚ ਿਾਗ ਗੱਤੇ ਪਲਾਕਸਟਿ ਦੇ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਿਕਲੰਗ ਪਰਤੀਿਾਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿੌਇਲ ਿੱਚ ਜਾਰ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ

ਵਾਲੇ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ

 ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੀਆਾਂ ਥੈਲੀਆਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਦੀ ਲਪੇਟਣੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੀ ਕਫ਼ਲਮ ਨ ੰ ਇੱਿ ਪਲਾਸਕਟਿ ਬੈਗ ਕਵੱਚ ਬੰਡਲ ਿਰਿੇ ਬੰਕਨ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਿੱਚੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨ ੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਕਸਟਿ ਬੈਗ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਜੇ ਇਿ ਨੀਲਾ ਡੱਬਾ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਗਲੀ ਭੰਡਾਰ ਕਦਨ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡੱਬਾ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕਿਸੇ ਿਕਮਊਕਨਟੀ

ਰੀਸਾਈਿਕਲੰਗ ਕਡਪ ਕਵੱਚ ਵਾਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸਨ ੰ ਬਚਾਇਆਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਾਿ ਰੀਸਾਈਿਕਲੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਕਵਚ ਕਿੱਟ ਨਹੀ ਾਂ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨ ੰ ਇਿੱਠਾ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

 ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਪਰੋਪੇਨ ਜਾਾਂ ਹੈਕਲਅਮ ਟੈਂਿਾਾਂ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੇਅ ਿੈਨਸਟੀਆਾਂ ਚ ਰਾ ਿਾਤ ਿ ਡ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਿ ੜੇ ਿੋਮ ਪੈਿੇਕ ਜੰਗ ਜਾਾਂ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਘਰੇਲ 

ਵਸਤ ਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਇਲੈਿਟਰੋਕਨਿਸ ਜਾਾਂ ਕਮਿਸ ਪੈਿਕਜੰਗ ਬਕਲਊ ਿਾਰਟ ਕਵਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ
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ਹਰੀ ਕਾਰਟ

 ਿੰਪੋਸਟੇਬਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਇਿ ਹਰੇ ਿਾਰਟ ਕਵਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਚ ਭੋਜਨ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਿ ੜੇ ਿਰਿਟ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰਮਾਕਣਤ ਖਾਦ ਬੱਗੇ ਜਾਾਂ ਪੇਪਰ ਬੈਗ

ਕਵਚਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਪਾਲਤ ਿ ੜਾ ਿਾਸਟ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਕਹੰਦ ਖ ੰਹਦ ਨ ੰ ਇਿੱਠਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਇਿ ਰਸੋਈ ਿੰਪੋਸਟ ਬਰੇਿ ਨ ੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਕਣਤ ਖਾਦਯ ਬੈਗ ਜਾਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ

ਹਨ

 ਹਰੇ ਿਾਰਟ ਕਵਚ ਵਰਤਣਲਈ ਬੈਗ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਕਣਤ ਖਾਦ ਦੇ ਲੋਗੋ

 ਜੇ ਇਿ ਗਰੀਨ ਿਾਰਟ ਭਕਰਆਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਗ ਦੇ ਕਵਹੜੇ ਦੇ ਿ ੜੇ ਿਰਿਟ ਦੇ ਪਲਾਟਾਾਂ ਕਵਚ ਵਾਿ ਯਾਰਡ ਿ ੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਿ ਼ਿਾਖਾਵਾਾਂ

ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਬੰਡਲ ਕਵਚ ਿੁਦਰਤੀ ਿਾਈਬਰ ਸਤਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ੀਆਾਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈ ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਕਦਨ ਤੇ ਗਰੀਨ ਿਾਰਟ ਦੇ

 ਪਲਾਸਕਟਿ ਜਾਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਰੇਬਲ ਬੈਗ ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਡਾਇਪਰ ਜਾਾਂ ਪ ੰਝੇ ਪੇਂਟ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਿੀਤੇ ਲੱਿੜ ਜਾਾਂ ਪਲਾਸਕਟਿ ਪਲੇਟਾਾਂ ਅਤੇ

ਿਟਲਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਰਨਕਾਸੀ

ਵਾਿਰ ਡਰੇਨੇਜ ਉਪ੍ਨ

ਲੋਿਗਰੇਰਡੰਗ ਬਾਇਆ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਨਿਾਸ ਤੋਂ ਿਰੰਟ ਗਲੀ ਜਾਾਂ ਵਾਪਸ ਲੇਨ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀ

ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਼ਿਕਹਰ ਦੇ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦਾ ਹੈ

ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

 ਡਾਊਨਸਪੌਟਸ ਨ ੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡਵਾਿ ਸੜਿ ਪਾਰਿਵੇਅ ਗਲੀ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਸਤ੍ਾ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ

ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਪੱਛੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਭੇਕਜਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨਸਿੇਡਾਾਂ ਨ ੰ ਕਨਰਦੇਕ਼ਿਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਸਿੇਪ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨ ੰ

ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਬਰਫ਼ ਨ ੰ ਸਰਦੀਆਾਂ ਕਵਚ ਸਾਈਡਵਾਿ ਅਤੇ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਗੁਆਾਂਢੀ ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਜਾ ਸਿੇ

 ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਮੰਗ ਪ ਲ ਨ ੰ ਕਨਵਾਸ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਵੱਚ ਸਕਥਤ ਸੀਵਰ ਡਰੇਨ ਨਾਲ ਿੱਕਢਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾ ਸਿੇ

ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਾਂਟਾਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਿ ਢਿੁਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੈਨੀਟੇ਼ਿਨ ਸੀਵਰ ਕਸਸਟਮ ਦਾਖਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ

 ਵਾਟਰ ਹੋ ਗੁਆਾਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਵੱਲ ਕਨਰਦੇਕ਼ਿਤ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੇ ਹਨ

 ਸਿੈਦ ਅਤੇ ਿੈਚਬੱਕਸਨ ਸਕਹਤ ਸਤਹ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਜਾਾਂ ਰਿੁਾਵਟਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿ ਨ ਰ ਰੱਖੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨ ੰ ਰੋਿ ਜਾਾਂ

ਰੋਿ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਨ ਕਜਸ ਨ ੰ ਸਵੈਲਾਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਕਸਖਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਚ ਿਲੀਅਰੈਂਸ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ

ਲਾ ਮੀ ਹੈ ਼ੈਿਡ ਪੌੜੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀ ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਵੈਲੇ ਦੇ ਕਸਖਰ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਰ  ੋਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ

ਜੋ ਵਾਛੜ ਵਗਣ ਲੱਗ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤ ਿਾਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਟਵਰਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਨਰਦੇਕ਼ਿਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਡਰੇਨੇਜ ਸਮੱਕਸਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇ਼ਿਾਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕਥਤੀ ਨ ੰ ਠੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰੋ ਕਿ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸੜਿ ਲੇਨ ਜਾਾਂ ਸੱੁਜਣ ਤੋਂ ਦ ਰ ਿਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢਆੁਈਲਈਗਰੇਡ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਪਾਉਾਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਾਂਢੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇ਼ਿਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀ ਾਂਡਰੇਨੇਜ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨ ੰ ਸੀਮਤ ਿਰਨਲਈਆਪਣੀ

ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪਾਵਰ ਿਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ
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ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਾਂਢੀ ਮੌਜ ਦਾ ਲੈਂਡਸਿੇਕਪੰਗ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦੋਹਾਾਂ ਕਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੀ

ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਮਾਰਗ ਨ ੰ ਦਬੁਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨਲਈ ਕਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਚਣੌੁਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਿਦੇ ਤਾਾਂ ਪੇ਼ੇਿਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਕਰੰਗ ਜਾਾਂ ਲੈਂਡਿੇਕਪੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਕਮੱਟੀ ਥੰਕਿਆਈ ਤੇਲ ਯਾਰਡ ਿ ੜੇ ਖਤਰਨਾਿ ਕਵਅਰਥ ਆਟੋਮੋਕਟਵ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਰੰਗੀਨ ਸਾਬਣ ਡੀਟਜੈਂਟ ਸੜਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡਰਾਈਵਵੇ ਾਾਂ ਕਵਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ

ਰਿੁੇ ਸਮੇਤ ਨ ੰ ਇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਨ ੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਤ ਿਾਨ ਦੀ ਸੀਵਰ ਪਰਣਾਲੀ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਾਂ

ਤ ਿਾਨ ਦੇ ਤਲਾਬਾਾਂ ਨ ੰ ਇਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਾਂਕਿ ਇਹ ਤ ਿਾਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਕਰਲੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਸਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤ ਿਾਨ ਦੇ ਤਲਾਬ

ਮੁਢਲੇ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਰਸਾਇਣਅਤੇ ਬਾਿੀ ਪਰਦ ਕ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹਗੰਦਗੀ ਤ ਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੇ ਕਵਚ

ਤੈਅ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਿ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਦੀਆਾਂ ਕਵਚ ਕਰਲੀਜ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਗੱਲ ਨ ੰ ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਕਰਿਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ

ਤ ਿਾਨ ਦੇ ਝੀਲਾਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਮਨੋਰੰਜਿ ਮਿਸਦ ਕਜਵੇਂ ਤੈਰਾਿੀ ਿੜਨ ਬੋਕਟੰਗ ਸਿੇਕਟੰਗ ਲਈ ਤ ਿਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਾਂ

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਾਗਕਰਿ ਕਜਹੜੇ ਤ ਫ਼ਾਨ ਦੇ ਝੀਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਾਨ ਦੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਿੈਚ ਬੇਕਸਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦੇ

ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਾਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿ ਪਰਵਾਹ ਨ ੰ ਇਹਨਾਾਂ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਨ ੰ ਤੱਿ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਲਈਉਤ਼ਿਾਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਾਿਰਯ ਰਿਰਲਿੀ ਰਬਓਲੋ

ਮਾਲਿ ਵਸਨੀਿਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਿੁਨੈਿ਼ਿਨ ਲਈਆਪਣੇ ਪਲੰਕਬੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿ ਕਿਸੇ

ਗੁਆਾਂਢੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਣਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰੇਗਾ ਇਿ ਯੰਤਰ ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨ ੰ ਨੱਥੀ ਿਰੋ ਦਬਾਅ ਵਿੇਗਾ

ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਗੰਦਾ ਿਰੋ

ਸਾਰੇ ਕਸੰਗਲ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਕਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ  ਰ ਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਿੈਲਗਰੀ ਵਾਟਰ

ਸਰਕਵਕਸ ਦੇ ਼ਿਕਹਰ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦ ਜੇ ਕਹੱਸੇ ਜਾਾਂ ਦ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜਸ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ ਲਈ ਕਦੱਤੇ ਗਏ

ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ

 ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨਾ ਜਾਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ

 ਵਾਟਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿੁਝ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਨ ੰ ਲਗਾਉਣਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਨਾ ਜਾਾਂ ਦ ਰ ਿਰਨਾ

 ਵਾਟਰ ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਬਲੋਲੋ ਨ ੰ ਲਾਗ ਿਰਨ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਿਰਨ ਲਈ

਼ਿਕਹਰਆਊਟਡੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕਿ ਿੈਲਗਰੀ ਕਵਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਕਰਿਾਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ

ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਲਾ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਇਸਘਟਨਾ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਪਾਲਣ ਿਰਨਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਲੰਘਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਨ ੰ ਸਾਰੇ

ਮਾਮਕਲਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਾਟਰ ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਬਾਇਲੋ ਉਤੱੇ ਖਾਸ ਪਰ਼ਿਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਨ ੰ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ

ਿੈਟ ਤੇਲ ਗਰੀਸ ਦਵਾਈਆਾਂ ਡੈਂਟਲ ਿਲੱਸ ਪ ੰਝੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੀ ਾਾਂ ਨ ੰ ਟੋਆਇਲਟ ਨ ੰ ਨ਼ਿਟ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਜਾਾਂ ਡੰਡੇ ਕਵਚ ਨਹੀ ਾਂਿੱਕਢਆਜਾਾਂਦਾ ਜਾਾਂ

ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਲੰਕਪੰਗ ਨ ੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਨ ੰ ਨੁਿਸਾਨ

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਬੈਿਅੱਪ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀ਼ੁਿਦਾ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਿਰਨ ਨ ੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਡੱੁਕਬਆਾਂ ਡਰੇਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟਾਇਲਟਾਾਂ
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ਕਸਟੀ ਨੇ ਇਸਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਦੀ ਰੱਕਖਆਿਰਨਲਈ ਕਲਖਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਦਲਈ

ਨਾਗਕਰਿਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਕਬਓਲੋ ਤੇ ਖਾਸ ਪਰ਼ਿਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਕਾਰ ਪ੍ਾਰਰਕੰਗ
ਕੈਲਗਰੀ ਿਰੈਰਫਕ ਪ੍ਾਬੰਦੀ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਖੜੇ੍ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਾਂ ਸੜਿਾਾਂ ਰਕਜਸਟਰਡ ਬੀਮਾਯੁਿਤ

ਿੰਮ ਿਾਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕਨਯਮ ਕਮਲੇ ਹਨ

 ਪਾਰਿ ਿੀਤੀਆਾਂ ਗੱਡੀਆਾਂ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਿ ੜੇ ਦੇ ਿੰਟੇਨਰਾਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਜਾਾਂ ਸੜਿਾਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰਚ ਨ ੰ ਰੋਿਦੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂਹਨ

 ਗੱਡੀਆਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿੰਮ ਜਾਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਾਂ ਨ ੰ ਿੇਵਲ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਸੜਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨ ੰ ਜਾਣ ਲਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੀ

 ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਖਾਸ ਕਨ਼ਿਾਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਚੰਨ੍ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸੜਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨ ੰ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀ ਾਂ

ਿਰਦੇ

 ਿੁਝ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਸੜਿਾਾਂ ਨ ੰ ਹਵਾ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਿ ਬਰਿ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਘੋਕ਼ਿਤ

ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੜਿਾਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬਰਿ ਦੀ ਹਲਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੰਮ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ

ਸਿਣ ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਲੇ ਨਹੀ ਾਂਗਏ ਹਨ ਕਟਿਟ ਅਤੇ ਕਖੱਚੀਆਾਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਤੇ ਜਾਉ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਲਈ

ਕਿ ਿੀ ਇੱਿ ਬਰਿ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

 ਭਾਈਚਾਕਰਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਜੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਿ ਤੇ ਪਾਰਿ ਿਰਨਲਈ ਪਕਰਮਟ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨ

 ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਆਰ ਵੀ ਕਜਵੇਂ ਮੋਟਰ ਘਰਾਾਂ ਿੈਂਪਰਾਾਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਟਰਾਲੇ ਨ ੰ ਸੜਿ ਤੇ ਮਾਲਿ ਦੇ ਜਾਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਨਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੜਿ ਤੇ

ਪਾਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਵੀ ਨ ੰ ਸੜਿਾਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜੇ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਪਕਹਲਾਾਂ ਇੱਿਆਿ ਸਟਰੀਟ ਕਟਿਾਣੇ ਤੇ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਆਰਵੀ ਅਤੇ ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਟਰਾਇਲਰਾਾਂ ਨ ੰ ਘੰਕਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਵੇਅ ਦੇ ਅਸਲ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਖੜੇ੍ ਨਹੀ ਾਂਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜਵੇਂ ਲੈਂਡ ਯ  

ਬਾਈਲੋਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਿ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਝਟਿਾ ਖੇਤਰਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਰੰਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨਅਤੇ ਘਰ ਦੇ

ਕਵਚਿਾਰ ਸਕਥਤ ਹੈ

 ਆਰਵੀ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਾਂ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ੍ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਲੈਕਨੰਗ ਸਰਕਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

 ਆਰਵੀ ਿੁਝ ਉਦਯੋਕਗਿ ਅਤੇ ਕਵ਼ੇਿ਼ਿ ਕਜਲੇ੍ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੱਥੇ ਵਾਹਨ ਸਟੋਰੇਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੱਿ ਸ ਚੀਬੱਿ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਲੈਂਡ ਯ  ਬਾਈਲੋਪ

ਿੈਲਗਰੀ ਿਾ ਲੈਂਡਸਯ ਸ ਬਾਈਲਾਓ

 ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟਰਾਇਲਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਡਚੈਟੇਬਲ ਿੈਂਕਪੰਗ ਵਾਹਨ ਸੜਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
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ਰਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਦੇ ਨੁਸਖੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈਉਕਚਤ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਲਾਉਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਖਪੀਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂਬਚ ਸਿਦੀਆਾਂ

ਹਨ ਇਸ ਕਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ

 ਿ ੰਆਾਂ ਿ ੜ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

 ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਾਗ ਿਲਾਇਰ ਅਤੇ ਕਢੱਲੀ ਿਬਾੜੀਆਾਂ

ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਵੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਆਊਟਡੋਰ ਲਾਈਟਾਾਂ ਕਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਵੱਚ

ਚਮਿਣ ਨਾ ਿਰਦੀਆਾਂ

ਗਰੈਰਫਿੀ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਆਰ

ਗਰੈਕਿਟੀ ਕਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਼ਿਬਦ ਅੰਿੜੇ ਕਚੱਠੀਆਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਾਂ ਸਕਟੱਿਰ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਕਲਖਤ ਖੁਕਰਚਤ ਨੱਿਾ਼ਿੀ ਿੀਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਾਂ ਸਤਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੈਕਿਟੀ ਨ ੰ ਤੁਰੰਤ

ਉਤਾਰਨ ਕਜਵੇਂ ਘੰਕਟਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ ੰ ਓਹੀ ਗਰੇਕਿਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗ ਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣਲਈ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈਗਰੈਕਿਟੀ ਨ ੰ ਜਨਤਿ ਕਦਰ਼ਿ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਪੇਂਟ ਿੀਤਾ

ਕਗਆ ਜਾਾਂ ਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ

ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਰਵਕਰੀ

ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇਅਸਥਾਈ ਰਚੰਨ੍

ਕਨੱਜੀ ਸੇਲ ਲਈਆਰ ੀ ਕਚੰਨ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਆਰ ੀ ਸੰਿੇਤ ਨਹੀ ਾਂਰੱਖਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ

 ਇਿ ਚੌਂਿ ਦੇ ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ

 ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਿੇਤ ਤੇ

 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਦੇ  ੋਨ ਕਵਚ

 ਵਰਜਤ ਸੜਿਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੜਿਾਾਂ ਉਤੱੇ

ਸਾਰੇ ਆਰ ੀ ਸੰਿੇਤਾਾਂ ਕਵਚ ਸਾਈਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਨਾਾਂ ਪਤਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਕਟੰਗ ਦੀ ਕਮਤੀ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਕਵਿਰੀ ਤੋਂ ਘੰਕਟਆਾਂ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਸੰਿੇਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਰ ੀ ਸੰਿੇਤਾਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਖਾਸ ਪਰ਼ਿਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਕਨਵਾਸੀ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੇ ਜਾ

ਸਿਦੇ ਹਨ

ਘਰ ਅਿਾਰਤਕਾਰੋਬਾਰ

ਵਪ੍ਾਰਲਾਇਸੰਸ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋ ਵਰਤੋ

ਕਿਸੇ ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਇਲਾਿੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਬ ਨਸ ਨ ੰ ਚਲਾਉਣਲਈ ਹੋਮ ਓਿੁਪੇ਼ਿਨ ਪਰਕਮਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਕਮਟ ਜਾਾਂ

ਵਪਾਰਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੋਮ ਅਿਾਕਰਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ ਕਬਲਕਡੰਗ ਦੀਆਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਥਾਨ ਕਦੱਤਾ ਜਾ

ਸਿਦਾ ਹੈ

ਮਾਲਿਾਾਂ ਵਸਨੀਿ ਕਸਟੀਆਫ਼ ਿੈਲਗਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਬਜਨਸ ਰਕਜਸਟਰੇ਼ਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ

ਤੋਂ ਿੋਈ ਿਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਕਮਟ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਿੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੰਡ ਸਟਾਿ ਦੀ

ਮਦਦਲਈਉਪਲਬਿ ਹਨਅਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਅਿਾਰਤ ਿਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ
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ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਿੀ ਰਵਕਾਸ ਘਰ ਰਵਚ ਸੁਿਾਰ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋ ਵਰਤੋ

ਿੈਲਗਰੀ ਦੀ ਭ ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਼ਿਕਹਰ ਬਾਈਲੋਪ ਦਾ ਼ਿਕਹਰ ਜ ਨ ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਇਹ ਿੈਲਗਰੀ ਪੇਂਡ ਕਵਿਾਸ ਦੇ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਰ ਪ ਰੇਖਾ

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿੈਲਗਰੀ ਕਵੱਚ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਿ ਕ ਲਾ  ੋਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਵਪਾਰਿ ਉਦਯੋਕਗਿ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਢਿੁਵਾਾਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਕਨਯਮ ਉਸ ਕਵਿਾਸ ਕਿਸਮਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਿੁਝ ਕਵਿਾਸਾਾਂ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਿੁਝ ਹੋਰ ਵਿੇਰੇ ਸਪੱ਼ਿਟ ਹਨ

ਘਰ ਦੇ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਦ ਜੇ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕਨਯਮਲਾਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਰਕਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਬਜਲੀ ਪਲੰਕਬੰਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਾਾਂ

ਕਬਲਕਡੰਗ ਪਰਕਮਟ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮਘਰੇਲ ਸੁਿਾਰ ਇਹ ਹਨ

 ਕਨਰਲੇਪ ਗਰਾਜ ਅਤੇ ਼ੱੈਿਡ

 ਖੁੱਲੇ ਡੱੈਿ ਅਤੇ ਬਾਲਿੋਨੀ

 ਿੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੰਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਿੰਿਾਾਂ

 ਗਾਰਡਨ ਬਿਸੇ

 ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਵਿਾਸ

 ਸਾਨਰ ਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋੜ

 ਿਾਇਰਪਲੇਸ

 ਗਰਮ ਟੱਬ ਪ ਲ ਅਤੇ ਤਲਾਬ

 ਪਲੇਹਾਊਸਾਾਂ

 ਏਅਰ ਿੰਡੀ਼ਿਕਨੰਗ ਉਪਿਰਣ

 ਡਾਈਵਵੇਅਜ

ਇਹਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈਘਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਵਿਾਸ ਉਪਯੁਿਤ ਕਸਟੀ ਉਪ ਕਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਿ ਪਰਾਜੈਿਟ

ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਸੱਖਣਲਈ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਤੇ ਪਲੈਕਨੰਗ ਸਰਕਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ.ੋ
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ਜਨਤਕ ਰਵਹਾਰ

ਪ੍ਬਰਲਕ ਰਵੱਈਆਬਾਇਆ
ਪਬਕਲਿ ਰਵੱਈਆ ਕਬਓਲੋ ਨ ੰ  ਸਥਾਈ ਸਮਾਕਜਿ ਕਵਹਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਨਯਕਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿੈਲਗਰੀ ਕਵਚ ਜਨਤਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ 

ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ. 

 

ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:

 ਲੜਾਈ

 ਿੋਖੇਬਾ ੀ ਅਤੇ ਕਪ਼ਿਾਬ ਿਰਨਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਿ ਕਵਚ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

 ਸਕਪਕਟੰਗ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਿ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ

 ਦ ਸਕਰਆਾਂ ਨ ੰ ਰਿੁਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ

 ਟੇਬਲ ਬੈਂਚ ਪਲਾਾਂਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮ ਰਤੀਆਾਂ ਉਪੱਰਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਜਾਾਂ ਲਗਾਉਣਾ

 ਇੱਿ ਕਦੱਖ ਚਾਿ ਚੁੱਿਣਾ
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ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

ਪ੍ਾਰਕਸਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵੇ ਬਾਈਲੋ

ਪਾਰਿ ਕਵਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਗੈਰ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਹੈ ਖੁਆਉਣਾ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦਾ ਕ਼ਿਿਾਰ ਿਰਨਾ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਉਹਆਪਣਾ

ਿੁਦਰਤੀ ਡਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਮੁਿਾਬਲੇ ਕਵਚ ਟਿਰਾਉਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿੁਦਰਤੀ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ ਗੁਆ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਤੁਸੀ ਾਂਹਾਦਸੇ ਦੇ  ਰੀਏ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਖੁਆ ਸਿਦੇ ਹੋ ਪਾਰਿਾਾਂ ਦੇ ਿ ੜੇ ਿਰਿਟ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਜਾਾਂ ਪਾਰਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਹਾਇ਼ਿੀ ਖੇਤਰ ਖੁਰਾਿ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇੱਿ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਬਨ ਕਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿ ੜੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਦਓ ਪਾਰਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੋਵਾਾਂ ਕਵਚ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨ ੰ ਸਾਿ ਰੱਖੋ ਢਿੁਵੀ ਾਂ

ਸਮਾਰੋਹ ਕਵਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕਵਅਰਥ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਹੋ ਸਿੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਡੱਗ ਰਹੇ ਿਲ ਨ ੰ ਚੁੱਿੋ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਪਣੇ ਿੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਿਰਨਲਈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਿੰਟਰੋਲ ਕਵਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਬੰਦ ਪਿੜ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਨਹੀ ਾਂ
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ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਾਲਤ ਮਾਲਕੀ

ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੇ੍ਿ ਮਾਲਕਪ੍ਣਉਪ੍ ਰਨਯਮ

ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਪੇਂਟ ਓਨਰਕ਼ਿਪ ਪਾਓਲੋ ਕਸਟੀ ਨ ੰ ਿੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਕਬੱਲੀਆਾਂ ਿੁੱਤੇ

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਾਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਵੱਚ ਇਿੱਠੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਲਤ ਜਾਨਵਰਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੋਵਾਾਂ ਕਬੱਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਵਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਾਲਤ ਆਾਂ ਨ ੰ ਰੱਖਣ

ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਿੁੱਕਤਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਼ਿਕਹਰ ਿੈਲਗਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਗ ਪਕਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬੱਲੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਹੀ ਪਕਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਾਂ ਿੋਲ ਇੱਿ ਕਦਰ਼ਿਕਟਤ ਟੈਟ ਜਾਾਂ ਮਾਈਿਰੋਕਚਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਤੇ ਜਾਓ

ਜਨਤਕਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਪ੍ਾਲਤ ਜਾਨਵਰ

ਕਬੱਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਕਤਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਕਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ

ਪਾਲਤ ਮਾਲਿ ਦੇ ਮਾਲਿ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

 ਕਬੱਲੀਆਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅ ਾਦ ਰ ਪ ਕਵਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀ ਾਂਹਨ

 ਇੱਿ ਡਿੈਤ ਦੇ  ਰੀਏ ਿੁੱਤੇ ਿਾਬ ਕਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ

 ਮਨੋਨੀਤ ਬੰਦ ਪਿੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿੁੱਤੇ ਮਾਲਿ ਦੇ ਕਦਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਦੇ ਹਿੁਮਾਾਂ ਨ ੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਕਦੰਦੇ ਹਨ

 ਇੱਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਿੁੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋ ਮੀਟਰ ਿੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਾਂ ਮਾਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ

ਦਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦੰਦੇ ਜਾਾਂ ਰਿੁਾਵਟ ਨਹੀ ਾਂਿਰਦੇ

 ਮਾਲਿਾਾਂ ਨ ੰ ਤੁਰੰਤਆਪਣੇ ਪ਼ਿ ਆਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਿ ਲਾਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਾਂ ਖੇਡਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗੋਲਿ ਿੋਰਸ ਼ਿਮ਼ਿਾਨ ਘਾਟ ਵਾਈਕਡੰਗ ਅਤੇ ਤੈਰਾਿੀ ਇਲਾਕਿਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਾਂ
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ਪ੍ਾਲਤ ਮਾਲਕਦੇ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਮਾਲਿਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਨ ੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਇਸ ਕਵਚਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਕਿ

 ਮਾਲਿਾਾਂ ਨੇ ਰੋਲਰਬੈੱਲਡ ਨਹੀ ਾਂਿੀਤਾ ਇੱਿ ਲਿੜੀ ਹੋਈ ਿੁੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਈਿਲ ਜਾਾਂ ਸਿੇਟਬੋਰਡ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ

 ਜਨਤਿ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਤੱਖੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬੰਨ੍ਣ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੀ

 ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਵਾਹਨ ਕਵਚ ਕਬਨਾਾਂ ਰਿੁਾਵਟ ਕਵਚ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਕਡਆਜਾਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਢਿੁਵੀ ਾਂਹਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਿ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਿਾਾਂ

ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਇਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਕਵਚ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਕਖਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਿਨੱੈਲ ਕਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਤ ਸੀਟਬੈਲ ਕਵਚ

 ਇੱਿ ਕਪਿਅੱਪ ਟਰੱਿ ਦੀ ਕਪੱਠ ਉਤੱੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਿੁੱਤੇ ਇੱਿ ਨੱਥੀ ਟੋਪੀ ਇੱਿ ਹਵਾਦਾਰ ਕਿਨਲ ਜਾਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਡਵਾਈਸ ਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰੱਿ ਦੀ

ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਕਜਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਟੇਰਡ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨ ੰ ਨੁਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋਏ ਪ੍ਾਲਤ ਜਾਨਵਰ

ਜਦੋਂ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਗੁੰਮ ਹਨ ਤਾਾਂ ਮਾਲਿਾਾਂ ਨ ੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਉਪਾਅ ਿਰਨਲਈਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਿਰੋ

 ਕਵੱਚ  ਬਤ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨ ੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸਟਰੀਟ ਐਸਈ ਕਵਖੇ ਸਕਥਤ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰੋ

 ਿੈਲਗਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇੜਲੇ ਪ਼ਿ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਿਟਿਾਲੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਚੱੈਿ ਿਰੋ

ਇੱਿ ਅਪ ਟ ਡੇਟ ਪਾਕਲਸੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਨ ੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਇਿੱਠਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਾਲਤ ਲਾਇਸੰਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲਤ ਮਾਲਿ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਦੀ

ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਈਿਰੋਕਚਪ ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਟੈਟ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਜਾਨਵਰ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋ ਵਰਤੋ

ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਕਵਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ ਮੁਰਗੀਆਾਂ ਿੈਰੀਆਾਂ ਕਖਲਵਾੜ ਸਵਾਈਨ ਘੋੜੇ ਲਾਲਾਮਾ ਭੇਡਾਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਰੀਆਾਂ ਤੱਿ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂਹਨ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਼ਿਕਹਰ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ਼ਿ ਆਾਂ ਦੀ ਮਜਬ ਤੀ ਨ ੰ ਮਨ  ਰੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਥੇ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
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ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਼ਿਕਹਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿੈਲਗਰੀਅਨ, ਘਰੇਲ  

ਮਾਕਲਿ ਜਾਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਕ ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ 

ਸੰਦਰਭ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਼ੁਿਰ ਆਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ

 


