
ਬਸੰਤ ਚੈਕੱਲਿਸਟ
  ਪੌਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਦਂੋ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਟਰਰੰਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ। 
  ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਰਵੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਦੇਂ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹਲਾਂ, YardSmart ਪਲਾਂਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  ਲਾਅਨ ਐਰੇਰਟੰਗ ਅਤੇ ਡੀਟੈਰਚੰਗ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
  ਬਗੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ ਤਂੋ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਗੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰ਼ੁ ੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ।
  ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਪ਼ੁ ੱ ਟਟੋ।
  ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਓ। ਕੈਲਗਰੀ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ-ਖਾਦ ਚ਼ੁ ੱ ਕਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲੰਡਰ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਬਗੀਰਚਆਂ ਰਵੱਚ ਰਗੱਲੀ ਘਾਹ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਗੱਲੀ ਘਾਹ ਚ਼ੁ ੱ ਕਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲੰਡਰ ਰਵੱਚ 
ਸਾਮਲ ਕਰੋ।

  ਆਪਣੀ ਬਾਰਸ ਦੇ ਬੈਰਲ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗ੍ੀਨ ਕੈਲਗਰੀ ਤਂੋ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
  ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਕਰਾਓ, ਬਲੇਡ ਤਤੱਖੇ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਾਹ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਰਤੰਨ ਇੰਚ  
ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

  ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮ਼ੁ ਰੰਮਤ ਕਰਾਓ।
  ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਰਸੰਚਾਈ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤਂੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮ਼ੁ ਰੰਮਤ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ ਘਰ ਤਂੋ ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਤਂੋ ਦੂਰ ਵੱਲ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੀ ਰਵੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤਂੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਬਾ ਸਾਫ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪੂਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਟੱਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮ਼ੁ ਰੰਮਤ ਕਰੋ।
  ਲੀਕ ਲਈ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਫਕਸਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
 ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵੈਚਰਲਤ ਰਸੰਚਾਈ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਮਾਰਣਤ ਕੋ੍ਸ ਕਨੈਕਸਨ ਟੈਸਟਰ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਫਲੋ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ  
ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

ਇਨਡੋਰ: 
  ਲੀਕ ਜਾਂ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
 ਘਰ ਦੀ ਰਨਯਰਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵਜਂੋ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।
 ਲੀਕ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਰਦਆਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ, ਹਯ਼ੁ ਰਮਰਡਫਾਯਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਮਦਦ ਿਈ ਸੁਝਾਅ: ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਮਾ 
ਪਾਰਲਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ਼ੁ ਸਟੀ ਕਰੋ ਰਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਕੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ  
ਬਸੰਤ ਚੈਕੱਲਿਸਟ

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਰਖਆ ਕਰਨਾ ਕੈਲਗਰੀ ਰਸਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਰਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ੁ ਰੱਰਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕ਼ੁ ਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਬਸੰਤ ਚੈਕੱਰਲਸਟ ਸ਼ੁ ਰੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਰਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਲੜੀ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।



ਪੱਤਝੜ ਚੈਕੱਲਿਸਟ
  ਪੌਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਦਂੋ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਟਰਰੰਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।
  ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਰਵੱਚ ਬੱਲਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ YardSmart ਪਲਾਂਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
  ਪੌਰਦਆਂ ਦੇ ਬੈਡੱਾਂ ਤਂੋ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਪੌਰਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰ਼ੁ ੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਟੋ।
  ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ ਰ਼ੁ ੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁ ਆਲੇ ਸਰਕੰਢੀ ਲਗਾਓ।
  ਆਪਣੇ ਰ਼ੁ ੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਛਾਂਗੋ।
  ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਸ਼ੁ ੱ ਕਾ ਵਧਣ ਰਦਓ - ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
  ਸਰਦੀਆਂ ਰਵੱਚ ਲੀਕ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦਓ।
  ਲੀਕ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੰਚਾਈ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। 
  ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮ਼ੁ ਰੰਮਤ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ ਘਰ ਤਂੋ ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਤਂੋ ਦੂਰ ਵੱਲ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ ਬੈਰਲ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰੋ।

ਇਨਡੋਰ: 
  ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ਼ੁ ਰਾਣਾ, ਉੱਚ-ਵਹਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਲਟ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਵਹਾ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਸਂੈਸ ਪ੍ਵਾਰਨਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ 
'ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ।
  ਲੀਕ ਜਾਂ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਂੈਟ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਬੈਕਫਲੋ ਵਾਲਵ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ।
  ਘਰ ਦੀ ਰਨਯਰਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵਜਂੋ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੀ  
ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।
  ਲੀਕ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਰਦਆਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ, ਹਯ਼ੁ ਰਮਰਡਫਾਯਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹਯ਼ੁ ਰਮਰਡਫਾਯਰ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਕਰਾਓ।

ਮਦਦ ਿਈ ਸੁਝਾਅ: ਇੱਕ ਵਧੀ ਛ਼ੁ ੱ ਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ਼ੁ ਸਟੀ ਕਰੋ ਰਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਕੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ  
ਫਾਿ ਚੈਕੱਲਿਸਟ

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਰਖਆ ਕਰਨਾ ਕੈਲਗਰੀ ਰਸਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਰਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ੁ ਰੱਰਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕ਼ੁ ਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪੱਤਝੜ ਚੈਕੱਰਲਸਟ ਸ਼ੁ ਰੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਰਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਲੜੀ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।
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