ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ
ਬਸੰ ਤ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ
ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੈ ਲਗਰੀ ਸਿਟੀ, ਕਾਰੋ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈ ਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਬਸੰ ਤ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਕੰ ਮ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।

ਬਸੰ ਤ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ
ਪ ੌ ਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਕਦੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਟਰਿੰ ਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇ ਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋ ਜਨਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, YardSmart ਪਲਾਂਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ।
ਲਾਅਨ ਐਰੇ ਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਡੀਟੈ ਚਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।
ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ ਤੋ ਂ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਏ ਮੌ ਸਮੀ ਪੌ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਗੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਗੀ ਹੋ ਈ ਘਾਹ-ਫੂ ਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ�ੋ।
ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਓ। ਕੈ ਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ-ਖਾਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੰ ਡਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲੀ ਘਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ । ਕੈ ਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਲੀ ਘਾਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੇ ਖੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੰ ਡਰ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬੈ ਰਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਗ੍ ਰੀਨ ਕੈ ਲਗਰੀ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।
ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਘਾਹ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਓ, ਬਲੇ ਡ ਤਿੱ ਖੇ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਿੰ ਨ ਇੰ ਚ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਾਓ।
ਆ
 ਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਟੂ ਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਤੋ ਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਘਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਵੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਗਲੀ ਵਿੱ ਚ ਤੂਫਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋ ਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਮਲਬਾ ਸਾਫ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪੂਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਟੱ ਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰੋ ।
ਲ
 ੀਕ ਲਈ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਕਸਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿੰ ਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਟੈ ਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈ ਕਫਲੋ ਰੋ ਕਥਾਮ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।

ਇਨਡੋ ਰ:
ਲ
 ੀਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪ ਪੰ ਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਘਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋ ਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
ਲੀਕ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਟੂ ਟੀਆਂ , ਹਯੁਮਿਡਿਫਾਯਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋ ਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ
ਫਾਲ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ
ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੈ ਲਗਰੀ ਸਿਟੀ, ਕਾਰੋ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈ ਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪੱ ਤਝੜ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਕੰ ਮ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।

ਪੱ ਤਝੜ ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ
ਪ ੌ ਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਕਦੋ ਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਟਰਿੰ ਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇ ਖੋ।
ਤ ੁ ਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਲਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋ ਈ ਮੌ ਸਮੀ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ YardSmart ਪਲਾਂਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ।
ਪ ੌ ਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈ ਡੱ ਾਂ ਤੋ ਂ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਏ ਮੌ ਸਮੀ ਪੌ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟ�ੋ।
ਸ ਦਾਬਹਾਰ ਪੌ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸਰਕੰ ਢੀ ਲਗਾਓ।
ਆ
 ਪਣੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੋ।
ਆ
 ਪਣੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਵਧਣ ਦਿਓ - ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਅਤੇ ਕੱ ਟਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ।
ਸ ਰਦੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲੀਕ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਲ
 ੀਕ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰ ਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ।
ਹ ੇ ਠਲੀਆਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਘਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਵੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਬੈ ਰਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ।

ਇਨਡੋ ਰ:

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਇੱ ਕ ਵਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ , ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
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ਅ
 ਜੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱ ਚ-ਵਹਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ? ਪੈ ਸੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ-ਵਹਾ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਸੈ ਂਸ ਪ੍ਰ ਵਾਨਿਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ
'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।
ਲ
 ੀਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪ ਪੰ ਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੀ ਬੇ ਸਮੈ ਂਟ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਬੈ ਕਫਲੋ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ।
ਘ
 ਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋ ਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੀਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
ਲ
 ੀਕ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਟੂ ਟੀਆਂ , ਹਯੁਮਿਡਿਫਾਯਰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋ ਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਆ
 ਪਣੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੋ ਫਟਨਰ ਅਤੇ ਹਯੁਮਿਡਿਫਾਯਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਓ।

