
ਇਹ ਦਕਹੋ ਦਜਹਾ ਦਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਨੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ 
ਦਵਚ ਿਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਰੱਿਣਾ ਮਦਹੰਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ 
ਦਵਚ ਹੋਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਦਹੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ 
ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟੇ ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਵਿੇ ਿਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦਵਚਲੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਦੇਿ-ਰੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ 
ਬੂਟੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਦਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਾਦ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ 
ਤਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ? 
ਨਹੀਂ, ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਤਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਪਾਣੀ 48 ਘੰਦਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰ ਆਮ ਤਰੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ)। 
ਮੱਛਰਾਂ ਨੰੂ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਿੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ ਦਕਉਂਦਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦਡਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਦਦਲਚਸਪੀ 
ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
www.cmhc.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਚ ਿੇਤਰ ਦਵੱਚ “ਰੇਨ 
ਗਾਰਡਨਜ਼” ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦਵਚ ਸਦਹਜ ਮਦਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਕਸੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਦਨੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਫੋਟੋ ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੀਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਦਜ਼ਲ੍ਹੇ  ਵਲੋਂ 2017-0200ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਦਪਆ ਦਗਆ।



ਯਾਰਡ ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦਿਆ 
ਕਰਨਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਰਡਿਮਾਰਟ

ਰੇਨ  
ਗਾਰਡਨਜ਼ 

ਫੋਟੋ ਬਲੂ ਥੰਬ ਵਲੋਂ 



ਰੋਕਣਾ: ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ 
ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵ ਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੌਰਮ 
ਵਰੌਟਰ (ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਪਘਲੀ ਹੋਈ ਬਰਫ)  
ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਫਲਟਰ: ਇਸ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਟੋਏ ਦਵੱਚ ਦਢੱਲੀ, ਡੂੰ ਘੀ ਦਮੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੋਿ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੌਰ ਤੇ ਦਫਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਸਟਰੌਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਵਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਾਡੀਆਂ ਿਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਹੈ? 
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਲੈਂਡਕੇਪ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਫ਼ੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੌਨ, ਛੱਤ ਅਤੇ 
ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੌਰਮ ਵਰੌਟਰ (ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਪਘਲੀ ਹੋਈ ਬਰਫ) ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੌਨ ਦੇ ਦਕਸੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਟੋਏ 
ਦਵੱਚ ਦਢੱਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਦਮੱਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੌਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਵੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਦਕਰਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਫਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ 
ਦਜਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਦਥਤੀ ਦਵੱਚ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦੀ ਆਦਗਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿੜੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 
48 ਘੰਦਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਿਣ ਲਈ ਦਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? 
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਿਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਦਿਆ ਲਈ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਰੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਜੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ  
ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਵੈਟਲੈਂਡ (wetlands) ਜਾਂ ਦਗੱਲੇ ਤਲਾਬ (wet ponds) ਅਕਸਰ  
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਦਿਆ ਦਕਵੇਂ  
ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਕਦਮਊਦਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

•  ਸਥਾਨਕ ਸਟਰੌਰਮ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਸੀਦਮਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਦਲਆਂ ਦੇ ਦਕਨਾਰੇ ਧਸਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਕੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ 
ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਦਸੱਧੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬੋ ਨਦੀ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ 
ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਦਸਹਤ ਨੰੂ 
ਸਰੁੱਦਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦਵੱਚ ਭਦੂਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।



ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਦਿਆ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ: 
•  ਿੂਬਸੂਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਘੱਟ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੂਦਟਆਂ 
ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

•  ਪੰਛੀਆਂ, ਦਤਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀੜੇ, ਦਜਵੇਂ ਮੱਛਰ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡ੍ਰੈਗਨਫਲਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•  ਦਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸਮਦੂਹਕ ਤਰੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਦਮਊਦਨਟੀ 
ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਧੁਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੋਟੋ ਬਲੂ ਥੰਬ ਵਲੋਂ


