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SERVICES AND SOLUTIONS FOR A LIVABLE REGION

ਇੱਕ    ਵੀ 
ਬੂੰ ਦ ਖ਼ਰਾਬ 
ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।

#ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ

ਇੱਕ    ਵੀ 
ਬੂੰ ਦ ਖ਼ਰਾਬ 
ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।

#ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ

ਇੱਕ    ਵੀ 
ਬੂੰ ਦ ਖ਼ਰਾਬ 
ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।

#ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ

ਇੱਕ    ਵੀ 
ਬੂੰ ਦ ਖ਼ਰਾਬ 
ਨਾ ਕਰੋ।



ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ  
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ
• ਲਾਅਨ (ਘਾਹ) ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਬੰਸਿਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿੇ ਿੁਆਲੇ ਪੱਤੇ 
ਅਤੇ ਿਰੱਖਤਾਂ ਿੀ ਿੁੱ ਕੀ ਸਿੱਲ ਪਾਓ

• ਿਬਜੀਆਂ ਿੀ ਵਾੜੀ ਨੰੂ ਿਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਿੇ ਨੇੜ੍ਹੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਸਿਓ

• ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਿੁਰੱਸਖਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, (ਸਵੰਡ ਿਕਰੀਨਾਂ, 
ਸਵੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੈੱਡਲਾਇਟਾਂ) ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ

• ਡਰਾਇਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡੈੱਕ ਿੀ ਿਫਾਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪ ਿੀ ਬਜਾਏ 
ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕਰੋ

• ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪ ਤੇ ਸ਼ੱਟ- ਔਫ਼ ਵੈਲਵ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ

• ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਟੀ ਪਈ ਰਸਹਣ 
ਸਿਓ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ metrovancouver.org ਉੱਤੇ ਜਾਓ 
ਿਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਿਾਂਝਾ ਿਰੋਤ ਹੈ। #ਪਾਣੀ ਿੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰੋ
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