
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਸਾਲ  
ਸਾਡੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 85,000 ਲੀਟਰ  

ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਮੀਂਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 
ਪੌਕਦਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰ  
ਧੋਣ ਕਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ  

ਦਾ ਢੋਲ ਰੱਖੋ।

ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਕਪਰੰ ਕਲਰ ਜਾਂ ਹੋਜ਼ 
ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਕਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ 
ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਸੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 
ਿਾਲੇ ਕੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਕਰੱਗਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 

ਿਾਲੇ ਹੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਿੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦਿੋ।

ਬਾਗ ਕਿੱਚ ਪਾਣੀ  
ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ:
ਮੁਫਤ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕੋਲਨ ਿੈਲੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਨੰੂ ਿੇਖੋ : 
www.colnevalleypark.org.uk

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਫੀਨੀਟੀ ਿਾਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਫਤ 
ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

www.affinitywater.co.uk/savewater  ‘ਤੇ ਕਿਕਜ਼ਟ ਕਰੋ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿੱਚ ਬਾਕੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਚ 
ਅੱਧਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧੇਰੇ 
ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਕ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਕਿੱਖ ਕਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੋਿੇ।

ਔਸਤ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਦਨ ਕਿੱਚ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 15 ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਿਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਘਰ ਕਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ:

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32% ਨਹਾਉਣ ਲਈ 

20% ਟਾਇਲਟ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

12% ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 

10% ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ

9% ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ 

8% ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ 

6% ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 

3% ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ

ਆਪਣੀ
ਨਦੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਓ

ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ,  
ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।



ਘਰ ਕਿੱਚ  
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ
ਘਰ ਕਿੱਚ ਿਰਕਤਆ ਜਾਣ 
ਿਾਲਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਚ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ 
ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 
ਿਧੀਆ ਜਗ੍ਾ ਹੈ।

ਕਪੜੇ ਕਸਰਫ ਤਦੋਂ ਧੋਿੋ ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈੈ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਕਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਿਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਕਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਾਕਸੰ਼ਗ  
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਔਸਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਚ  
80 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ  
ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ  

ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਥੋੜਾ ਕਜਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਾ 

ਕਜਹਾ ਸ਼ਾਿਰ ਲਿੋ।

ਲੀਕ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ 
ਦਕਨ 400 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ  
ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿੱਚ 

6500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਬਚਤ  
ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ,  
4 ਕਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਕਿਚ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੋ ਬਟਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਟਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਕਸੰਗਲ ਫਲੱਸ਼ ਟਾਇਲਟ ਨੰੂ 
“ਸੇਿ-ਏ-ਫਲੱਸ਼” ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 
ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ 1.2 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਫਲੱਸ਼ 

ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਕੋਲਨ ਿੈਲੀ  
ਕਰਜਨਲ ਪਾਰਕ
ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿਣ ਨੰੂ ਕਜੰਦਾ 
ਰਕਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੋਲਨ ਿੈਲੀ ਕਰਜਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਚ 200 ਕਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾਿਾਂ  
ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਿੱਧ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਖਤਰੇ ਕਿੱਚ ਹਨ।

ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ  
ਨੰੂ ਐਕੁਇਫ਼ਰ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਜੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ  
ਘਰ ਕਿੱਚ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉੰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿਣ ਲਈ ਘੱਟ  
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਿੱਚ  
ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ

ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ  
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਿਣ ਨੂੰ ਬਚਾਓ


