ਤੁਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇੇ

ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ — ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ! ਪਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਹਾਈਵੇਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਸਹੀ ਹਵਾ ਭਰੇ ਗਏ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਘਸਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ
ਦੇ ਫੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ
ਦੂਸ਼ਣ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ
ਰਿਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਰਿਸਾਵ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ
ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇਆਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ
ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਧੂੜ, ਕਾਲਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘਰ
ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
ਮਾਲ ਢੋਅ ਕੇ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜਾਣ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ
ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ
ਨੂੰ ਬਚਾਓ! ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ...
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