
ਕਾ / ਖੁਸ਼ਕ ਰ ਰਈ ਕੀ ਕਯ ਤ ਕੀ ਨਾ ਕਯ 

 

ਕੀ ਕਰ 
 u/ਤਾਵਨੀਆਂ, ਅਡਟਾਂ ਅਤ ਨਨਯਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਯਡੀ ੁਣ, ਟੀਵੀ ਦਖ ਅਤ ਅਖਫਾਯ ੜ੍ਹ . 

 ਭੀਂਸ ਦ ਾਣੀ Bkb ਕਟਾਈ ਦਾ ਅਨਬਆ ਕਯ. 
 ਫਯਾਤ ਦ ਭਭ ਤੋਂ ਨਸਰਾਂ ਥਾਨਕ ਜਰਬੰਡਾਯਾਂ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਅਤ ਨਵੀਨੀਕਯਨ ਕਯ . 

 ਧਯਤੀ ਸਠਰ ਾਣੀ ਦ ਟਫਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਨਵਚ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਡੂੰ ਘ ਟਏ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਯ . 
 ਾਣੀ ਫਚਾU ਰਗਯਾਭਾਂ ਨਵਚ ਨਸਿੱ ਾ ਰੳ[. 

 ਘਯਰ ੂਵਯਤ / ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਘਾਸ ਅਤ ਨਦਆਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਦਣ ਰਈ ਕਯ . 
 ਨਸਾਉਣ ਰਈ ਸ਼ਾਵਯ ਦੀ ਫਜਾਏ ਫਾਰਟੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ . 

 ਫ਼ਯਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਕਯਨ ਰਈ ਚਰਦ ਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਿੱ ਰ ਕੜ੍ dk ਇਤਭਾਰ ਕਯ . 

 ਅਨਜਸ ਖਾਨੇ ਫਣਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿੱ ਸ਼ ਕਯਨ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱਟ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵ . 

 ਰੀਕਜ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਟੈਂਕਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਆਨਦ ਦੀ ਨਨਮਭਤ ਤਯ ਤ ਜਾਂਚ ਕਯ . 
 ਨਜੰਨਾ ਸ ਕ ਾਣੀ ਦੀ ਭੁੜ੍ ਵਯਤੋਂ ਕਯ . 
 ਜੀਵਨ ਸ਼ਰੀ ਨਵਚ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਦ ਅਨਬਆਾਂ ਨੰੂ ਅਣਾ 

  ਯਾਜ ਅਤ ਥਾਨਕ ;oekoK ਦੀ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ bJh i' th ਾਫੰਦੀਆਂ bkJhnK rJhnK j'D T[jBK dh 

ਾਰਣਾ ਕਯ, ਬਾਵੇਂ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਇਕ ਨਨਜੀ ਖੂਸ feT[A Bk ਸਵ(ਧਯਤੀ ਸਠਰ ਾਣੀ ਦk ਿੱਧਯ th ਕ ਤੋਂ 
ਰਬਾਵਤ ਸੰੁਦk ਸ ?). 

 ਿੱਫਫੂਰ ,ੀਭਾਯੂਫਾ ,ਕੂਯੀਨਾ ਅਤ ਮੂਕਨਰਟੀ tor/ g"d/ brk e/ tB;gsheoB bJh T[sPkjs ehsk 

ikt/. 

  ਜਟਯਪਾ ਅਤ ੋਂਗਨਭਆ ਵਯਗ ਫਾਇਡੀਜ਼ਰ ਦ ਫਗੀਨਚਆ ਂਨੰੂ brkT[D bJh ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕਯ . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

i' BjhA eoBk ukjhdk  
 ਨਫਰਕੁਰ ਵੀ ਾਣੀ ਦੀ ਫਯਫਾਦੀ ਨਾ ਕਯ . 
 ਯੁਿੱ ਖ ਅਤ ਜੰਗਰ ਨਾ ਕਿੱਟ . 
 ਛਿੱਤ ਆਨਦ 'ਤ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤ ਭੀਂਸ ਦ ਾਣੀ ਨੰੂ ਫਯਫਾਦ ਨਾ ਕਯ. 
 ਯਵਾਇਤੀ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਨਜਵੇਂ ਤਰਾਅ, ਐਨਨਕਟ, ਖੂਸ, ਟੈਂਕ, ਆਨਦ ਨਾਰ S/VSkV ਨਾ ਕਯ. 
 ਫਯਿੱਸ਼ ਕਯਨ, ਸ਼ਵ ਕਰB ਅਤ ਫਯਤਨ, ਕੜ੍ ਆਨਦ ਧਣ ਵਰ ਵਗਦ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾ ਕਯ. 
 ਨਕ ਵੀ ਘਯਰੂ ਕੰਭ ਰਈ ਸੈਂਡਸਰਡ ਸਜ਼ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਯਸਜ਼ ਕਯ . 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਕਾ / ਖਸੁ਼ਕ ਸਪੈਲ  ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ 
i' eoBk ukjhdk j ? 
 

 whAj d/ gkDh B{z fJZemk eoBk ukjhdk j?.ਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦ ਤਯੀਕ ਨਜਵੇਂ ਖਤ , ;kotifBe 

N?Ae(Community tank), ਵਾਟਯ ਸ਼਼ੈੱਡ ਅਤ ਤਰਾਅ ਜੀਵਨ ਫਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਫਤ ਹ ਸਕਦ ਹਨ. 
 ਫਯਾਤ ਦ ਭਭ ਤੋਂ ਨਸਰਾਂ ਥਾਨਕ ਜਰ ਬੰਡਾਯਾਂ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਅਤ ਨਵੀਨੀਕਯਨ  ਕਯ. 
 ਕ ਰਤੀਯਧੀ / ਘਿੱਟ ਾਣੀ ਦੀ  ਲੜ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਭਾਂ / ਨਦਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ . 
 ਨਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਨਭੀ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਕ ਨਸਣਸ਼ੀਰ ਘਾਸ, ਝਾੜ੍ੀਆ ਂਅਤ ਯੁਿੱ ਖ ਰਗਾ. 
 ਨੰਚਾਈ ਰਈ ਨਛੜ੍ਕਣ / ਤੁਕਾ ਨੰਚਾਈ ਨਵਧੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਨੰਚਾਈ ਸ਼ਾਭ ਦ ਦਯਾਨ ਕਯ. 
 ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਦ ਉਾਅ ਕਯ. 
 ਉਰਫਧ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਨੰਚਾਈ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯ . 
 Fਖਤ ਨਵਚੋਂ p{ZNhnK B{z ਕਿੱਢ. ਾਣੀ ਦ ਨੁਕਾਨ B{z pukT[D bJh  fJjBK p{NhnK ਨੰੂ ਭਰਨਚੰਗ ਰਈ 

ਵਯਨਤਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ .ਨਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਧੂੜ੍ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਇੰਗ ਜਾਂ ਅੰਤਯ ਨਬਆਚਾਯਕ ਕਾਯਜਾਂ ਨੰੂ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯ 
ਤਾਂ ਨਕ ਨਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਨਭੀ ਨੰੂ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿੱ ਖਣ, ਨਦੀਨਾਂ ਨੰੂ ਸਟਾਉਣ ਅਤ ਨਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਤਸ ਨੰੂ  ਤਨੜ੍ਆ ਜਾ 
ਕ . 

 ਭਨੂਨ / ਖੁਸ਼ਕ  ਰ  ਦ ਦਯ ਨਾਰ ਸੁ਼ਯੂ ਸਣ ਦੀ ਨਥਤੀ ਨਵਚ ਉਬਿਤ ਪਸਲ ਦ ਟਰਨ ਨਾਲ 

;zeNekbhB ਮਜਨਾ fsnko ਯਿੱਖ. 
 ਸਕ ਤੋਂ ਰਬਾਬਵਤ ਇਲਾਬਕਆਂ ਬਵਿੱਿ ਥੜਹ  ਸਭੇਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲਾਂ ਅਤ ਥੜਹ  ਬਿਹ ਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਵਾਲੀ ਪਸਲਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਕਰ  ਅਤ ਥੜਹ  ਸਭੇਂ ਦੀਆਂ ਬਕਸਭਾ ਂਵਾਲ  ਫੀਿਾਂ ਦੀ ਉਲਫਧਤਾ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਕਰ . 



 ਤੁਰੂੰਤ ਵੂੰਡ ਲਈ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦ  ਫੀਿਾਂ ਦੀ ਬੂੰਡਾਰਨ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਕਰ . 
 ਨਕਾਨ ਭਰਨਚੰਗ, ਨਦੀਨਾਂ ਦ ਨਨਮੰਤਯਣ, ਅੰਤਯ ਨਬਆਚਾਯਕ ਵਯਗ ਕਾਯਜ ਆਨਦ ਚਣ ਕਯ ਕਦ 

ਸਨ. 

 ੁਫਾਫੂਰ, ੀਭਯੂਫਾ, ਕੂਯੀਨਾ ਅਤ ਨਾਰ ਮੁਕਨਰਟ tB;gsheoB ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਤ    
ਕਯ. 

 ਕੁਸ਼ਰ ਚਾਯਾ ਅਤ ਸੂ਼ ਕੈਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ. 

 ਚੂਣ ਵਾਰ  ਕੀਟਾਂ ਨੰੂ ਨਨਮੰਤਨਯਤ ਕਯਨ ਦਾ ਨਧਆਨ ਯਿੱ ਖ ਕੀੜ੍ ਅਤ ਕੀੜ੍-ਭਕਨੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਆਈ ੀ ਐਭ ਨਾਰ 
ਨਨਮੰਤਯਣ / ਘਿੱਟ ਕਯ. 

 Fਨਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਫੀਭਾ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਨਸਤ ਕਯ ਚਾਸ ਉਸ ਨਯਣੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਸੀਂ  
  ੁਿੱ ਕ ਰ  ਦ ਦਯਾਨ ਨਾਈਟਰਜਨ ਖਾਦ ਅਤ ੂਖਭ ਸ਼ਨਟਕ ਤਿੱ ਤ ਦੀ ਯਅ ਕ ਦੀ ਨਥਤੀ ਨਵਚ ਪਰਾਂ 

ਦ ਨਸਣਸ਼ੀਰਤਾ ਦੀ ਯਿੱ ਨਖਆ ਅਤ ੁਧਾਯ ਕਯਦੀ ਸ. 
 ਕਾਸ ਵਯਗੀਆਂ ਚੜ੍ੀਆਂ ਕਤਾਯਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਪਰਾਂ ਨਵਚ ਕਤਾਯ ਨੰਜਾਈ ਨੰੂ ਅਣਾਉ।  

 ਨਭੀ ਦ ਸੂੰਿਾਰ ਘਾਟ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ ਘਟਾ। 
 ਐਂਟੀਟਰਾਂਸੀਅਰਾ ਂਦੀ ਸਰਅ ਬਿਵੇਂ ਕਬਲਨ (6#), ਸਾਈਕਸਲ (0.03%), ਪਬਨਲ 

 ਭਰਕੁਬਰਕ ਐਬਸਡ (ੀ.ਐੱਭ.ਏ.) ਬਿਿੱਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵ ਕਰ। 
 ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਤਰਾ ਘਿੱਟ ਹ ਸਕਦੀ ਹ ਿਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਵਿ ਦਰੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹ । 
 ਾਣੀ ਅਤ ਿਟੀ ਦੀ ਬਭਿੱਟੀ ਦ ਫਰਫਾਦੀ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਰਕਣ ਲਈ ਖਤ ਨੂੂੰ ਿੱਧਰ, ਫੂੰਨਹਣਾ, ਖਾਈ 

ਫਣਾਉਣਾ, ਟਰਬਸੂੰਗ ਅਤ ਬਡਿੱਗੀ ਿਤ ਫਣਾਉਣ ਵਰਗ ਅਬਬਆਸ ਕਰ। 
i' BjhA eoBk ukjhdk  

 ਬਿਆਦਾ  ਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਵਾਲ  ਫੀਿਾ ਂ/ ਪਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ. ਸਵਰ ਤ ਸਾਭ ਦ ਸਭੇਂ ਦਰਾਨ ਪਸਲਾ ਂ

ਦੀ ਬਸੂੰਿਾਈ ਨਾ ਕਰ। 
 

 


