
ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿੁਝਾਵਾਂ ਿਾਲ ਿਾਡੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਿੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਰੋ:

·  ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਾਂ ਨੰੂ ਲਰੌਨ ਅਤੇ ਬਗੀਦਚਆਂ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

· ਿਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

·  ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਵੇਅ ਤੋਂ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ।

·  ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਵੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰ ਵਰੌਸ਼ ਤੇ ਧੋਵੋ।

·  ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੱਲ ਨੰੂ ਚੁੱਕੋ।

·  ਸਟਰੌਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪਾਓ। 

ਘਰ-ਿੁਆਿੀਆ ਂ(Homeowners)  
ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਈਡ  
ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿੈਿੇਜਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ

ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਸਪੰਜ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ ਨੰੂ ਸੋਿਣ ਦਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹਵਾ ਦਵੱਚ 

ਵਾਪਸ ਵਾਸ਼ਦਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਰੌਦਦਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦਫਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਵੱਚ ਧਰਤੀ 

ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋ ਅਤੇ ਐਲਬੋ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ ਵਦਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਦਹਰ ਦਵੱਚ 1.2 ਸਿਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਰੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 850 ਵਰਗ ਦਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਸਦਮਦਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ੇਰੀ ਲੈਂਡਿਕੇਪ ਬਹੁਤ 

ਿਾਰੀਆਂ ਿਖ਼ਤ, ਿਾ-ਿਰੋਖਣਯਰੋਿ ਿਤਹਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੜਕਾਂ, ਪਾਰਸਕੰਿ ਿਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿਾਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹਰੋ ਸਿਆ ਹੈ। 

ਦਜੱਥੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸਤਹ ਦਵੱਚ ਵਦਹੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਵਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਸਹਤ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਦਧਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, 

ਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਵੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਦਕਨਾਦਰਆਂ ਦਾ ਿੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਿਹੀ ਢੰਿ ਿਾਲ ਪਬੰ੍ਧਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿਾਡੀਆਂ ਕਸਿਊਸਿਟੀਆਂ  

ਦਾ ਿੁੱ ਲ ਵਧਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿੀਂਹ ਅਤੇ ਅਪਵਾਹ (runoff)
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਫ ਦਪਘਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡ੍ਰਾਇਵਵੇਅ, ਪਾਰਦਕੰਗ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲਰੌਨ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਮਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਕੂੜਾ 

ਕਰਕਟ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਜਹੇ ਰਸਾਇਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਤਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦਵੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਲਈ ਦਨਕਾਸਾਂ - ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਮਾਦਧਅਮ ਤੋਂ ਦਸੱਧੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ 

ਵਗਦੇ ਹਨ। ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿਾਡੀਆਂ ਿਦੀਆਂ, ਦਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਪਾਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਜੰਿਲੀ ਜਾਿਵਰਾਂ ਅਤੇ ਿੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਿੰੂ 

ਪਭ੍ਾਵਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਉਿ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਦਰਆਂ ਦੀ ਿਾਂਝੀ ਸਜੰਿੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਦਨਯੰਤਦਰਤ ਕਰੀਏ।
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ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਈਡ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿੈਿੇਜਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ

ਪੰਨਾ 1



ਉੱਤਰ ਪੱਛਿ ਕੈਲਿਰੀ ਸਵੱਚ ਿਟੌਰਿ ਡੇ੍ਿ

ਕੁਲੈਕਸ਼ਿ ਸਿਿਟਿ
ਿਟੌਰਿ ਡ੍ੇਿਾਂ (ਜਾਂ ਕੈਚ ਬੇਦਸਨ) ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਿ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਕ 

ਫੁਟਪਾਥਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਦਕਨਾਰੇ ਵੇਿੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਧਾਤ ਦੇ ਗਰੇਟਸ ਕੈਚ ਬੇਦਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਸਰਫ ਇਕ ਦਹੱਸਾ ਹਨ। 

ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਬੈਰਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁਦੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਜਾਉਣ ਦੀ ਆਦਗਆ ਦਦੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦਵੱਚ 

ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਬਰਫ, ਗਦੜਆਂ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਨਕਲਣ ਦਵਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨ ਨੰੂ ਬਰਫ, ਸਨੋ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਿਣ ਦਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 

ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਵਗਣ ਜਾਂ ਚਲਦਾ ਰਦਹਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਦਮਲ ਸਕੇ। 

ਕੁਝ ਇਲਾਦਕਆਂ ਦਵੱਚ, ਦਸਟੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਉ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿਲੈੱਟ ਕੰਟਰਰੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਰੱਿਣ ਲਈ ਦਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 

ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ, ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਵਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਸਟਰੌਰਮ ਡ੍ਰੇਨ ਦਸਸਟਮ ਦਕਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਵਚੋਂ ਲੰਘੇ 

ਦਬਨਾਂ ਬੋ ਅਤੇ ਐਲਬੋ ਨਦੀਆਂ ਦਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਦਵਚ ਦਨਕਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਦਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਤੋਂ 

ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਬੰਦਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਉ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਕਦਮਊਦਨਟੀ ਦਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਫੈਦਸਲਟੀ  

ਵੇਿੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਇੱਕ ਿੁੱ ਕਾ ਤਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦ ੇ95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਦਹੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵੱਚ ਿੇਡਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਭਾਰੀ 

ਬਾਰਸ਼ ਦਵਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ 

ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਨਕਾਸ ਦਵਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ 

ਤਲਾਅ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਬੁਦਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਟੌਰਮ ਡ�ੇਨ 

ਇੰਿਲੇਟ ਕੰਟਰਰੋਲ ਸਡਵਾਈਿ (Inlet control device)

ਇੰਿਲੇਟ ਕੰਟਰਰੋਲ ਸਡਵਾਈਿ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਪਣ੍ਾਲੀ 

ਿੰੂ ਹਾਵੀ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਪੰਨਾ 2
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    ਇੰਜੀਿੀਅਰਡ ਰੇਿ ਿਾਰਡਿ (Engineered rain garden)

ਵੈਟਲੈਂਡ (Wetland)

ਵੈਟ ਪੌਂਡ (Wet pond)

ਇੱਕ ਸਿੱਲਾ ਤਲਾਅ (ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਸਟਰੌਰਮ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਦਨਰਦਮਤ ਵੈੱਟਲੈਂਡ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੌਰਮ 

ਤਲਾਅ, ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਹਰੌਲੀ ਕਰ ਦਦੰਦੇ ਹਨ ਦਜਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ 

ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਦਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਹਾਉ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ  

ਦਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਦਹਰ ਦਵੱਚ 200 ਸਟਰੌਰਮ ਤਲਾਬ ਹਨ। 

ਇੰਜੀਿੀਅਰਡ ਰੇਿ ਿਾਰਡਿ, ਹਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਬੱਧ ਫੁੱ ਟਪਾਥ 
ਲੈਂਡਸਕੇਦਪੰਗ ਅਤੇ ਦਡਜ਼ਾਈਨ ਅਦਭਆਸ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ 

ਵਹਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਜੱਥੇ ਇਹ ਦਗਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ 

ਨੰੂ ਹਰੌਲੀ ਕਰ ਦਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਸੋਿਣ  

ਦਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ 

ਜਾਂ ਮਰੌਸਮੀ ਤਰੌਰ ਤੇ ਸੰਦਤ੍ਰਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਚ ਪਰੌਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ 

ਪਦਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁਦੜਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਦਭਆਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 

ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਸਟੀ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਸਕਆ ਂ- ਦਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 

ਦੀ ਰੱਦਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਰਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ 

ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ, ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਫੜਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਫਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਪੰਨਾ 3
ਘਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ (Homeowners) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਈਡ ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਿੈਿੇਜਿੈਂਟ ਸਿਿਟਿ



ਿਟੌਰਿਵੌਟਰ ਪਬੰ੍ਧਿ

ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਦਾ ਵਹਾਉ ਛੱਤ�, 
ਡ�ਾਈਵਵੇਆਂ, ਫੁੱ ਟਪਾਥ� ਅਤੇ 
ਗਲੀਆਂ ਤ� ਪ�ਦੂਸ਼ਕ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ 
ਇਸ ਰਸਤੇ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਨਦੀ 

ਵੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਆਊਟਫੌਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਪਾਈਪ 
ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਨਦੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਨੰੂ 

ਿਫਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਨੰੂ 

ਿਫਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਨੰੂ 

ਿਫਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ 
ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੋ ਨਦੀ 

ਿਬਨ� ਿਫਲਟਰ ਕੀਤਾ ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ

ਸੁੱ ਕਾ ਤਲਾਅ

ਵੈਟ ਪ�ਡ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ 

ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ 

ਵੈਟਲ�ਡ 

ਮ�ਹ ਅਤੇ ਬਰਫ

ਪਰਮੀਏਬਲ ਪੇਵਮ�ਟ 

ਸਟੌਰਮ ਡ�ੇਨ

ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ 

ਗ�ੀਨ ਰੂਫ 

ਿਫਲਟਰ ਕੀਤਾ ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ 

ਆਊਟਫੌਲ 
ਆਊਟਫੌਲ 

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਦਕੱਥੇ ਰਦਹੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ ਫੈਦਸਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਜੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਟਰੌਰਮਵਰੌਟਰ 

ਨੰੂ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ (gravity) ਦੁਆਰਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਊਟਫੌਲਜ (Outfalls)
ਆਊਟਫਰੌਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟਰੌਰਮ ਵਰੌਟਰ ਪਾਈਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦਨਕਲ ਕੇ ਨਦੀ ਦਵਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਵੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਆਊਟਫਰੌਲਜ਼ ਹਨ।

ਬਰੋ ਿਦੀ ਆਊਟਫੌਲ 
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