
ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਨਯਮ।

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਰੱੁਖ?

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।

?
ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ (ਸਕਹਰੀ) ਰੱੁਖ ਉਪ-ਕਨਯਮ ਤਕਹਤ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਉਪ-ਕਨਯਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ:
•  ਸ਼ਵਹਰੀ ਰੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ, ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਟਾਈ-
ਛੰਗਾਈ ਕਰਨਾ।

•  ਵਛੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ: ਵਚੰਨ੍, ਸਵਿੰਗਸ, ਕਲੋਥਲਾਈਨਸ, 
ਸਲੈਕਲਾਈਨਸ)।

• ਸ਼ਵਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਟਤੇ ਰੱੁਖ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ।
•  ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਵਛੜਕਣਾ।
•  ਰੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨਾ।
•  ਰੱੁਖ ਦੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਅਵਧਕਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ 
ਦਖਲ ਦੇਣਾ।

ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
• ਰੱੁਖ ਹਿਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•  ਰੱੁਖ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਤ�ੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

•  ਰੱੁਖ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਲਟਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•  ਉਹ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜੈਿ-ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਪੇ੍ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਰਥਨ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

•  ਰੱੁਖ ਸਾ�ੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਪੁਣੇ ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਿਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੱੁਲ ਿਧਾਉਦੇਂ ਹਨ।
•  ਸ਼ਵਹਰੀ ਰੱੁਖ ਸਾ�ੇ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਪੰੂਜੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

  ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪਾੱਸੇ ਅੰਦਰ ਿੱਲ 
ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ ਸ਼ਵਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ  
ਉਪ-ਕਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। 

  ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੱੁਖ ਕਵੱਚ ਸਕਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਕਥਤ 
ਇਸਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਹਰ ਹਹੱਸਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

�ਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ

ਸਮਾਜਕ ਫਾਇਦੇ ਆਰਥਕ ਫਾਇਦੇ
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ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਵਕਸਤ ਕਰਨਾ?

ਵਕਸੇ ਰੱੁਖ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਰੱੁਖ ਦੇ ਛੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ।  
ਟੀਪੀਪੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਵਕ ਕੰਮ ਵਕੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਕੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੋਈ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਵਮੱਟੀ (ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਗੇ੍� ਨੰੂ 
ਬਦਲਣਾ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ, ਤਣੇ ਜਾਂ 
ਜੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਰੱੁਖ 
ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਕਬਨ੍ਹ ਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕਧਕਾਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਕਬਨ੍ਹ ਾਂ ਛਾਂਗਣ/ਪੱੁਟਣ ਕਾਰਨ $10,000 
ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ 
ਪਰਿ ਵਾਨਗੀ ਪਰਿ ਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 
ਕਰਕੇ $500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।

1.2 m

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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