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ਸੜਕ ਦਾ ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ
ਸਿਟੀ ਦੀਆ ਂਿਾਰੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਸਿਚ ਉਹ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਿ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ 
ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ (road right-of-way) ਸਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਿੜਿ ਦਾ 
ਰਿਤੇ-ਦਾ-ਅਸਿਿਾਰ ਇੱਿ ਅਸਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਿਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 
ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਿਰਗੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਿਗ੍ਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਗ੍ਾ ਘੱਟ ਢੂੰਘੀਆ ਂਯੁਸਟਸਲਟੀਆ ਂ(ਸਿਿੇਂ ਗੈਿ, ਸਿਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਿੰਚਾਰ 
ਿੰਪਨੀਆ)ਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿੁਸਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਨੂੰ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿੀ ਿਗ੍ਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਿ ਿਸਮਊਸਨਟੀ ਸਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਿ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ 
ਸਿੱਚ ਰਿਤੇ-ਦੇ-ਅਸਿਿਾਰ ਿਾਲੀ ਿਗ੍ਾ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋਿੇਗੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਿੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਘਾਹ ਿੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੰਮੇਿਾਰ 
ਹੋ (ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਿਾਦ), ਪਰ ਤਿਨੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਿੜਿ ਦੇ ਰਿਤੇ-ਦਾ-
ਅਸਿਿਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿਨਤਿ ਼ਮੀਨ ਮੰਸਨਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਸਿ ਘੱਟ ਢੂੰਘੀਆ ਂਯੁਸਟਸਲਟੀਆ ਂਇਿ ਿਗ੍ਾ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਿਟੀ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਿਿਦੀਆ ਂਹਨ।

ਯੁਧਿਧਿਿੀ ਦਾ ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ
ਇੱਿ ਯੁਧਿਧਿਿੀ ਦਾ ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ (utility right-of-way) 
ਇੱਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਇਿ ਿਹੂਲਤ ਹੈ, 
ਿੋ ਸਿ ਘੱਟ ਢੂੰਘੀਆ ਂਯੁਸਟਸਲਟੀਆ ਂਨੂੰ ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਦੋਨਾ ਂ
ਿਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੁਸਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਗ੍ਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਾਰੀਆ ਂ
ਪ੍ਾਪਰਟੀਆ ਂਸਿੱਚ ਿੜਿ ਦਾ ਰਿਤੇ-ਦਾ-ਅਸਿਿਾਰ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸਿਰਫ ਿੁਝ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆ ਂਸਿੱਚ ਯੁਸਟਸਲਟੀਆ ਂਦਾ ਰਿਤੇ-ਦਾ-ਅਸਿਿਾਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਿੱਚ, ਯੁਸਟਸਲਟੀ ਦਾ ਰਿਤੇ-ਦਾ-ਅਸਿਿਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿੱਲ, ਅੰਦਰ ਿੱਲ ਿਾਦਂਾ 
ਹੈ। ਉਿ ਦਾ ਿਥਾਨ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆ ਂਦੇ ਸਿਚਿਾਰ ਿੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾ ਂਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਿੀ ਿਸਥਤ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਰਸਤੇ-ਦੇ-ਅਧਿਕਾਰਾ ਂ(rights-of-way) ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪ੍ਾਪਰਿੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦਾ ਿੁਝ ਸਹੱਿਾ ਰਿਤੇ-ਦੇ-ਅਸਿਿਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨ਼ਦੀਿ ਿੜਿ ਦੇ ਸਿਨਾਰੇ ਿਾ ਂਿਾਈਡਿੌਿ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਵਿਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਜਾ ਂਇਹ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ੍ਪਰਿੀ ‘ਤੇ ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਧਕਥੱ ੇਸਧਥਤ ਹ,ੈ calgary.ca/ROW ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਥੇ ਉਹ ਥਾਿਂਾ ਂਹਨ ਸਿੱਥੇ ਿੜਿ ਅਤੇ 
ਯੁਸਟਸਲਟੀਆ ਂਦੇ ਰਿਤੇ-ਦੇ-ਅਸਿਿਾਰਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਿਸਥਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ:

ਸੜਕ ਦਾ  
ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ

ਯੁਧਿਧਿਿੀ ਦਾ  
ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ

ਯੁਧਿਧਿਿੀ ਦਾ  
ਰਸਤੇ-ਦਾ-ਅਧਿਕਾਰ


