
ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾ ਂਸਾਰ ੇਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੰਸ਼਼ੋਧਨ ਜਾ ਂਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾ ਂਨਵੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਵਗਾੜਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਰੱਨਖਆ ਦ ੇਮੁੱਦ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਨਾਗਨਰਕਾ ਂਦੀ ਇਹਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਨਵੱਚ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲ ਨੂੰ ਐਨਕਰੋਚਮੈੈਂਟ ਬਾਈਲਾਅ 9M2020 ਦ ੇਤਹਿਤ 
ਹਨਯੰਹਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ।

ਐਨਕਰ਼ੋਚਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਕਸਮ ਦਾ ਢਾਚਂਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਨਪੰਗ ਜਾ ਂਹ਼ੋਰ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦ ੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲ ਨਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 
ਲਾਈਨ ਦ ੇਨਪੱਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਾਇਰ ਨਪਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੈਰ-ਮੂਲ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਲਗਾ 
ਕੇ, ਇਹਨਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਕਮਪ਼ੋਸਟ ਨਬਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾ ਂਨਵੱਚ 
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਈਲਾਅ 9M2020 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 
ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾੁਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰਾ ਂਦ ੇਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ਼ੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦ ੇਹ਼ੋ।

• ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਘਾਿ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਛਾਟਂੀ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾ ਂਪੌਹਦਆ ਂਨੰੂ ਨਾ ਿਟਾਓ। ਅਨਜਹਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਨਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਦ ੇਨਸ਼ਟ ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਟੋਏ ਨਾ ਪੁੱਟ,ੋ ਜੰਪ, ਫੋਰਟ ਜਾ ਂਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦ ੇਮੁੱਦ ੇਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਖੇਤਰਾ ਂਨਵੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਵਗਾੜ ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਗੰਦਗੀ, ਬਾਗ ਜਾ ਂਯਾਰਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟ।ੋ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਪੌਦ ੇਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਰੁੱਖਾ,ਂ ਝਾੜੀਆ ਂਜਾ ਂਿੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾ ਂਨੰੂ ਨਾ ਕੱਟ,ੋ ਹਟਰਿਮੈ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾ ਂਨਾ ਿਟਾਓ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ 
ਨਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਰੁੱਖ ਜਾ ਂਬਨਸਪਤੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਦ ੇਪੌਦ ੇਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡ ੇਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾ ਂਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾ ਂਦ ੇਮਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾ ਂਨਕ ਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਬਣਤਰਾ,ਂ ਵਸਤੂਆ ਂਜਾ ਂਲੈਂਡਸਕੇਨਪੰਗ ਦ ੇਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ 
ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਜਾਇਜ ਦਖਲ ਬਾਰ ੇਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
calgary.ca/encroachmentparks 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ311 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ
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