ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ।
ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਰੁ ੱ ਖ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਸ਼ਹਿ
 ਰੀ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ, ਦੂਰ ਲੈ
• ਛਿ
 ੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਮੋ ਰੀਆਂ

ਕੱ ਢਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਈ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ੜਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ: ਚਿੰ ਨ੍ਹ , ਸਵਿੰ ਗਸ, ਕਲੋ ਥਲਾਈਨਸ,
ਸਲੈ ਕਲਾਈਨਸ)।
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱ ਤ�ੇ ਰੁ ੱ ਖ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ।
•ਰ
 ੁ ੱ ਖਾਂ ਉੱ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰ ਛਿੜਕਣਾ।
• ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ੜਨਾ।
• ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱ ਚ ਗੈ ਰਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ
ਦਖਲ ਦੇ ਣਾ।

ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
• ਰੁ ੱ ਖ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•ਰ
 ੁ ੱ ਖ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਠੰਡ�ੇ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
•ਰ
 ੁ ੱ ਖ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋ ਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•ਉ
 ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੈ ਵ-ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਰਥਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
•ਰ
 ੁ ੱ ਖ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋ ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂ ਢਪੁਣੇ ਦੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਸ਼ਹਿ
 ਰੀ ਰੁ ੱ ਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

?

ਜ ਰਨੈ ਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱ ਜੇ-ਪਾੱਸੇ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ
ਸਾਰੇ ਰੁ ੱ ਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ
ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ।
	ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਰੁ ੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ
ਇਸਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਫਾਇਦੇ

ਸਮਾਜਕ ਫਾਇਦੇ
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ਛੰ ਗਾਈ ਕਰਨਾ।

ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਟਾਈ-

ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁ ੱ ਖ?

ਆਰਥਕ ਫਾਇਦੇ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ?

ਕੋ ਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਮਿੱ ਟੀ (ਕੰ ਪੈ ਕਸ਼ਨ, ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ) ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਤਣੇ ਜਾਂ
ਜੜ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਬਹੁ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਰੁ ੱ ਖ
ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ 10 ਸਾਲ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਜਨਤਕ ਰੁ ੱ ਖ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਗਣ/ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ $10,000
ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ
ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਕਰਕੇ $500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਯੋ ਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਕਿਸੇ ਰੁ ੱ ਖ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਯੋ ਜਨਾ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ
ਕੰ ਮ ਜਨਤਕ ਰੁ ੱ ਖ ਦੇ ਛੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੇ ।
ਟੀਪੀਪੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰ ਮ ਕਿੰ ਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਿੰ ਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।

