ਰਖ
ੁੱ , ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਾਂਢ-ਗਆਾਂਢ ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖਣ ਲਈ
ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਘਾਹੀ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਮਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੈ।
ਸੜਕ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ (ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਦੀ ਘਾਹੀ ਪੁੱਟੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ
ਦੀ ਹਸਹਤ, ਦਰਸਨੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਆਾਂਢ-ਗਆਾਂਢ ਦੇ ਚਹਰੁੱਤਰ
ਹਵਚ ਮਹੁੱਤਵਪਰਣ ਭਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹ ਾਾਂ
ਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਟ
ੁੱ ਣਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸਾਨ ਪਹਚ
ੂੰ ਾਉਣਾ
ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦਰਤ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਹਗਆ
ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਹਵਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰਡ ਸਵੈ-ਮਲਾਾਂਕਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਮਲਾਾਂਕਣਯੋਗ ਮਾਪਦੂੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਪਰਹਮਟ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।
ਹਕਨਾਹਰਆਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਮਲਾਾਂਕਣਯੋਗ ਬਗੀਚੇ

ਪਰਹਮਟ ਹਕਉਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ?
ਕੌਂਸਲ ਘਾਹੀ-ਪੁੱਟੀਆਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹਨਯਮਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹਨਸਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕ ਇੁੱਥੇ ਪੈਦਲ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸਰੁੱਹਖਅਤ ਲਾਾਂਗਾ ਹੈ, ਆਰ-ਪਾਰ ਹਦਖਾਈ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵੁੱਚ ਕੋਈ ਰਕਾਵਟਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੀਆਾਂ ਜੜਹ ਾਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹਬਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ
ਵਰਗੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਘਾਹੀ-ਪੁੱਟੀ 'ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ
ਨੂੰ ਹਮੁੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ

ਰਖ
ੁੱ ਪਟ
ੁੱ ਣੇ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕ ਇਹ ਸਰੁੱਹਖਅਤ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਰੁੱਹਖਆ

ਹਨੁੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਝ ਖ਼ਾਸ ਹਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਸਰੁੱਹਖਅਤ ਰੁੱਖਾਾਂ ਅਤੇ

ਹਗਆ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਕਹੜੇ ਹਵਕਲਪ ਹਨ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰਚਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੁੱਕ ਜਰਮ ਹੈ। ਹੇਠ
ਹਲਖੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਆਹਗਆ ਲਈ ਹੋਣੀ

* ਘਾਹ-ਪੁੱਟੀਆਾਂ 'ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹਵੁੱਚ ਦਖਲ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਪਰਹਮਟ ਦੇ ਹਬਨਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ



ਰੁੱਖ ਕੁੱਟਣ ਲਈ



ਦਰੁੱਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਜਾਾਂ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰਚਾਉਣ ਲਈ



ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਛਾਾਂਟਣਾ ਹਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ



ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪੌਦੇ ਪੁੱਟਣੇ ।

ਆਹਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
www.sunshinecoast.qld.gov.au/Environment/Tree
s-Plants-and-Gardens/Plant-a-verge-garden

ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਾਂ ਹਵਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਜਾਓ
www.sunshinecoast.qld.gov.au/Development/Sta
y-Connected/Planning-Building-Plumbing-andDevelopment-Enquiries
ਜੇ ਕੋਈ ਰਖ
ੁੱ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਟਕ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਨੁੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਟਕ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ ਹੁੱਬ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਹਕ ਤਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਕੁੱਥੋਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਸਣੋ ।
www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural

ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਭਾਸਾ 'ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਲਟਕਦੀਆਾਂ ਟਾਹਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਛਾਾਂਗਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹੈ। ਛਾਾਂਟਣ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣ ਹਵੁੱਚ ਮਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਰ ਤਸੀਂ ਹਰੇ ਕੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਤਸੀਂ 131 450 'ਤੇ ਅਨਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ

ਹਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

(ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ

* ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ 0.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੂੰਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2.5 ਮੀਟਰ

ਨੂੰ 5475 7272 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਲਾਾਂਕਣ ਕੌਂਸਲ ਦੇ
ਆਰਬਹਰਸਟ (ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਹਵਚ ਮਾਹਰ)
ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ:
www.sunshinecoast.qld.gov.au/Pay-andApply/Tree-and-vegetationmanagement/Arborist-Request-Online-Form

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਤਸੀਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਹਵੁੱਚ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਲ
ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਨਹ ਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਕੌਂਸਲ ਦਆਰਾ ਹਨਯੂੰਤਹਰਤ ਸੜਕ ਹਕਨਾਹਰਆਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਘਾਹ
ਕੌਂਸਲ ਹਰਹਾਇਸੀ ਸੜਕ ਹਕਨਾਹਰਆਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ



ਆਪਣੇ ਕੂੰਹਪਊਟਰ' ਤੇ, ਕਰੋਮ ਖੋਲਹੋ।



ਉੱਪਰ ਸੁੱਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੈਹਟੂੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ।



ਥੁੱਲੇ ਜਾਕੇ, ਐਡਵਾਾਂਸਡ 'ਤੇ ਕਹਲੁੱਕ ਕਰੋ।



"ਭਾਸਾਵਾਾਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਸਾ 'ਤੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ।



ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ "ਉਨਹ ਾਾਂ ਪੂੰਹਨਆਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਹਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਪੜਹ ਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸਾ ਹਵੁੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ। "

ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ,
ਇਲੈ ਕਟਰ ੀਕਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਰ-ਸੂੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਾਂ

ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੌਜਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤਕ ਪਹੂੰਚ ਹਵੁੱਚ ਰਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦਰਤੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਪੂੰਛੀਆਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੂੰਗਲੀ-ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੁੱਲ ਆਕਰਹਸਤ ਕਰਨ ਹਵੁੱਚ
ਅਸਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

2 ਹਵੁੱਚੋਂ 2 ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ

