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 قدرتی طریقے سے –سٹی کے پارکس کا خیال رکھنا 

 

کو پھونک  سروں(۔ اپنے بچپن میں اپنے چہرے پر شادمانی کے تاثرات لیے ہوئے ان کے سفید روئیں دار Dandelionsککروندا )

مار کر ان کے بیجوں کو ہوا میں اڑانے سے پہلے دل میں کوئی خواہش کرنا پمیں کتنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم میں 

 سے اکثر ان کو زمین کے ماتھے کا ناسور سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی نظروں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔

 

( بھی کرتا City of Bramptonن اور سبزہ زاروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی طرح سٹی آف برامپٹن )جس طرح آپ اپنے ال

مربع میل سے زیادہ( پر مشتمل سبزہ زاروں  40ایکڑ ) 10,000ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے پیمانے پر۔ پارکس سے متعلق عملہ تقریباً 

 اور پارکس کی دیکھ بھال کرتا ہے

 

سال اگنے والی بوٹی ہے جو موسم بہار میں تیزی سے دو سے تین ہفتوں میں اگ آتی ہے اور اس پر تیزی سے ککروندا ایک سارا 

بڑھوتری کا گرمیوں میں ایک اور دور آتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات گھاس کو تراشنے کے ایک یا دو 

 جہ نہیں دی جا رہی۔دن بعد ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسا کہ اس پر تو

 

منظور ( Ontario Cosmetic Pesticides Ban Actاونٹاریو کاسمیٹک پیسٹی سائیڈ بین ایکٹ )میں  2009صوبائی حکومت نے 

کیڑے مار دوائیوں کی فروخت اور استعمال کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔  80سے زیادہ پراڈکٹس اور  250کیا تھا جس کے مطابق 

نے گھاس کی خوش نمائی کو فروغ دینے اور جہاں تک ممکن ہو جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکنے کے لیے  اس وقت سے سٹی

 ( کی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے ”Integrated Plant Health Care“"پودوں کی تندرستی کی مربوط دیکھ بھال" )

 

و روکنے کے لیے کیڑے مار دوائیوں کے استعمال کے موسم بہار کے اوائل سے شروع ہو کر سٹی کا عملہ ککروندے کی بالیدگی ک

 بغیر بہت سے پیشگی اقدامات کر رہا ہے:

 

  ایسے رکھے گئے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کو کم کیا جا سکے جو اپنے بیج پھیالتی ہیں۔ اوقاتگھاس کاٹنے کے 

  اور اس سے زمین کی سطح پر  انچ اوپر کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں 3گھاس کو زمین کی سطح سے

 سایہ فراہم ہو سکے۔

 گھاس کے جن قطعوں پر زیادہ آمدوروفت ہے ان کو کھاد اور ہوا کی فراہم زیادہ مرتبہ کی جاتی ہے۔ 

  جڑی بوٹیوں کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے سخت سطحوں جیسا کہ فٹ پاتھس کو زیادہ دباؤ والی بھاپ دی جاتی ہے

 ( کہتے ہیں۔Aquacideجس کو "ایکوا سائیڈ" )

 ( باغوں اور جھاڑیوں والے عالقوں میں پیالmulch بچھا دی جاتی ہے تاکہ پانی اس میں رکا رہے اور جڑی بوٹیوں )

 کے بیجوں کا مٹی کی سطح سے براہ راست رابطہ نہ ہونے پائے۔

 کم تعداد میں لگائے جا رہے  دیکھ بھال کی ضروریات کو کم کرنے کے لیے درخت زیادہ تعداد میں اور جھڑی دار پودے

 ہیں۔

 

 جن عالقوں میں یہ طریقے استعمال نہیں ہو رہے وہاں سٹی کا عملہ ان جڑی بوٹیوں کو ہاتھوں سے اکھاڑے گا۔

 

( نے اپنے پارکس اور سبزہ زاروں کی دیکھ بھال قدرتی طریقے سے کرنے کا عزم کر City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

عملہ تندہی سے جڑی بوٹیوں اور حشرات کو ختم کرنےکے متبادل طریقوں کی آزمائش اور جانچ کر رہا ہے۔ رکھا ہے اور ہمارا 

برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ماحول کا خیال رکھنا اور صوبائی حکومت کے قوانین  وجودسٹی کا ہدف خوش نما سبزہ زاروں کا 

 کی پاسداری کرنا ہے۔

 

 پر کال کریں یا  311س یا کھلی جگہوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں تو اگر سٹی کی ملکیت میں موجود پارک

Pingstreet app گا۔ کاروائی کرے کے ذریعے اس کی اطالع کریں۔ پارکس کا عملہ ہر شکایت پر 

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/pingstreet.aspx
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
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