
 

 
 

 

 

મે 21 ન ાં વ વ ઝોડ  પછી સફ ઇ ક મગીરી પર અદ્યતન મ હિતી 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટનમ ાં વકૃ્ષો િટ વવ , બદલવ  અન ેય ડડમ ાંથી કચરો એકઠો કરવ  હવશ ેજાણવ લ યક મ હિતી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મે 25, 2022) – મે 21 ન ાં રોજ આવેલ  વ વ ઝોડ  પછી શિેરભરમ ાં સફ ઇ ક મગીરી અને પુનઃસ્થ પન પ્રયત્નો ચ લુ 

છે. 

કમડચ રીઓ િ લમ ાં સીટીની મ હલકીન  નકુસ ન પ મેલ  વૃક્ષોવ ળ  સ્થળોન  હવસ્ત રને સુરહક્ષત બન વવ  ક યડરત છે.  

ત ત્ક હલક જોખમો પર ધ્ય ન આપવ મ ાં આવી રહુ્ાં િોવ ને લીધે આગ મી કટેલ ક અઠવ રડય ઓથી વૃક્ષોન  કચર નો બુલેવ ર્ડસડ અન ેઉદ્ય નો 

અને ખલુ્લી જગ્ય ઓમ ાં ભર વો થયો િોઈ શકે. 

પડી ગયલે  ક ેનકુસ ન પ મલે  વકૃ્ષોની જાણ કરવી 

સીટીની મ હલકીન  વૃક્ષો 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ઉદ્ય નો અન ેઘરની સ મેન  બુલેવ ર્ડસડ જેવી સીટીની મ હલકીની હમલકતો પર હસ્થત વૃક્ષોની ક પકૂપ ક ેવૃક્ષો િટ વવ  

સહિતની, વૃક્ષોની હનભ વ-જાળવણીની ક મગીરી કર ેછે. 

રિેવ સીઓ સીટીની મ હલકીન  કોઇપણ વૃક્ષોન ેિટ વવ  કે તેન ેનુકસ ન પિોંચ ડવ  અહધકતૃ નથી.  

વૃક્ષો િટ વવ  મ ટેની હવનાંતીઓનુાં પિેલ  હનરીક્ષણ કરવ મ ાં આવે છે: 

• શરૂઆતમ ાં હવનાંતી મળવ ન  લગભગ 90 રદવસ પછી હનરીક્ષણ કરવ મ ાં આવે છે 

• ફોરેસ્રી સ્ટ ફ (વનહવભ ગન  કમડચ રીઓ) હનરીક્ષણ પૂરાં થયુાં િોવ ની જાણ કરવ  રી ડોર િેંગર મૂકશ ે

• હનરીક્ષણ પછી જરૂરી ક મનુાં સમયપત્રક નક્કી કરવ મ ાં આવશે. 

પરવ નગી વગર વૃક્ષ ક ઢી ન ખવ ન  કે વૃક્ષને નુકસ ન પિોંચ ડવ ન  અિેવ લોની તપ સ પ ક્સડ ઍન્ડ ફોરસે્રી અને બ ય-લૉ એન્ફોસડમેન્ટ 

રડપ ટડમેન્્સ કર ેછે. 

સીટીન  કોઈ વૃક્ષની પડી ગયેલી ડ ળીઓની, વૃક્ષો કે કચર ની જાણ કરવ , કૃપ  કરી તમ રો રરપોટડ ઓનલ ઇન 

વેબસ ઇટ www.311brampton.ca પર, અથવ  311 મોબ ઇલ ઍપ અથવ  311 નાંબર પર કૉલ કરીન ેજણ વો. 

ખ નગી વૃક્ષો િટ વવ  

હમલકતન  મ હલક તરીકે તમે તમ રી હમલકત પર ખ નગી મ હલકીન  વૃક્ષો ક ઢી ન ખી શકો છો, પરાંતુ તેમ ાં વૃક્ષ સ ચવણી પેટ -ક નૂન (રી 

હપ્રઝવેશન બ ય-લૉ) પ્રમ ણે પરવ નગી લેવ ની જરૂર પડી શક.ે 

પરવ નગી લેવ ની જરૂર ન  પડે તેવ  કેટલ ક ઉદ િરણોમ ાં સ મેલ છે: 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

• જો કોઈ વૃક્ષ કોઈ કબજાવ ળી ઇમ રતન  બે મીટરની અાંદર હસ્થત િોય 

• જમીનથી 1.37 મીટરથી મ પત , 30 સેન્ટીમીટસડથી ઓછ ાં વ્ય સવ ળ  વૃક્ષો 

• જો કટોકટીમ ાં કોઈ ક મ મ ટે વૃક્ષન ેનુકસ ન પિોંચ ડવુાં અહનવ યડ બને. 

સીટીની મ હલકીન  નવ /બદલવ ન  વકૃ્ષોની હવનાંતી કરવી 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ઉદ્ય નો અન ેઘરની સ મેન  બુલેવ ર્ડસડ જેવી સીટીની મ હલકીની હમલકતો પર હસ્થત વૃક્ષો બદલવ  સહિતની, વૃક્ષોની 

હનભ વ-જાળવણીની ક મગીરી કર ેછે. 

જાિેર જનત ન ેસીટીની મ હલકીન  વૃક્ષો પર ક પકૂપ સહિત, કોઈ ક મ કરવ ની પરવ નગી નથી. 

રિેવ સીઓ વૃક્ષો સાંબાંહધત હવનાંતી કરે ત્ય રે, નીચેન  પગલ ઓ િ થ ધરવ મ ાં આવે છે: 

• વૃક્ષનુાં હનરીક્ષણ શરૂઆતમ ાં હવનાંતી મળવ ન  લગભગ 90 રદવસ પછી કરવ મ ાં આવશ ે

• ઇન્સ્પેક્ટર (હનરીક્ષક) તમ ર  દરવ જા પર ‘રી ડોર િેંગર’ મૂકીને તમને હનરીક્ષણ પૂરાં થયુાં િોવ ની જાણ કરશ ે

• જરૂરી ક મગીરી પૂરી કરવ નુાં સમયપત્રક બન વવ મ ાં આવશે 

• ફોરેસ્રી સ્ટ ફ (વનહવભ ગન  કમડચ રીઓ) ભ હવ વૃક્ષ રોપણનુાં અાંદ હજત સ્થળ સૂચવવ  કબડ (ફૂટપ થ અન ેરસ્ત  વચ્ચેની રકન રી) પર 

પેઇન્ટ કરેલી હનશ ની મૂકી શક ે

• નવી રોપણી હવનાંતીઓ આગ મી કેલેન્ડર વર્ડમ ાં હનધ ડરરત કરવ મ ાં આવે છે અને તે િવ મ નને આધ રરત, જૂન-રડસેમ્બર વચ્ચે થ ય છે 

• પ્રમ હણત આબોરરસ્્સ (નુકસ ન પ મેલ  વૃક્ષની મ વજત કરવ મ ાં હનષ્ણ ત) જે ત ેહવસ્ત ર મ ટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ વૃક્ષોની પસાંદગી કરે છે. 

નવ /તબદીલ કરવ ન  વૃક્ષની હવનાંતી, કૃપ  કરી ઓનલ ઇન www.311brampton.ca પર, 311 મોબ ઇલ ઍપ પર અથવ  311 નાંબર પર 

કૉલ કરીને કરો. 

રીજીયન ઑફ પીલ દ્વ ર  ય ડડમ ાંથી કચરો ઉઠ વવો 

રેહસડેહન્શયલ ય ડડમ ાંથી વૃક્ષની ક પકૃપ અન ેડ ળીઓ સહિત, કચરો ઉઠ વવ ની ક મગીરી રીજીયન ઑફ પીલની આગવે નીમ ાં કરવ મ ાં આવે 

છે.   

ય ડડમ ાંથી કચર નો હનક લ કરતી વખતે, કૃપ  કરી નીચેન  હનયમો ધ્ય નમ ાં લેશો:  

• ય ડડમ ાંથી કચરો ઉઠ વવ ન  પ ત્રો લેબલ ચોંટ ડેલ , ખુલ્લ ાં, સખત, અને ફરીથી વ પરી શક ય તેવ  િોવ  રહ્ ાં. જો તમે ક ટડ કલેક્શન 

મેળવો તો, તમે તમ ર  ય ડડન  કચર  મ ટે જૂન  ભૂર  કે ર ખોડી ખોખ નો ઉપયોગ કરી શકો છો.  

• બ્રશને બાંડલમ ાં 1.2 મી (4 ફૂટ) જેટલી લાંબ ઇ અન ે76 સે.મી. (30 ઇંચ) જેટલી પિોળ ઇમ ાં ચસુ્તપણે બ ાંધો. બ્રશન  બાંડલોનુાં 

વજન 20 રક.ગ્ર . (44 પ ઉન્ડ)થી વધ રે િોઈ શકે નિીં. કબડ પરથી એકઠ  કરવ ન  બ્રશ અને વૃક્ષની ક પકૂપનો વ્ય સ 10 સે.મી. (4 

ઇંચ)થી ઓછો િોવો રહ્ો. 

• ય ડડનો કચરો સ મેલ િોય તેવી મ ત્ર બ્ર ઉન ક્ર ફ્ટ પેપર બેગ્સ એકઠી કરવ મ ાં આવે છે. પ્લ હસ્ટક બેગ્સ સ્વીક રવ મ ાં આવતી નથી. 

• એકહત્રત કરવ ની ય ડડનો કચરો ભરેગી બેગ ક ેકન્ટેઇનરનુાં વજન 20 રક.ગ્ર . (44 પ ઉન્ડ)થી ઓછુાં િોવુાં રહુ્ાં. 

• તમ રો ય ડડનો કચરો અને તમ ર  કચર ન  ક ટડ વચ્ચ ેઓછ મ ાં ઓછી 1 મી. (3 ફૂટ) જેટલી ચોખ્ખી જગ્ય  છોડી દો.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo


 

 
 

 

 

આ મ ગડરખે ઓને બાંધબસેતો ન િોય તેવો રેહસડહેન્શયલ ય ડડનો કચરો ફી લઇને, આખુાં વર્ડ, બધ ાં પીલ કમ્યુહનટી રરસ ઇકલલાંગ સેન્ટસડ 

(CRCs) પર સ્વીક રવ મ ાં આવ ેછે.  

કચરો એકઠો કરવ  અાંગ ેવધ ુમ હિતી મેળવવ , રીજીયન ઑફ પીલની વેબસ ઇટ અિીં જુઓ.  
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મીરડય  સાંપકડ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરડય  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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