
 

 
 

 

 

21 ਮਈ ਦੇ ਸਟਰੌਮ ਕਲੀਨਅਪ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡਟੇ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ੱਚ ਰ ੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ, ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤ ੇਯਾਰਡ  ਸੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਮਈ, 2022) – 21 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਸਟੌਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸ ੱਚ, ਕਲੀਨਅਪ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਇਸ  ਲੇੇ ਸਟਾਫ, ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਸਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਰ ੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫਸਤਆਂ ਤੱਕ ਬ ਲੇ ਾਰਡਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਹੱਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਸ ੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਫੌਰੀ ਖਤਸਰਆਂ ਤੇ 

ਸਿਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਰ ੱ ਖ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨ ਕਸਾਨ ਬਾਰ ੇਸਰਪਰੋਟ ਕਰਨਾ 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਰ ੱ ਖ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਸਥਤ ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਛੂੰਗਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਸ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ ੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣ ੇਬ ਲੇ ਾਰਡ। 

ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਸਕਸੇ  ੀ ਰ ੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰ ੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

• ਜਾਂਚਾਂ, ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਸ ਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੀ ਡੋਰ ਹੈਂਗਰ (Tree Door Hanger) ਛੱਡੇਗਾ ਸਕ ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

•  ਰ ਰੀ ਕੂੰਮ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 

ਸਬਨਾਂ ਪਰਸਮਟ ਦੇ ਰ ੱ ਖ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨ ਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ (Parks & Forestry) ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ 

ਐਨਫੋਰਮੈਂਟ (By-Law Enforcement) ਸ ਭਾਗਾਂ  ੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਸਟੀ ਦੇ ਸਕਸੇ  ੀ ਰ ੱਖ ਦੀਆਂ ਸਡੱਗੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਟਸਹਣੀਆਂ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, www.311brampton.ca ਤੇ 

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪੋਰਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰ।ੋ 

ਪਰਾਈ ੇਟ ਰ ੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਜੋਂ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰੂੰਤ  ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਟਰੀ ਪਰੀਜਰ ੇਸ਼ਨ ਬਾਇ-ਲਾਅ 

(Preservation By-Law) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਜੱਥੇ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

• ਜੇਕਰ ਰ ੱਖ, ਸਕਸੇ ਅਸਿਸਕਰਤ ਸਬਲਸਡੂੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਸਥਤ ਹੈ 

• 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਇਮੀਟਰ  ਾਲੇ ਰ ੱ ਖ,  ਮੀਨ ਤੋਂ 1.37 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮਾਪ ੇਗਏ 

• ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂੰਮ ਲਈ ਰ ੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ  ਰ ਰੀ ਹ ੋ ੇ

ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਨ ੇਂ/ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ, ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਸਥਤ ਰ ੱ ਖਾਂ ਲਈ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ ੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬ ਲੇ ਾਰਡ।  

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ , ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਤੇ, ਛੂੰਗਾਈ ਸਮੇਤ, ਕਈੋ  ੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਨ ਾਸੀ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਸ ੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਠੇਾਂ ਸਲਖ ੇਕਦਮ ਚ ੱ ਕ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

• ਰ ੱ ਖ ਦੀ ਜਾਂਚ (Tree Inspection), ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 
• ਇੂੰਸਪੈਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਡੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ‘ਟਰੀ ਡੋਰ ਹੈਂਗਰ’ ਛੱਡੇਗਾ ਸਕ ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

•  ਰ ਰੀ ਕੂੰਮ, ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 
• ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਭਸ ੱਖ ਸ ੱਚ ਰ ੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਨ ਮਾਸਨਤ ਥਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਬ ਤੇ ਪੇਂਟ  ਾਲੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਨ ੇਂ ਰ ੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਲੈੂੰ ਡਰ ਸਾਲ ਸ ੱਚ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਜ ਨ-ਦਸੂੰਬਰ ਦੇ 

ਸ ਚਕਾਰ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਆਰਬਸੋਰਸਟਸ  ੱਲੋਂ ਇਸ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨ ਕ ਲ ਕੀ ਹੈ 

ਨ ੇਂ/ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰ ੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, www.311brampton.ca ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਸਰਪੋਰਟ ਜਮਹਾਂ ਕਰ।ੋ  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ  ੱਲੋਂ  ਯਾਰਡ  ਸੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਾਰਡ  ੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਛੂੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟਸਹਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel)  ੱਲੋਂ ਸੂੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਯਾਰਡ  ੇਸਟ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਸਲਖ ੇਸਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਆਨ ਸ ੱਚ ਰੱਖ:ੋ  

• ਯਾਰਡ  ੇਸਟ ਕੂੰ ਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਹੱ ਲੇ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ  ਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ੇਲਾ ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਕਾਰਟ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ  ੇਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾਣਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਗਰ ੇਬਕੌਸ  ਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
• ਸ ਰੱਸਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ 1.2 ਮੀ. (4 ਫ ੱ ਟ) ਲੂੰ ਮੇ ਅਤੇ 76 ਸੈਂ.ਮੀ. (30 ਇੂੰਚ) ਤੱਕ ਚੌੜੇ ਬ ਰਸ਼ ਬੂੰਡਲਾਂ ਸ ੱਚ ਬੂੰਨਹੋ । ਬ ਰਸ਼ ਬੂੰਡਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 20 

ਸਕ.ਗਰਾ. (44 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ  ੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ ਰਸ਼ ਅਤੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਛੂੰਗਾਈ, ਕਰਬ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਸੈਂ.ਮੀ. (4 ਇੂੰਚ) 

ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹਣੋੀ ਲਾ ਮੀ ਹੈ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

• ਯਾਰਡ  ੇਸਟ  ਾਲੇ ਸਸਰਫ ਭ ਰ ੇਕਰਾਫਟ ਪਪੇਰ ਬੈਗ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਸਟਕ ਬੈਗ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। 
• ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਭਰ ੇਯਾਰਡ  ੇਸਟ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਦਾ ਭਾਰ, 20 ਸਕ.ਗਰਾ. (44 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਣੋਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ। 
• ਆਪਣੇ  ੇਸਟ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ੇਸਟ ਕਾਰਟਾਂ ਦੇ ਸ ਚਕਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀ. (3 ਫ ੱ ਟ) ਦੀ ਸਾਫ ਥਾਂ ਛੱਡੋ। 

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਾਰਡ  ੇਸਟ, ਜ ੋਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਫੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ ਰਾ ਸਾਲ, ਸਾਰ ੇਪੀਲ ਕਸਮਉਸਨਟੀ 
ਰੀਸਾਈਕਸਲੂੰ ਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) Peel Community Recycling Centres (CRCs) ਸ ਖ ੇਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ  ੇਰਸ ਆਂ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ (website here) ਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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