
 

 
 

 

 

 مئی کے طوفان کی صفائی کے بارے میں اپ ڈیٹ 21

اور صحن کے فضلے کو جمع   نئے درخت لگانےسٹی آف برامپٹن میں ٹوٹے ہوئے درختوں کو ہٹانے،  
 کیا جاننے کی ضرورت ہے آپ کو کرنے کے بارے میں

طوفان کے بعد شہر بھر میں صفائی اور بحالی کی کوششیں مئی کو آنے والے  21اس مرتبہ  –( 2022مئی  25برامپٹن، آن )
 جاری ہیں۔ 

عملہ فی الحال ان تمام جگہوں پر جا رہا ہے جہاں پر شہر کی ملکیت والے درختوں کو نقصان پہنچا ہے تاکہ عالقے کو محفوظ 
  بنایا جا سکے۔

پر موجود ہو سکتا ہے کیونکہ موجودہ طور پر  درختوں کا ملبہ اگلے کئی ہفتوں تک بولیوارڈز اور پارکوں اور کھلی جگہوں
 فوری خطرات سے نمٹا جا رہا ہے۔ 

 درختوں کو ہٹانے یا درختوں کے نقصان کے بارے میں اطالع دینا 

 سٹی کے ملیکتی درخت

موجود  سٹی آف برامپٹن اپنے درختوں کی دیکھ بھال کا کام خود کرتا ہے، بشمول شہر کی ملکیتی جگہوں مثالً گھروں کے سامنے 
 پارکس اور بولیوارڈز کے اندر واقع درختوں کی شاخ تراشی یا گرے ہوئے درختوں کو ہٹانا۔ 

  رہائشیوں کو شہر کی ملکیت والے درختوں کو ہٹانے یا انہیں نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔

 درختوں کو ہٹانے کی درخواستوں کا پہلے معائنہ کیا جاتا ہے: 

 دن بعد معائنہ کیا جاتا ہے 90یباً ابتدائی درخواست کے تقر •
 جنگالت کا عملہ ٹری ڈور ہینگر چھوڑ دے گا، جس کا مقصد یہ اطالع دینا ہے کہ معائنہ مکمل ہو گیا ہے •
 معائنہ کے بعد ضروری کام کا شیڈول بنایا جائے گا •

ور جنگالت اور قانون نافذ کرنے اجازت نامے کے بغیر درختوں کو ہٹانے یا نقصان پہنچانے کی رپورٹوں کی تحقیقات پارکس ا
 والے محکموں کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ 

شہر کے کسی بھی گرے ہوئے درخت کی شاخوں، درختوں یا ملبے کے بارے میں اطالع دینے کے لیے، براہ کرم اپنی رپورٹ 
 پر کال کر کے جمع کرائیں۔  311موبائل ایپ پر یا   311پر،  www.311brampton.caطور پر  آن الئن

 نجی درختوں کو ہٹانا

درختوں کے  جائیداد کے مالک کے طور پر آپ اپنی جائیداد پر سے نجی ملکیت والے درختوں کو خود ہٹا سکتے ہیں، لیکن 
 کے مطابق آپ کو اجازت نامہ درکار ہو سکتا ہے  ضمنی قانونتحفظ کے 

 درج ذیل صورتوں میں پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی: 

 اگر کوئی درخت زیر استعمال عمارت کے دو میٹر کے اندر موجود ہو  •

A 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

 میٹر اوپر کے مقام سے ماپے جاتے ہیں 1.37سینٹی میٹر سے کم قطر کے درخت، جو زمین سے   30 •
 اگر کسی ہنگامی کام کے لیے درخت کو نقصان پہنچانا ضروری ہو •

 شہر کے ملکیتی درختوں کے نئے/متبادل درختوں کی درخواست کرنا 

مثالً گھروں  سٹی آف برامپٹن اپنے درختوں کی دیکھ بھال کا کام خود کرتا ہے، بشمول درختوں کی تبدیلی، شہر کی ملکیتی جائیداد
 کے سامنے پارکس اور بولیوارڈز کے اندر واقع درختوں کی بحالی کے کام۔

 عوام کو شہر کی ملکیت والے درختوں کی کٹائی سمیت دیگر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

 ں: جب رہائشی درختوں کے حوالے سے درخواست جمع کرواتے ہیں، تو درج ذیل اقدامات کیا جاتے ہی

 دنوں میں درختوں کا معائنہ کیا جائے گا  90ابتدائی درخواست سے تقریباً  •
 انسپکٹر آپ کے دروازے پر 'ٹری ڈور ہینگر' چھوڑے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ معائنہ مکمل ہو گیا ہے •
 ضروری کام کی تکمیل کے لیے شیڈول کیا جائے گا  •
سکتا ہے تاکہ مستقبل میں درخت لگانے کے اندازے کی ایک جگہ کی   جنگالت کا عملہ کرب پر پینٹ شدہ نشان لگا  •

 نشاندہی کی جا سکے
پودے لگانے کی نئی درخواستیں اگلے کیلنڈر سال کے لیے طے کی جاتی ہیں اور موسم کی مطابقت کے لحاظ سے   •

 پودے جون تا دسمبر کے درمیان لگائے جاتے ہیں 
آربوِرسٹ )درخت شناس( اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس عالقے کے لیے کیا موزوں درختوں کے انتخاب کا تعین مصدقہ  •

 ہے

  311موبائل ایپ پر یا  311پر،  www.311brampton.caنئے/تبدیلی کے درختوں کی درخواست کرنے کے لیے، براہ کرم 
 پر کال کرکے اپنی درخواست آن الئن جمع کروائیں۔ 

 اٹھانا ریجن آف پیل کی جانب سے صحن کا فضلہ 

رہائشی صحن کا فضلہ جمع کرنا، بشمول درختوں کی تراش خراش اور شاخ تراشی کے کام، ریجن آف پیل کے زیر قیادت ہوتے  
   ہے۔

  صحن کے فضلے کو ٹھکانے لگاتے وقت، براہ کرم درج ذیل اصولوں کو ذہن میں رکھیں:

لیبل لگا ہوا، کھال، مضبوط اور دوبارہ قابل استعمال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کارٹ  صحن کے فضلے کے کنٹینرز پر •
کولیکشن موصول ہوتا ہے، تو آپ اپنے پرانے نیلے یا سرمئی رنگ کے باکس کو اپنے صحن کے فضلے کے لیے  

  استعمال کر سکتے ہیں۔
ڑے بنڈلوں میں محفوظ طریقے سے باندھیں۔  انچ( چو 30سینٹی میٹر )  76فٹ( لمبے اور  4میٹر ) 1.2گھاس پھوس کو  •

پونڈ( سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھاس پھوس اور درختوں کی تراش  44کلوگرام ) 20گھاس پھوس کے بنڈلوں کا وزن 
 انچ( یا اس سے کم قطر کا ہونا چاہیے تاکہ کرب سے جمع کیا جائے۔  4سینٹی میٹر ) 10خراش کو 

ھے کیے جاتے ہیں جن میں یارڈ کا فضلہ ہوتا ہے۔ پالسٹک کے تھیلے قابل قبول نہیں  صرف براؤن کرافٹ پیپر بیگز اکٹ •
 ہیں۔ 

 پونڈ( سے کم ہونا چاہیے۔  44کلوگرام ) 20صحن کے کچرے سے بھرے ہوئے بیگ یا کنٹینر کا وزن  •
  فٹ( خالی جگہ چھوڑ دیں 3میٹر ) 1اپنے صحن کے کچرے اور کچرے کی کارٹس کے درمیان کم از کم  •



 

 
 

 

 

پر سال   (CRCsپیل کمیونٹی ری سائیکلنگ سنٹرز )رہائشیوں کے صحن کا ایسا فضلہ جو ان رہنما خطوط کے مطابق نہ ہو، تمام 
  بھر کی فیس کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔

  مالحظہ کریں۔ ویب سائٹ یہاںیں مزید تفصیالت کے لیے، ریجن آف پیل کی فضلہ اٹھانے کے بارے م
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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