மே 21 சூறாவளி காரணமாக தூய்மம செய்யும் பணி பற்றிய ெமீபத்திய தகவல்
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மரங்கமை அகற்றுதல், மாற்றி மவத்தல் மற்றும் குப்மப கூைங்கமைச்
செகாித்தல்
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (சம 25, 2022) – மே 21 அன்று ஏற்பட்ட புயலைத் த ாடர்ந்து நகரம் முழுவதும்
தூய்லேப்படுத்து ல் ேற்றும் ேறுசீரலேப்பு முயற்சிகள் த ாடர்கின்றன.
நகர நிர்வாகத் ிற்குச் தசாந் ோன ேரங்களுக்கு மச ம் ஏற்பட்டுள்ள அலனத்து இடங்களிலும்
ற்மபாது பணியாளர்கள் தசன்று அந் ப் பகு ிலயப் பாதுகாப்பானதாக ோற்றி வருகின்றனர்.
உடனடி அபாயங்கள் கவனிக்கப்பட்டு வருவதால், அடுத் சிை வாரங்களுக்கு மரங்கைடர்ந்த
ொமைகள், பூங்காக்கள் ேற்றும் ிறந் தவளிகளில் குப்லப கூைங்கள் இருக்கைாம்.
மரங்கமை அகற்றுதல் அல்ைது அவற்றுக்கு செதம்
நகர நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான மரங்கள்
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேரங்களின் பராோிப்லப மேற்தகாள்கிறது, இ ில் நகரத் ிற்குச் தசாந் ோன
தசாத்துக்களில் இருக்கும் பூங்காக்கள் ேற்றும் வீடுகளுக்கு முன்னால் உள்ள மரங்கள் அடர்ந்த
ொமைகள் மபான்றவற்றில் வீழ்ந்து கிடக்கும் ேரங்கலள தவட்டு ல் அல்ைது அகற்று ல்
அடங்கும்.
நகரத் ிற்கு தசாந் ோன ேரங்கலள அகற்றமவா அல்ைது மச ப்படுத் மவா
குடியிருப்பாளர்களுக்கு அ ிகாரம் இல்லை.
வீழ்ந்து கிடக்கும் ேரங்கலள அகற்றுவ ற்கான மகாாிக்லககசை மு லில் ஆய்வு
தசய்யப்படுகின்றன:
•

மகாாிக்லக மவத்ததிலிருந்து சுோர் 90 நாட்களுக்குள் ஆய்வுகள் நடத் ப்படுகின்றன

•

வனத்துலற ஊழியர்கள், ஆய்வு முடிந்துவிட்ட ாக த ாிவிக்க, ஒரு அறிவிப்பிமன
கதவுகைில் த ாங்க விடுவார்கள்

ஆய்வுக்குப் பிறகு ம லவயான பணிகள் அட்டவலணப்படுத் ப்படும்

•

அனுே ியின்றி ேரங்கலள அகற்று ல் அல்ைது மச ப்படுத்து ல் பற்றிய புகார்கள், பூங்காக்கள்
ேற்றும் வனவியல் ேற்றும் சட்ட அேைாக்கத் துலறயினரால் புைன் விசாரமண
செய்யப்படுகின்றன.
நகாில் வீழ்ந் ேரக்கிலளகள், ேரங்கள் அல்ைது குப்லப கூைங்கள் பற்றி புகாரளிக்க,
www.311brampton.ca, என்ற இலணய ளத் ிசைா, 311 தோலபல் செயலி மூைமாகசவா
அல்ைது 311 என்ற எண்லண அலழப்ப ன் மூைமாகசவா உங்கள் புகாமர சேர்ப்பிக்கவும்.
தனியார் மரங்கமை அகற்றுதல்
ஒரு தசாத்துக்கு உாிலேயாளராக இருந்தபடி உங்கள் தசாத் ில் உள்ள உங்களுக்குச் தசாந் ோன
ேரங்கலள அகற்றைாம், ஆனால் ேரங்களுக்கான பாதுகாப்பு உபெட்டப்படி அவற்மற
அகற்றுவதற்கான அனுே ி ம லவப்படைாம்.
அனுே ி ம லவப்படா சிை எடுத்துக்காட்டுகள்:
•

குடியிருக்கும் வீட்டில் இருந்து 2 மீட்டர் தூரத்தில் மரம் அமமந்திருந்தால்

•

தமரயிலிருந்து 1.37 மீட்டர் உயரத்தில் மரத்தின் தண்டுப்பகுதிமய அைக்கும்சபாது அதன்
சுற்றைவு 30 சென்டிமீட்டருக்குள் இருந்தால்

•

மரத்திற்கு காயம் ஏற்பட்டு அவெரகாை பணி செய்ய சவண்டியிருந்தால்

புதிய/மாற்றிக்சகாடுக்கின்ற மரங்களுக்காக சவண்டுசகாள் விடுத்தல்
நகரத் ிற்குச் தசாந் ோன தசாத்துக்களாகிய பூங்காக்கள் ேற்றும் புலிவார்டுகள் மபான்ற
இடங்களில் வீடுகளுக்கு எ ிமர உள்ள ேரங்கலள ோற்றுவது உட்பட ேரங்கலள பராோிப்பல
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம், மேற்தகாள்கிறது.
நகரத் ிற்குச் தசாந் ோன ேரங்களில் கத் ாித் ல் உள்ளிட்ட எந் ப் பணிகலளயும் மேற்தகாள்ள
தபாதுேக்கள் அனுே ிக்கப்படுவ ில்லை
குடியிருப்பாளர்கள் ேரங்கள் த ாடர்பான மகாாிக்லகலய சேர்ப்பிக்கும் மபாது, பின்வரும்
நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும்:

• மகாாிக்லக லவத்த ிலிருந்து சுோர் 90 நாட்களுக்குள் ேரங்கள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு நடத் ப்படும்
• ஆய்வாளர் உங்கள் வீட்டு வாசலில் ஒரு ”அறிவிப்பிலன த ாங்க லவத்துவிடுவ ன்” மூைம்,
ஆய்வு முடிந் து என்பல உங்களுக்குத் த ாிவிப்பார்.
• ம லவயான மவலைகலள மேற்தகாள்ள ிட்டேிடப்படும்
• எ ிர்காைத் ில் ேரம் நடும் ம ாராயோன இடத்ல க் குறிக்க வனத்துலற ஊழியர்கள் வர்ணம்
பூசப்பட்ட அலடயாளத்ல

டுப்புக் கல் ேீது லவக்கைாம்.

• பு ிய ேரம் நடுவ ற்கான மகாாிக்லககள் எ ிர்வரும் காைண்டர் ஆண்டில் ிட்டேிடப்பட்டு
ஜூன்-டிசம்பர் இலடமய தசய்யப்படும்; இது வானிலை அனுே ிப்ப ன் மபாில் தசய்யப்படும்
• ேரங்கலளத் ம ர்வு தசய்வது என்பது, ஒரு பகு ிக்கு எது ேிகவும் தபாருத் ோனது என்ப ன்
அடிப்பலடயில் சான்றளிக்கப்பட்ட ேரங்கலளப் பராோிப்பவர்களால் ீர்ோனிக்கப்படுகிறது
புதிய/மாற்றிக்சகாடுக்கின்ற மரங்களுக்காக சவண்டுசகாள் விடுக்க www.311brampton.ca,எனும்
வலைப்பக்கம் அல்ைது 311 தோலபல் தசயலி அல்ைது 311 ஐ அலழத் ல் ஆகியவற்றின் மூைம்
தசய்யைாம்.
பீல் பிராந் ிய நிர்வகத் ினால் முற்றக் கழிவு மசகாிப்பு
குடியிருப்பு பகு ி தகாட்டலக கழிவுகள், ேரங்கலள கத் ாித் பாகங்கள் ேற்றும் ஒடிந் கிலளகள்
உள்பட்டவற்லற பீல் பிராந் ிய நிர்வாகம் மசகாிக்கிறது.
குடியிருப்பு பகு ி தகாட்டலக கழிவுகலள அப்புறப்படுத்தும்மபாது பின் வரும் வி ிகலள ேன ில்
இருத் வும்:
•

வீட்டுக்கு தவளியிைான கழிவு தகாள்கைன்கள் தபயரட்லட இடப்பட்ட ாகவும்,
ிறந்

ாகவும், ிடோன ாகவும், ேீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத் க்கூடிய ாகவும் இருக்க

மவண்டும். வண்டிகள் மூைோக உங்களிடம் மசகாிக்க வந் ால், உங்களின் பலழய நீைம்
அல்ைது சாம்பல் நிறப் தபட்டிகலளமய உங்கள் முற்றத் ின் கழிவுகளுக்குப்
பயன்படுத் ைாம்.

•

1.2 ேீ (4 அடி) நீளமும் 76 தசேீ (30 அங்குைம்) அகைமும் தகாண்ட மூட்லடகளில்
பாதுகாப்பாகக் கட்டவும். மூட்லடகள் 20 கிமைா (44 பவுண்டுகள்) வுக்கு மேல் எலட
இருக்கக்கூடாது. கட்டுகள் ேற்றும் துண்டு ேரங்கள் 10 தசேீ (4 அங்குைம்) அல்ைது

•
•

அ ற்கும் குலறவான விட்டம் தகாண்ட ாக இருக்க மவண்டும். இலவ சாலைமயாரத்
டுப்புகளில் இருந்து தசகாித்துக்தகாள்ளும்படியாக லவக்க மவண்டும்
பழுப்பு நிற கிராஃப்ட் மபப்பர் லபகள் ேட்டுமே மசகாிக்கப்படுகின்றன. பிளாஸ்டிக்
லபகலள ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது.
கழிவுகளால் நிரப்பப்பட்ட லப அல்ைது தகாள்கைன் ஆகியமவ, மசகாிக்கப்படுவ ற்கு
ஏதுவாக 20 கிமைா (44 பவுண்டுகள்) க்கும் குலறவாக இருக்க மவண்டும்.

•

உங்கள் முற்றத் ில் உள்ள கழிவுகளுக்கும் உங்களிடம் வரவிருக்கும் கழிவு வண்டிகளுக்கும்
இலடயில் குலறந் து 1 ேீ (3 அடி) இலடதவளிலய விட்டு லவயுங்கள்.

இந் வழிகாட்டு ல்களுக்குள் தபாருந் ா குடியிருப்பு முற்றங்களின் கழிவுகள், ஆண்டு
முழுவதும், அலனத்து பீல் சமு ாய ேறுசுழற்சி லேயங்களிலும் (CRCs) கட்டணம் தசலுத்தும்
முலறயில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும்.
கழிவுகலளச் மசகாித் ல் பற்றிய மேலும் விபரங்களுக்கு, பீல் பிராந் ிய
வலைத் ளத்ல வலைத் ளத்ல இங்மக காணவும்.
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