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ਸਿਟੀ ਦ ੇਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕ੍ਰਮਣਕ੍ਾਰੀ ਿਪ੍ਿੈੀਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹ ੈ 

 

30 ਮਾਰਚ, 2022 

 

City of Mississauga, ਇਿ ਬਿੂੰਤ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਪ੍ਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਗਿਾਂਢਾਂ ਸਿੁੱਚ Lymantria dispar dispar 

(LDD) ਤੇ ਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਭਾਲੇਗੀ, ਇਿਨ ੂੰ  ਪ੍ਸਹਲਾਂ “gypsy moth” ਸਕ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਿਪ੍ਰੇ ਦਾ ਿਮਾਂ, ਮੌਿਮ ਿਬੂੰਧੀ 
ਿਸਿਤੀਆਂ, LDD ਿ ੂੰ ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤ ੇਰ ੁੱ ਖਾਂ ਉੱਤ ੇਪ੍ੁੱ ਸਤਆਂ ਦ ੇਸਿਕ੍ਾਿ ਤ ੇਸਨਰਭਰ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।  

ਿਪ੍ਰ ੇਿਬੂੰਧੀ ਮਹੁੱ ਤਿਪ੍ ਰਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤ ੇਿਮੇਂ  
ਇਿ ਿੇਲੇ ਿਪ੍ਰੇ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤ ੇ12 ਜ ਨ, 2022 ਦੇ ਸਿਚਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨੀ ਤਅੈ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਿਜੇ ਦੇ 
ਸਿਚਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਪ੍ਰੇ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਿੁੱਚ ਿਾਰਡਾਂ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ਅਤ ੇ11 ਸਿੁੱਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਬਸਲਕ੍ ਜ਼ਮੀਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕ੍ ੁੱਲ ਖਤੇਰ, ਲਗਭਗ 2,100 ਹੈਕ੍ਟਅੇਰ (5,189 ਏਕ੍ੜ) ਹੋਿੇਗਾ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੀ ਿਪ੍ਰ ੇਕ੍ਰਨ ਦਾ 
ਖਰਚਾ ਅਨ ਮਾਨਤ 3 ਸਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਬਸਲਕ੍ ਿ ਚਨਾ ਿਸ਼ੈਨ  

ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਿਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਚੂੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਰਚ ਅਲ ਪ੍ਬਸਲਕ੍ ਮੀਸਟੂੰਗ, ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਹੋਿੇਗੀ। 
ਸਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, mississauga.ca/2022spray ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਸਜਿਟਰ ਕ੍ਰੋ। 

Parks, Forestry & Environment ਦੇ Acting Director, Stefan Szczepanski ਨੇ ਸਕ੍ਹਾ, “LDD ਿ ੂੰ ਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਤਲੇ 

ਿਾਲਾਂ ਸਿੁੱਚ ਢਕ੍ੀਆਂ ਅਲਗ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਸਬੂੰਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਆਕ੍ਰਮਣਕ੍ਾਰੀ ਿਪ੍ੈਿੀਜ ਹਨ। ਉਹ ਕ੍ਈ ਦਹਾਸਕ੍ਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ ਝ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਿਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਕ੍ਰਕ੍ੇ Mississauga ਅਤੇ Ontario ਸਿੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਸਖਆ ਬਹ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ ੋ

ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ੍ ਿਾਡ ੇਰ ੁੱ ਖਾਂ ਨੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤ ਫਾਨਾਂ, ਨ ਕ੍ਿਾਨ ਪ੍ਹ ੂੰਚਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਿਰਗੀਆਂ, ਮੌਿਮ ਿਬੂੰਧੀ ਬੇਹੁੱਦ ਹਾਨੀਕ੍ਾਰਕ੍ 

ਘਟਨਾਿਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਆਕ੍ਰਮਣਕ੍ਾਰੀ ਿਪ੍ੈਿੀਜ ਦ ੇਿੂੰਕ੍ਰਮਣਾਂ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੀ ਿਸਿਰਤਾ ਦਰਿਾਈ ਹੈ – ਪ੍ਰੂੰਤ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿੀ ਿੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਿੇ ਸਕ੍ ਿਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕ੍ਾਇਮ ਰਸਹਣ ਤੇ ਗਲਤ ਅਿਰ ਸਦਖਾਈ ਦਣੇ 

ਲੁੱ ਗ ਜਾਣ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਸਕ੍ਹਾ, “ਇਹ ਚੌਿੀ ਿਾਰ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਿਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਸਜਹਾ 2018 ਸਿੁੱਚ ਕ੍ੀਤਾ 
ਸਗਆ ਿੀ। ਸਜਿੇਂ ਸਕ੍ ਸਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲਾਂ ਸਿੁੱਚ, ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੁੱਚ ਇਲਾਜ ਕ੍ਰਨ ਿਾਿਤ ੇਇੁੱਕ੍ ਸਿਆਪ੍ਕ੍ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਿੀ, ਸਜੁੱਿੇ 
ਪ੍ੁੱ ਸਤਆਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਹਾਨੀ ਦੀ ਿੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਿਖਤ ਲੁੱ ਕ੍ੜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਸਿੁੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕ੍ਰਗੇਾ, 
ਸਜਿੇਂ Maple, Oak, Elm, Ash, Poplar, Willow ਅਤੇ Birch ਆਸਦ।” 
 

ਸਪ੍ਛਲੇ ਕ੍ ਝ ਿਾਲਾਂ ਸਿੁੱਚ, ਸਿਟੀ ਹਰੋ Integrated Pest Management (IPM) ਉਪ੍ਾਅ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ LDD ਿ ੂੰ ਡੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨ ੂੰ  
ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਕ੍ਰਨ ਸਿੁੱਚ ਿਮਰੁੱਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ੁੱਟੀਆਂ ਬੂੰਨਹ ਣਾ, ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਟੀਕ੍ੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਆਂਸਡਆਂ ਨ ੂੰ  
ਖ ਰਚਣਾ। ਹਾਲਾਂਸਕ੍, ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਕ੍ ਝ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੁੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿਧੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਦ ੇਪ੍ੁੱਧਰ ਤ ੇਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕ੍ਦੀਆਂ। 
 

ਸਜਿੇਂ-ਸਜਿੇਂ LDD ਿ ੂੰਡੀਆਂ ਿੁੱਡੀਆਂ ਹ ੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਂਗਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ੍ਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਏੋ - ਪ੍ੁੱ ਸਤਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ 

http://mississauga.ca/2022spray
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ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁੱਦ ਖਰਾਬ ਮੌਿਮ ਸਿੁੱਚ ਹਰੋ ਿੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਕੇ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ 
ਕ੍ੀਤਾ ਸਗਆ, ਤਾਂ LDD ਪ੍ ਰੇ Mississauga ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੁੱਚ ਫੈਲ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਧ  ਦੇਿੀ ਜੂੰਗਲਾਂ, ਜੂੰਗਲੀ ਇਲਾਸਕ੍ਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਕ੍ਾਂ 
ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ। 
 

Szczepanski ਨੇ ਸਕ੍ਹਾ, “ਟਰੀ ਕ੍ਨੋੈਪ੍ੀ Mississauga ਦਾ ਇੁੱਕ੍ ਮਹੁੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਸਹੁੱਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਿਾ ਸਿੁੱਚੋਂ ਕ੍ਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕ੍ਿਾਈਡ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ 
ਕ੍ੇ ਅਤੇ ਆਕ੍ਿੀਜਨ ਸਰਲੀਜ ਕ੍ਰਕ੍,ੇ ਕ੍ਸਮਉਸਨਟੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੂੰ  ਅਣਸਗਣਤ ਫਾਇਦ ੇਸਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੀ ਕ੍ੈਨੋਪ੍ੀ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਭਾਲ ਕ੍ੇ ਰੁੱਖਣਾ, ਉਿਦਾ 
ਬਚਾਅ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਨ ੂੰ  ਸਿਕ੍ਸਿਤ ਕ੍ਰਨਾ, ਸਿਟੀ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਫੋਕ੍ਿ ਹੈ।” 

  

ਸਨਿਾਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕ੍ੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰ ੇਸਿੁੱਚ ਜੀਿ-ਸਿਸਗਆਨਕ੍ ਕ੍ੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈ Foray 48B ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਸਜਿ ਸਿੁੱਚ ਿਰਗਰਮ ਿਮੁੱਗਰੀ, Bacillus 

thuringiensis subspecies kurstaki (Btk) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਪ੍ਰੇ ਪ੍ਤਲੀਆਂ ਬ ੂੰ ਦਾਂ ਬਣਾਿੇਗੀ, ਜ ੋਇੂੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ੍ 

ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਸਤਆਂ ਤੇ ਸਚਪ੍ਕ੍ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Btk, ਸਮੁੱਟੀ ਸਿੁੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕ੍ ਦਰਤੀ ਤਰੌ ਤ ੇਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ 
ਬੈਕ੍ਟੀਰੀਅਮ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿਨ ੂੰ  ਸ਼ਸਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੁੱਚ ਏਰੀਅਲ ਿਰਤੋਂ ਲਈ, Health Canada ਦੀ ਏਜੂੰਿੀ the Pest Management 

Regulatory Agency ਿੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਸਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Btk ਇੁੱਕ੍ ਅਿਰਦਾਰ ਕ੍ੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈ ਹੈ, ਜ ੋLDD ਨ ੂੰ  ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ੍ਣ ਿਾਿਤੇ 
30 ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤ ੇਿਫਲਤਾਪ੍ ਰਬਕ੍ ਿਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

Health Canada ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ੍, Btk ਇਲਾਜ ਨ ੂੰ  ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ ਿਾਲਾ ਮੂੰ ਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ। Btk, 

LDD ਜੀਿਨ ਚੁੱਕ੍ਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਿ ੂੰ ਡੀ ਿਟਜੇ ਸਿੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਸਹਰੀਲੀ ਹ ੂੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਬਾਲਗ ਪ੍ਤੂੰ ਸਗਆਂ ਜਾਂ ਸਤਤਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕ੍ਰਦੀ। 

Associate Medical Officer of Health, Dr. Nicholas Brandon ਨੇ ਸਕ੍ਹਾ, “ਸਜਿੇਂ ਸਕ੍ ਪ੍ਸਹਲੇ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 
ਸਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰੀ City of Mississauga ਿੁੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਿੀ, ਉਿੇ ਤਰਹਾਂ Peel Public Health ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸਿਹਤ ਿਬੂੰਧੀ ਸਕ੍ਿ ੇਿੀ ਸਚੂੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਿਿਾਲਾਂ ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇ ਕ੍,ੇ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਅੁੱ ਗੇ ਸਕ੍ਹਾ, “Peel Public Health ਨ ੂੰ , ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Foray 48B ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਿਬੂੰਧੀ ਸਕ੍ਿ ੇਤਰਹਾਂ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਿੂੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਖਾਿ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਸਫਰ ਿੀ ਿਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ ੂੰ ਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਟਲ ਹਣੋ ਦੇਣ 

ਲਈ 30 ਸਮੂੰਟਾਂ ਤੁੱਕ੍ ਇਨਡੋਰ ਹੀ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਸਟੂੰਗ/ਏਅਰ ਕ੍ੂੰਡੀਸ਼ਸਨੂੰ ਗ ਪ੍ੁੱ ਸਖਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕ੍ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਪ੍ਰੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਲ ਕ੍ਿਰਿ, BBQs, ਪ੍ਲੇ ਉਪ੍ਕ੍ਰਨਾਂ, ਲਾਅਨ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”   
 

ਿਪ੍ਰੇ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਸਤਮ ਰ ਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਿਟੀ, ਰੀਜਨਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ (Peel Public Health ਅਤੇ Peel Regional Police) ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਸਿੂੰ ਿੀਅਲ ਏਜੂੰਿੀਆਂ (Ministry of Transportation, Ministry of Natural Resources and Forestry, Ministry of 

Environment and Climate Change) ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲ ਕ੍ੇ ਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
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ਿਪ੍ਰ ੇਿਬੂੰਧੀ ਓਪ੍ਰਸ਼ੇਨ  

ਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ਈ ਸਦਨਾਂ ਤੁੱਕ੍ ਹੋਿੇਗੀ, ਸਜਿ ਸਿੁੱਚ ਦੋ ਿਪ੍ਰੇ ਐਪ੍ਲੀਕ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ ਰ ੇਕ੍ੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਿਪ੍ਰੇ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਹੈਲੀਕ੍ਾਪ੍ਟਰ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ 
ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਪ੍ਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਿਪ੍ਰੇ ਮੌਿਮ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਹਿੇਗੀ ਅਤੇ ਿਹੀ ਿਸਿਤੀਆਂ ਸਿੁੱਚ ਸਿਰਫ ਇੁੱਕ੍ ਿਾਰ ਕ੍ੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਿਪ੍ਰੇ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 48 ਘੂੰਟੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇਕ੍ਰ ਮੌਿਮ ਿਬੂੰਧੀਆਂ 

ਿਸਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਦ ਹੋ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ, ਹਰੇਕ੍ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਬਸਲਕ੍ ਲਈ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰੇਗੀ ਅਤ ੇ311 ਦੇ 
ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, mississauga.ca/2022spray ਤੇ ਅਪ੍-ਟ -ਡੇਟ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇਿੇਗੀ। ਜੇਕ੍ਰ ਮੌਿਮ ਿਬੂੰਧੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ 

ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਪ੍ਰੇ, 12 ਘੂੰਟੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਰੁੱਦ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ। 

Aerial Spray Project Lead, Paul Tripodo ਨੇ ਸਕ੍ਹਾ, “ਸਿਟੀ ਨੇ LDD ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਿਰਦਾਰ ਅਤ ੇਸਿੁੱਧ 

ਸਿਧੀ ਿਜੋਂ, ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਇਲਾਜ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍ੀਤੀ ਹੈ। ਏਰੀਅਲ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਅਿਰਦਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੇ 
ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਪ੍ਾਿੇ ਇਕ੍ਿਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਸਪ੍ਛਲੀ ਿਪ੍ਰੇ ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਿਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਸਕ੍ਹਾ, “ਇਹ ਿਪ੍ਰੇ, 
ਪ੍ਾਰਕ੍ਾਂ, ਜੂੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ ਇਲਾਸਕ੍ਆਂ ਿਮੇਤ, ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿੁੱਧ ਿੂੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਪ੍ਰੇ, ਟੀਚਾਗਤ ਿਾਰਡਾਂ 
ਸਿੁੱਚ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਿਾਂਢਾਂ ਿਮੇਤ, ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰੇਗੀ।”  
 

ਅੁੱਪ੍ਡਟੇਿ ਅਤ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਸਕ੍ੁੱ ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਿ ੇ

• ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰ ੇਬਾਰ ੇਹੋਣ ਜਾਣਨ ਲਈ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਿਰਚ ਅਲ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕ੍ਰੋ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, 

ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਿਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਚੂੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ। 
• mississauga.ca/2022spray ਤ ੇਜਾਓ 

• ਅੁੱਪ੍ਡੇਟਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, Invasive Species & Tree Pest Management ਸਨਊਜ ਅਲਰਟ ਈਮੇਲ ਨ ੂੰ  
ਿਬਿਕ੍ਰਾਈਬ ਕ੍ਰ ੋ

• 311 (ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰੋਂ 905-615-4311) ਤੇ ਫੋਨ ਕ੍ਰ ੋ

• ਿਪ੍ਰੇ ਨਾਲ ਿਬੂੰ ਸਧਤ ਸਿਹਤ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, Peel Public Health ਨ ੂੰ  905-799-7700 ਤੇ ਫੋਨ ਕ੍ਰ ੋ

• ਿਾਨ ੂੰ  ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਾੁੱਲੋ ਕ੍ਰ ੋ- @citymississauga ਅਤੇ @saugaparksrec 

 

ਬਾਇ-ਲਾਅ  

16 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ , ਕ੍ਾਉਂਸਿਲ ਨੇ Mississauga ਸਿੁੱਚ Lymantria dispar dispar (LDD) ਿੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਇੁੱਕ੍ ਬਾਇ-

ਲਾਅ (BL0029-2022) ਪ੍ਾਿ ਕ੍ੀਤਾ ਿੀ। ਇਹ ਬਾਇ-ਲਾਅ, Parks, Forestry & Environment ਸਡਿੀਜਨ ਨ ੂੰ , Commissioner 

of Community Services ਿੁੱਲੋਂ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ, LDD ਤੇ ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਿਤ ੇBtk ਿਰਤਦ ੇਹੋਏ ਏਰੀਅਲ 

ਿਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ  ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕ੍ਾਰ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ।    

ਤ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਤੇ LDD ਿ ੂੰ ਡੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਕ੍ਿੇਂ ਰਸੋਕ੍ਆ ਜਾਿ ੇ 

ਸਨਿਾਿੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦ ੇਅੂੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਆਂਸਡਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾਉਣ ਿਰਗੇ ਿਾਧ  ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਤੇ ਰ ੁੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਿਕ੍ਦ ੇਹਨ। 
ਆਂਸਡਆਂ ਦੇ ਢਰੇ, ਰ ੁੱ ਖਾਂ, ਸਖੜਕ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਤੇ, ਈਿਿਟਰੋਿ, ਪ੍ੈਸਟਓ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹਠੇਾਂ, ਚਾਰਦੀਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕ੍ ਬੌਕ੍ਿਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ੇਜਾ 

http://mississauga.ca/2022spray
http://mississauga.ca/2022spray
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ਿਕ੍ਦੇ ਹਨ। LDD ਆਂਸਡਆਂ ਦ ੇਢੇਰ ਸਕ੍ਿੇਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਇਿ ਬਾਰ ੇvideo ਦੇਖੋ। 
 

2022 ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਟੀ ਦੀ Invasive Species Management Plan and Implementation Strategy ਦਾ 
ਸਹੁੱਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਆਕ੍ਰਮਣਕ੍ਾਰੀ ਿਪ੍ੈਿੀਜ ਦ ੇਖਤਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਕ੍ਸਰਆ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰਜਨੀਤੀ, LDD, Emerald Ash Borer, 

Garlic Mustard, Wild Parsnip, Dog-strangling Vine ਅਤੇ Giant Hogweed ਿਰਗੀਆਂ ਆਕ੍ਰਮਣਕ੍ਾਰੀ ਿਪ੍ੈਿੀਜ ਨ ੂੰ  
ਿੂੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਚਰਨਬੁੱਧ ਅਤ ੇਪ੍ ਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਲਈ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਏਰੀਅਲ ਿਪ੍ਰ ੇਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰੋ: mississauga.ca/2022spray. 
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