
 

 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕ ੋ    

ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੈ  

ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ (Popillia japonica) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 

ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

(ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀ ਂਹਣੁ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਅਨਾਂ, ਬਗੀਿਚਆਂ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾ,ਂ ਗੌਲਫ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨੱਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ (ਤਸਵੀਰ 1 ਵੇਖੋ) ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਫਾਲਸ ਕ�ੀਕ ਇਲਾਕੇ 
ਿਵੱਚ 2017 ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਡੂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ 
(ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 2018 

ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ.ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕਿੜੱਕੀਆਂ (ਤਸਵੀਰ 

2 ਵੇਖੋ) ਲਾ ਕੇ ਬੀਟਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 

ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ।  

ਮੈਨੰੂ    ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ? ? ?  

ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਬਰਨਬੀ, ਪੋਰਟ ਕਕੁੋਇਟਲਮ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦਗੂੀ 2021 ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ 

ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ�ਾਿਵੰਸ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ/ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਕਾਰਣ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਵਧੀਕ ਇਲਾਕੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਿਹਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ/ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੇ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੇਠਲੀ ਿਮੱਟੀ, ਿਮੱਟੀ-ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ3ਾਂ 

ਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਨ3ਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੱੁਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਣ 

ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾਤਨ ਬੀਟਲ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੰੂ ਰਕੋਣਾ ਹ।ੈ  

ਅਗਲੇ ਨੋਿਟਸ ਤਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾ ਂਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ 

• ਜਾਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ/ ਿਮੱਟੀ-ਲੱਗੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਿਦਸ਼ ਰਹੇਗੀ।  

• ਜਾਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ/ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਿਦਸ਼ ਰਹੇਗੀ। 

• ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਕਾਰਣ ਿਨਯਮਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ/ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦ ੇਿਮੱਟੀ-ਰਿਹਤ (ਧਰਤ ਤ/ ਉਤਲੇ) ਿਹੱਿਸਆਂ 

ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 15 ਜੂਨ ਤ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, , , , ਜਦ, ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ, ਿਨੱਕਲਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ.ਾ ਂਖੰਭਾਂ 

ਨੰੂ    ਵਰਤਣ ਲੱਗਦ ੇਹਨ, , , , ਉਦ, ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।  

ਤਸਵੀਰ 1 ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ। ਿਸਰ ਅਤੇ 

ਧੜ ਹਰੀ-ਧਾਤ ਰੰਗੇ ਹਨ ਜਦ/ ਿਕ ਖੰਭਾਂ ਉਤੇੱ ਧਾਤ-ਰੰਗੇ ਤਾਂਬੇ 

ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਉਤੇੱ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 

ਿਨੱਖੜਵ5 ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਭੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਟਲ 

ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 6 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਚੌੜੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  



 

 

ਉਪ�ੋਕਤ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ    ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ.ਵੱਲ,     ਜਾਰੀ 

ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ।     

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਸੂਬਾ ਜਾ ਂਿਨਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜ, ਘਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਮ4 ਿਕਵ5 ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਜਦ/ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ�ੀਨ ਿਬਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲ/  ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਾ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਨਯਿਮਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਮੱਟੀ, , , , ਪੌਦ ੇਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ-ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾਓ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਿਨਯਿਮਤ ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਲ4ਡਸਕੇਿਪੰਗ,,,, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਿਮਕਦਾਰ ਿਵਚੱ ਿਮੱਟੀ ਜਾਂ 

ਪੌਦੇ ਢੋਣੇ ਪ7ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇੱ ਿਕਵ5    ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ।     

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੰੂ ਸੁੱਟਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰੋ।    

ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੀੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਿਜਸ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, (604) 292-5742 ਉਤੱੇ ਫਨੋ ਰਾਹੀ ਂਜਾਂ 

BCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.caBCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.caBCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.caBCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.ca ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਕ ੇਇਤਲਾਹ ਿਦਉ।  

ਕਿੜੱਕੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੇੜੋ  
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਸਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੜੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ/ ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਿਹਮ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅੰਕੜੇ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਿਡੱਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿੜੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੀ।     

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ((((604604604604))))----292292292292----5742574257425742    ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:  

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ:    inspection.canada.ca/jb inspection.canada.ca/jb inspection.canada.ca/jb inspection.canada.ca/jb | ਫ�4ਚ:    inspection.canada.ca/sjinspection.canada.ca/sjinspection.canada.ca/sjinspection.canada.ca/sj 

    

ਤਸਵੀਰ 2  ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੜੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਸਾਲਾਂ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਡੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਕਿੜੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਿਜੰਨ3ੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. 

ਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਿਦਉ।  



 

 

 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਬਰਨਬੀ, ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ (Popillia japonica) ਦ ੇਿਨਯਮਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦਾ 
ਨਕਸ਼ਾ।  

ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਬਰਨਬੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵਚਲੇ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 
ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  

 

  



 

 

 
ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ – ਵਨੈਕੂਵਰ, ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਿਵਚਲਾ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ (Popillia japonica) ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ Clark Drive ਅਤ ੇKnight Street ਦੀ ਪਰੂਬੀ ਹਦੱ ਤ/ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੰੂ 49th Avenue ਤਕ; ਪੱਛਮ ਵੱਲ 

Granville Street ਤਕ; ਿਫਰ ਉਤੱਰ ਵਲੱ ਨੰੂ 41st Avenue ਤਕ; ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੰੂ  Mackenzie Street ਤਕ; ਉਤੱਰ ਵੱਲ Quesnel Drive ਤਕ; ਉਤੱਰ-

ਪੱਛਮ ਵੱਲ King Edward Avenue ਤਕ; ਪੱਛਮ ਵਲੱ Blenheim Street ਤਕ; ਉਤੱਰ ਵੱਲ ਨੰੂ English Bay ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਉਚੱ-ੇਪੱਧਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤਕ; ਅਤੇ 

ਪੂਰਬ ਨੰੂ Burrard Street ਤਕ, ਸਮੇਤ: Kits Point, Stanley Park, ਅਤੇ Downtown Vancouver ਤ/ ਲੈ ਕੇ Clark Drive ਅਤੇ Knight Street ਦੀ 

ਪੂਰਬੀ ਹਦੱ ਤਕ। ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਇਲਾਕੇ ਇਸ ਿਨਯਮਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਪ7ਦੇ ਹਨ: Downtown Vancouver; False Creek; Mount Pleasant; South 

Main; Shaughnessy; West End; Davie Village; Coal Harbour; ਅਤ ੇEast Vancouver ਅਤ ੇKitsilano ਦੇ ਕੱੁਝ ਿਹੱਸੇ। ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਮੁੱਖ ਪਾਰਕ 

ਅਤੇ ਹਿਰਆਵਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਿਨਯਮਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੇ ਹਨ: Stanley, Quilchena, Trafalger, Carnarvon, Douglas, Strathcona and 

Connaught Parks; Van Dusen Botanical Garden; ਅਤੇ Queen Elizabeth Park ਿਵਚਲੀ Bloedel Observatory.   
 

ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਉਤੱੇ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ) ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ/ ਗ�ੀਨ ਵੇਸਟ 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ/ ਿਮੱਟੀ ਜਾਂ ਬੂਟ ੇਬਾਹਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲ/  ਜਾਰੀ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   
 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਬਦਲੇ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ 377 W Kent Ave N, Vancouver ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹੈ – ਿਨਯਮਤ ਵਸਤਾਂ ਇਥੱੇ ਿਲਆਉਣ 

ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਐਫੱ ਏ ਵੱਲ/  ਜਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  



 

 

 
ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ – ਬਰਨਬੀ, ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਿਵਚਲਾ ਜਪਾਨੀ ਬੀਟਲ (Popillia japonica) ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ 

ਿਸਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦ ੇਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ (ਤਕਰੀਬਨ 9.3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ) ਤ/ ਿਸਟੀ ਆਫ ਬਰਨਬੀ ਦ ੇਅੰਦਰਲਾ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕਾ Eastlake Drive 

ਅਤੇ Production Way ਦੇ ਸੰਗਮ ਤ/ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਦ/ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ/ ਤਕ Production Way ਦਾ Brighton Avenue ਨਹੀ ਂ

ਬਣ ਜਾਂਦਾ; Winston Street ’ਤੇ ਦਖੱਣ-ਪੱਛਮ ਤ/ Salamander Creek ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤਕ; Salamander Creek ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

Burnaby Lake ਦੀ ਉਤੱਰੀ ਹਦੱ ਤਕ; Burnaby Lake ਦ ੇਪੱਛਮੀ ਕੰਢ ੇਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Philips Point ਤਕ; Philips Point ਤ/ ਉਤੱਰ ਵਲੱ Philips Avenue 

ਤਕ; Lougheed Highway ਤਕ ਉਤੱਰ ਵੱਲ; Eagle Creek Ravine Park ਤਕ ਪਰੂਬ ਵੱਲ ਨੰੂ; Eagle Creek Ravine Park ਦੀ ਹੱਦ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਉਤੱਰ-ਪਰੂਬ ਵਲੱ Venture Street ਤਕ; Lake City Way ਤਕ ਪੂਰਬ ਵਲੱ; Broadway Street ਤਕ ਉਤੱਰ ਵਲੱ; Underhill Avenue ਤਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, 

Eastlake Drive ਤਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੰੂ; Production Way ਤਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤ/ ਲੈ ਕੇ Eastlake Drive ਅਤੇ Production Way ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ। ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ

ਇਲਾਕੇ ਅਸ਼ੰਕ ਤਰੌ ’ਤੇ ਇਸ ਿਨਯਮਤ ਹੱਦ ਅਦੰਰ ਆਉਦਂੇ ਹਨ” Lake City, Burnaby Lake, Government Road, ਅਤ ੇSperling-Broadway. ਹੇਠ 

ਿਲਖ ੇਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਹਿਰਆਵਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਿਨਯਮਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂ ੇਹਨ: Warner Loat Park; Charles Rummel Park; ਅਤੇ Eagle 

Creek Park ਅਤੇ Burnaby Lake Park ਦੇ ਕੱੁਝ ਿਹੱਸੇ।  
 

ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਉਤੱੇ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖ)ੋ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ/ ਗ�ੀਨ ਵੇਸਟ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਕਰਨਗੇ। ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ/ ਿਮੱਟੀ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲ/  ਜਾਰੀ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਐਫੱ.ਆਈ.ਏ.ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   
    

ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਬਦਲੇ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ: 
• ਬਰਨਬੀ ਈਕੋ ਸ7ਟਰ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 4855 Still Creek, Burnaby – ਿਨਯਮਤ ਵਸਤਾਂ ਇੱਥ ੇਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਐਫੱ ਏ ਵੱਲ/  

ਜਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 


