
 
 

 

 

જાન્યુઆરી 29, 2019 

 

બ્રામ્પટન શિયાળ ુતોફાન અદ્યતન માશિતી: તમાર ેિુું જાણવાની જરૂર છે 

 

બ્રામ્પટનને રકૅોર્ડ-તોર્નારી બરફવર્ાડ લાવનાર પ્રચુંર્ શિયાળુ તોફાનથી સખત ફટકો પડ્યો છે. અિીં તમાર ેઆજે, જાન્યુઆરી 29 નાું રોજ 

જાણવા લાયક માશિતી છે: 

 

સવેા સ્તરો 

બરફ પર્વાનુું સવાર ેલગભગ 4:30 વાગ્યે બુંધ થયુું, અન ેકમડચારીઓ રસ્તાઓ, સાઇર્વૉક્સ (ફૂટપાથ), ટ્રેઇલ્સ (પગદુંર્ીઓ), ટ્રાશન્િટ સ્ટોપ્સ, 

સ્કૂલ ક્રોસસુંગ્સ, અને ફાયર િૉલ અને રરરક્રએિન સેન્ટર પાર્કિંગ લૉટ્સની મોટા પાયે સફાઇ કામના વચગાળે પિોંચ્યા છે. 

 

કમડચારીઓ િિેરના દરેક શવસ્તારમાું પિોંચવા મિેનતભરી કામગીરી કરી રહ્યા છે, પરુંતુ કામમાું થોર્ોક સમય લાગિ.ે આ તોફાનની ગુંભીરતાને 

લીધે, એક નોંધપાત્ર િવામાન પ્રસુંગની ઘોર્ણા કરવામાું આવી િતી. બરફવર્ાડ અુંશતમ તબક્કામાું પિોંચે પછી (ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 31 નાું રોજ 

સવારે 4:30 વાગ્યા સુધીમાું) બધી બરફ સફાઇ કામગીરીઓ 48 કલાકમાું પૂરી થવાની અપકે્ષા રાખવામાું આવ ેછે.  

 

કેટલાક રસ્તાઓ અન ેસાઇર્વૉક્સ પરથી બરફ સાફ કરવામાું ન આવે તયાું સુધી તનેી પર પ્રવાસ કરવાનુું મુશ્કેલભયુિં બની રિેિે. કપૃા કરી ધીમા 

પર્િો અન ેતમન ેપોતાને વધાર ેસમય આપિો. 

 

અમ ેઆ સફાઇકામ દરશમયાન આપણાું રિેવાસીઓના સિયોગ અન ેધીરજની કદર કરીએ છીએ. એક વખત સફાઇકામ પરૂુું થાય એટલે, 

રિેવાસીઓ 311 નુંબર પર ફોન કૉલ કે 311@brampton.ca સરનામ ેઇમેલ કરી િક ેછે જો તેઓને લાગ ેક ેતેઓની સ્ટ્રીટ ચૂકી જવાઇ 

િોય. 

 

સ્મૃશતપત્રો:  

 મુખ્ય રસ્તાઓની જેમ લાદી દેખીતી કરવા રિવેાસી સ્ટ્રીટ્સ પરથી બરફ િટાવવામાું આવતો નથી. તમારી સ્ટ્રીટ પરથી બરફ િટાવ્યા 

પછી કુંઇક બરફ સ્ટ્રીટ પર રિે તે સામાન્ય બાબત છે. 

 કમડચારીઓ રસ્તાઓ સાફ કર ેએટલે, બરફ રિવેાસીઓના ડ્રાઇવવૅના અુંત ેછોર્વામાું આવિ.ે અમ ેસમજીએ છીએ કે આ રિેવાસીઓ 

માટ ેશનરાિાજનક બાબત બની િકે છે, પરુંત ુદુભાડગ્યવિ આ બરફના ઢગલાઓ (‘શવન્ર્રૉસ’) ટાળી િકાતા નથી. 

 કૃપા કરી પાકડ કરેલી બધી કારોને સ્ટ્રીટ પરથી ખસેર્ી લો જેથી કરીને કમડચારીઓ સુરશક્ષતપણ ેતે સાફ કરી િક ેછે. 

 કૃપા કરી સાઇર્વૉક્સ પરથી શિમ અન ેબરફ કાઢી નાખીને તેઓન ેસરુશક્ષત રાખવામાું મદદ કરો. વર્ીલો અને કાયમી અિક્તતાઓ સાથ ે

જીવતા રિેવાસીઓ માટ,ે આ િિરેે બરફ કાઢવા નાણાકીય સિાયતા આપવાની તૈયારી બતાવી છે. વધ ુમાશિતી અિીં જાણો, 

www.brampton.ca/snow 

 

ટ્રાશન્િટ (પરરવિન) 

બ્રામ્પટન ટ્રાશન્િટ કેટલાક માગો પર શવલુંબનો અનભુવ કરી રહ્યુું છે. કૃપા કરી તમે પોતાના માટે પુષ્કળ વધારાનો પ્રવાસ સમય રાખિો. અદ્યતન 

માશિતી માટ,ે Twitter પર @BramptonTransit ને અનસુરો અથવા 905.874.2999 નુંબર પર ફોન કૉલ કરો. સાવધ રિો અને બસ 

સ્ટોપ્સ અને ટર્મડનલ્સ પર તમારા પગલા જોઇને મૂકો. 

mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/snow
https://twitter.com/BramptonTransit


 

 

 

 

મનોરુંજન કને્રો (રરરક્રએિન સને્ટસડ) 

રરરક્રએિન સને્ટસડ ખલુ્લા છે, પરુંતુ મોટા ભાગના નોંધાયેલા અને ડ્રોપ-ઇન કાયડક્રમો આજ રોજ સવાર ેરદ થયા છે. શનયશમત કાયડક્રમો આજે 

બપોર સુધીમાું પુનઃચાલુ થાય તવેી અપેક્ષા છે. રિવેાસીઓન ેઅગાઉથી પોતાના રરરક્રએિન સેન્ટરને ફોન કૉલ કરવાનુું કિવેામાું આવે છે. 

 

બ્રામ્પટન લાઇબ્રરેી 

બ્રામ્પટનની તમામ પુસ્તકાલય િાખાઓ આજ રોજ સવાર ેબુંધ છે અન ેફરી બપોર ે1 વાગ્યે ખુલિ.ે 

 

સુંપકડમાું રિોઃ 

 બરફ સાફ કરવાને લગતી અદ્યતન માશિતી મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/snow જોતા રિો 

 સીટી ઓફ બ્રામ્પટનને Twitter અન ેFacebook પર અનુસરો 

 શિયાળુ સુરક્ષા સુંબુંશધત ખાનગી માશિતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/prepared 

 શવનુંતીઓ ઇમેલથી 311@brampton.ca ન ેમોકલો અથવા શિયાળુ કામગીરીઓના સુંબુંધમાું તાકીદની પરરશસ્થશતઓમાું 311 

નુંબર પર ફોન કૉલ કરો 

 
 

-30- 

 

શમરર્યા સુંપકડ: 

મોશનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્ડનેટર, શમરર્યા એન્ર્ કમ્યુશનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂિાતમક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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