
 
 

 

 

17 એપ્રિલ 2018 

હવામાન પ્રવષયક કોઇ ઘટના દરપ્રમયાન સીટી ઓફ બ્રામ્પટનની કામગીરીઓ પર અપડટે 

બ્રામ્પટન, ON: ગત અઠવાડડયાન ેછેડે બ્રામ્પટન સપ્રહત મોટા ભાગના દક્ષીણી ઓન્ટાડરયો અભૂતપવૂવ વાસંતી વાવાઝોડાન  ંપ્રિકાર બન્ય .ં સીટી 

ક્ર ના સદસ્યો અન ેબ્રામ્પટનના પ્રનવાસીઓ માટ ેઆંપ્રિક ઓગળી ગયેલ બરફ (સ્લીટ), બરફના કરા, થીજી દેતો વરસાદ અન ેવરસાદન  ંસંયોજન 

પડકારરૂપ બન્ય ં. 

આજે મોડેથી (મંગળવાર), તમામ ઉપલબ્ધ સંસાધનો રહેઠાણ ધરાવતા માગો પર મીઠ  ંનાંખવા કામ ેલગાવી દેવાિે જેથી બરફ અન ેબરફની 

સપાટીઓ પીગળી િક.ે અપેક્ષા રાખવામા ંઆવ ેછે કે તમામ માગો પર આવતી કાલ સ ધીમા ંમીઠાનો છંટકાવ કરી દેવાિે. 

સીટીએ કેટલાક સાઇડવૉક ટ્રૅક્ટરો પણ સેવામા ંલીધા છે અન ેતેના આગમનની રાહ જોવાઇ રહી છે જેથી વ્ય હાત્મક સ્થળો પર તેન ેકાયવરત કરી 

િકાય. 

ઘણા પ્રનવાસીઓ પૂછી રહ્યા છે કે સીટીએ રહેઠાણવાળા માગોન ેપ્લો કેમ નહીં કયાવ. એના બ ેકારણો છે:  

 સોમવાર ેજ્યારે ઇન્વાયરન્મન્ટ કૅનડેા દ્વારા વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામા ંઆવી અન ેસ્થાપ્રનક સંરક્ષણ સત્તાવાળાએ ફ્લડ વૉચ 

જારી કયાવ ત્યારે એવ  ંપ્રનધાવરણ થય  ંકે રહેઠાણના માગો પ્લો કરાિે તો કૅચ બેપ્રસનો એટલે ક ેગટર િણાપ્રલઓ બરફ અન ેપ્રહમથી 

અવરોધાઇ િક ેજેન ેકારણ ેપૂરન  ંજોખમ વધી િક.ે 

 મોટા ભાગની નગરપાપ્રલકાઓની જેમ જ બ્રામ્પટનની મોટા ભાગની પ્રિયાળ ં કામગીરીઓ કૉન્ટ્રાક્ટ દ્વારા થાય છે. માચવના અંતે 

જ્યારે કૉન્ટ્રાક્ટ સમાપત્ થાય ત્યારે મોટા ભાગના ઠેકેદારોએ પોતાના સાધનો અન ેઓપરટેરોન ેબાંધકામ ૠત  માટ ેપ નઃપ્રવતડરત કરી 

દીધા હોય છે.   

 આ વાવાઝોડ  ંદીર્ઘકાળ સ ધી ચાલ  રહેવાન ેકારણ ે– અન ેતે ધ્યાનમા ંરાખતા કે ફક્ત મીઠાના છંટકાવની સરખામણીએ પ્લો કરવાની 

કામગીરીન ેત્રણ ઘણો વધ  સમય લાગતો હોય છે – ક્ર ના સદસ્યોએ વ્ય હાત્મક રીતે કાયવ કરવ  ંપડય ં હત .ં અઠવાડડયાન ેછેડ,ે તેનો અથવ એ 

થયો કે મ ખ્ય માગો પર પ્લો કરવાની કામગીરી અન ેમીઠાના છંટકાવની કામગીરી પર ધ્યાન કેપ્રન્િત કરવાન  ંહત .ં સોમવાર ેજ્યારે 

તાપમાન વધવાની િરૂઆત થઈ, એટલે મ ખ્ય માગોની સફાઇ ચાલ  રાખવા સાથ ેપૂર પ્રનવારણ પર પણ ધ્યાન કેપ્રન્િત કરવાન  ંિરૂ થય .ં  

 સીટીના ક્ર  સદસ્યોએ વાવાઝોડાની આગોતરી તૈયારીઓ િરૂ કરી દીધી જેમા ંસામેલ છે: 

 ઇન્વાયરન્મન્ટ કૅનેડાની હવામાન આગાહીઓ પર દેખરેખ રાખવી 

 જે ઠેકેદારોનો સમય સમાપ્ત થયો હતો તેમનો સંપકવ સાધી તે પ્રનધાવડરત કરવ ં કે તેઓ કેટલા સંસાધનો પરૂા પાડી િક;ે કમનસીબ,ે 

સામાન્ય પણે કૉન્ટ્રાક્ટમા ંરહે તેના કરતા 50 ટકા કરતા ઓછા ઘટક ઉપલબ્ધ હતા.ં    



 

 

 તે સ પ્રનપ્રચચત કરવ  ંકે પયાવપ્ત માત્રામા ંમીઠાની સામગ્રીનો સંગ્રહ થયો હોય 

 ઉપલબ્ધ સંસાધનોના આધારે ઍક્િન પ્લાન બનાવવો  

આ કામગીરીઓ ચાલ  હોય ત્યારે તેમના સહયોગ માટ ેસીટી ઓફ બ્રામ્પટન િહેરીજનોનો આભાર માન ેછે. ક્ર ના સદસ્યોની હવામાન 

આગાહીઓ અન ેમાગવની પડરપ્રસ્થપ્રતઓ પર દેખરેખ રાખવી ચાલ  છે.  

ચાલ  રહેલ અપડેટ્સ માટે, કૃપા કરીને સીટી ઓફ બ્રામ્પટનને પ્રટ્વટર અને ફેસબ ક અને www.brampton.ca/snowપર ફોલો કરો. 

જો તમ ે311 ન ેકૉલ કરવાનો િયાસ કરતા હોવ તો તમન ેજાણ થિ ેકે તેઓ હાલમા ંબહ  ઉચ્ચ કૉલ વોલ્ય મનો સામનો કરી રહ્યા છે અન ે

સામાન્ય કરતા વધ  િપ્રતક્ષાનો સમય લાગી રહ્યો છે. સર્વવસ ડરક્વેસ્ટ રજૂ કરવા માટે તમે 311@brampton.caને ઇમેલ પણ કરી િકો 

છો અથવા service.brampton.ca/service-requests/report-snow-issues. પર ઑનલાઇન ફોમવ ભરી િકો છો.  
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મીડિયા સપંર્ઘ (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગડિલ (Natalie Stogdill) 

મીડિયા ર્ોર્િઘનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/snow
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

