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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਰਦੀਆਂ ਸਵੱਚ ਿੜਕਾਂ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਿਨਮਾਸਨਆ ਸਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਸਰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ 
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਬ੍ਹਤਰੀਨ ਤਰੀਸਕਆਂ ਲਈ Safe and Sustainable Snowfighting (ਬ੍ਰਫ ਦਾ 
ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਸਫਾਇਆ) ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਸਨਆ ਸਿਆ ਹੈ। 
 

ਸਸਟੀ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਲਟ ਇੂੰਸਸਟਸਚਊਟ ਤੋਂ ਸਮਸਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਨਮਕ 
ਦੇ ਫਾਇਸਦਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਿੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਐਸੋਸਸਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇਅ ਅਤੇ ਸਵਸਲਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇਅ, ਦੋਵੇਂ 
ਸੂੰਚਾਲਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸਦਿੱ ਤਾ 
ਸਿਆ।  
 

ਸਾਲਟ ਇੂੰਸਸਟਸਚਊਟ ਦਾ Safe and Sustainable Snowfighting ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੂੰਿੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਿੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਜਲਦ ਤੱਥ 

 Safe and Sustainable Snowfighting ਅਵਾਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਿੱ ਚ 90 ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਿਆ ਸੀ। ਸਸਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਸੂੰਿਠਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। 

 ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਭਿ ਛੇ ਸਮਲੀਅਨ ਟਨ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਭਿ 25,000 ਟਨ ਨਮਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਸਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 3,600 ਲੇਨ ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਸਰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ 45 ਵਾਰ 

ਨਮਕ ਪਾਉਣਿੇ। 
 ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਸਹੂਲਤ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਤ-ਆਧੁਸਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਜਿੱ ਥੇ 8,000 ਟਨ ਨਮਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ 

ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੂੰਿੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਿਏ ਨਮਕ ਨੂੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੋਲਸਡੂੰਿ ਟੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਸਵਸਲਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇਅ ਸਹੂਲਤ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਸਵਕਸਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੜਾਅ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਫ ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਤ/ਨਮਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਿੀ। 

ਹਵਾਲੇ 

ਤੁਫਾਨ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਅਸਲ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਪਸਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿਾਉਂ 
ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪਬ੍ਸਲਕ ਵਰਕਸ ਟੀਮ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਸੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕ ਸਾਲਟ ਇੂੰਸਸਟਸਚਊਟ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਸਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਸਣਆ ਹੈ। 

- ਐਲੇਨ ਮੂਰੇ (Elaine Moore), ਪਲਾਸਨੂੰ ਿ ਐਡਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਿੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ  



 
 

 

“ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਫ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ 
ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਦਾ ਜਾਸਣਆ-ਪਛਾਸਣਆ ਸਦਰਸ਼ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇਸਨੂੂੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਮਕ ਇਿੱਕ 
ਅਸਜਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂੂੰ  Safe and Sustainable Snowfighting ਦਾ 
ਅਵਾਰਡ ਸਮਸਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਧੂ ਭਰੋਸਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਿੱ ਸਿਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱ ਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ।”  

- ਲੋਰੀ ਰੋਮਨ (Lori Roman), ਸਾਲਟ ਇੂੰਸਸਟਸਚਊਟ ਦੀ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ  

 
ਿਬ੍ੂੰ ਧਤ ਸਲੂੰ ਕ 
www.brampton.ca/snow  
  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱ ਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲੀ 
ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 
ਆਧੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਿੋਸਲਹਆ 
ਸਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹੋਸਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2657 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/snow
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

