
 
 

 

 

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਮਸੌਮ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਬਾਰ ੇਅੱਪ੍ਡਟੇ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਸਪ੍ਛਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਮੇਤ, ਦੱਖਣੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ ੱਸੇ ਸਵੱਚ ਬਸੰਤ ਰ ੱ ਤ ਸਵੱਚ ਅਨੋਖਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਸਖਆ 
ਸਿਆ। ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਮੀਂ , ਬਰਫ ਦੇ ਿੜੇ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸ ਮੇਲ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵੱਚ ਸਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਲ ਅਤੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਚ ਣੌਤੀ ਸਰ ਾ  ੈ। 

ਅੱਜ (ਮੰਿਲਵਾਰ) ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ, ਬਰਫ ਅਤੇ ਆਈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਪ੍ਘਲਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰ ਾਇਸ਼ੀ ਿਲੀਆਂ ਸਵੱਚ ਨਮਕ ਸਵਛਾਇਆ 
ਜਾਏਿਾ। ਕੱਲਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤ ੇਨਮਕ ਸਵਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ੈ। 

ਸਸਟੀ ਨੇ ਕ ਝ ਪ੍ਿਡੰਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ ਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖ ਸਲਆ  ੈ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 
ਸਵੱਚ ਤ ਰੰਤ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕਈ ਸਨਵਾਸੀ ਪ੍ ੱ ਛ ਰ ੇ  ਨ ਸਕ ਸਸਟੀ ਨੇ ਸਰ ਾਇਸ਼ੀ ਿਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਬਰਫ ਸਕਉਂ ਨ ੀਂ  ਟਾਈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ  ਨ:  

 ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Environment Canada) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਿਰਾਨੀ 
ਅਥਾੱਸਰਟੀਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ  ੜਹ ਦੀ ਸਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਸੀ ਸਕ ਸਰ ਾਇਸ਼ੀ ਿਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਬਰਫ  ਟਾਉਣ 
ਨਾਲ ਆਈਸ ਅਤੇ ਬਰਫ ਕੈਚ ਬੇਸਸਨਸ ( ੌਜਾਂ) ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਜਸ ਨਾਲ  ੜਹ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਊਸਨਸਸਪ੍ਲਟੀਜ ਵਾਂਿ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਜਦੋਂ ਉ  ਠੇਕਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ 
ਸਵੱਚ ਖ਼ਤਮ  ੋ ਜਾਂਦਾ  ੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰੀ ਸੀਜਨ ਲਈ ਲਿਾ ਸਦੰਦੇ  ਨ। 

 ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪ੍ ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ  ੋਏ – ਅਤੇ ਇਸ ਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦੇ  ੋਏ ਸਕ ਬਰਫ ਨੰੂ  ਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵੱਚ ਸਸਰਫ ਨਮਕ 
ਸਵਛਾਉਣ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਲਿਭਿ ਸਤੰਨ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਲੱਿਦੇ  ਨ – ਕਾਰਜ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਪ੍ਆ। ਵੀਕੈਂਡ ਨੰੂ, 
ਬਰਫ  ਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮ ੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਸਵਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ, ਸਜਵੇਂ  ੀ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ ਰੂ  ੋਇਆ,  ੜਹ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਦੇ  ੋਏ, ਮ ੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਪ੍ਆ ਸੀ।  

ਸਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਸ ਲਾਂ  ੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸਨਪ੍ਟਣ ਲਈ ਸਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਜ ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: 

 ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Environment Canada) ਦੀਆਂ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 
 ਇ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਆਦ ਪ੍ ੱ ਿੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਸਕ ਉ  ਸਕ ੜੇ ਵਸੀਲੇ ਮ  ੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ; ਅਫਸੋਸ 

ਨਾਲ, ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਨ 

 ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਉਸਚਤ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਨਮਕ ਸਮੱਿਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਿਈ ਸੀ 
 ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਸੀਸਲਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨਾ।  



 

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇ ਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਲੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਸ ਯੋਿ ਲਈ ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ  ੈ। ਕਾਰਜ ਦਲ ਲਿਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ 
ਪੂ੍ਰਵ ਅਨ ਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਸਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਸ ਣਿੇ। 

ਜਾਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook, ਅਤੇ www.brampton.ca/snow ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 
ਤ ਸੀਂ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰ ੇ  ੋ, ਤਾਂ ਤ  ਾਨੰੂ ਪ੍ਤਾ  ੋਵੇਿਾ ਸਕ ਉ ਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ  ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰ ੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ 
ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿਆ  ੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ ਸੀਂ 311@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ ਜਾਂ 
service.brampton.ca/service-requests/report-snow-issues ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ  ੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ: 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

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
natalie.stogdill@brampton.ca

