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 کے دوران سٹی آف برامپٹن کی کاروائیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاالتموسمی 

 

جس نے جنوبی اونٹاریو کے زیادہ تر  ،پچھلے ہفتے کے دوران ہمیں موسم بہار کے ایک غیر متوقع طوفان کا سامنا کرنا پڑا: برامپٹن، آن
الہ باری، برف کی ٹکڑیوں، یخ بستہ اور تندو تیز طوفانی بارش نے شہر کے عملہ اور برامپٹن حصے، بشمول برامپٹن کو متاثر کیا ہے۔ ژ

 کے رہائشیوں کو خوب چیلنج کیا۔

شہر کے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار التے ہوئے رہائشی گلیوں میں جمی ہوئی برف کو پگھالنے کے ( بروز منگل)آج بعد از دوپہر 
 گی۔ توقع کے مطابق کل تک تمام سڑکوں پر نمک پاشی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔لیے نمک پاشی کی جائے 

ان  سٹی انتظامیہ نے کچھ سائیڈ واک ٹریکٹروں کا بندوبست بھی کیا ہے اور ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اہم مقامات پر بہت جلد
 کے امدادی کام شروع کر دیے جائیں۔

 : ں کہ سٹی نے رہائشی گلیوں میں کدال چالنے کا کام کیوں نہیں کیا۔ اس کی درج ذیل دو وجوہات ہیںکئی شہری کہہ رہے ہی

 کو  انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے بارش کی پیشگوئی اور سیالب پر نظر رکھنے والے ہمارے مقامی حکام کی جانب سے منگل 
ہائشی گلیوں میں ہل نہیں چالئے جائیں گہ کیونکہ اس کی وجہ سے جاری ہونے والے انتباہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ر

 نکاسی آب کی جالیاں برف کے ٹکڑوں کے پھنس جانے سے بند ہو سکتی ہیں اور سیالب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

  کروائے جاتے ہیں۔ جب مارچ کنٹریکٹ کے ذریعے بھی زیادہ تر دیگر میونسپیلٹیوں کی طرح، برامپٹن کے سردیوں کے اکثر کام
کے اختتام پر یہ کنٹریکٹ ختم ہو جاتے ہیں، تو زیادہ تر ٹھیکیدار اپنے سازو سامان اور کارکنان کو آگے آنے والے تعمیراتی کاموں 

  میں لگا دیتے ہیں۔ 

  کام نسبت نمک پاشی کا  اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہل چالنے کی -اس مرتبہ آنے والے سیالب کی غیر متوقع طوالت
عملہ نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا ہے۔ ویکینڈ کے دوران، اہم شاہراہوں پر ہل  -تین گنا تک زیادہ ہو سکتا ہے

چالنے اور نمک پاشی کے کام کی منصوبہ بندی کی گئی۔ بروز پیر، جب درجہ حرارت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو اہم شاہراہوں 
 کرنے کے عالوہ سیالب سے بچأو پر بھی توجہ دی گئی۔ کو صاف 

 :تیاریاں کی ہوئی تھی، بشمول درج ذیل شہری انتظامیہ کے عملہ نے سیالب سے پہلے 

 انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے موسم کے بارے میں پیشگوئیوں پر نظر رکھنا 

 ؛ بدقسمتی سے، عمومی ہیںہ وہ کیا وسائل فراہم کر سکتے معاہدہ ختم ہو جانے والے ٹھیکیداروں سے رابطہ کر کے یہ پوچھنا ک 
    فیصد تک ہی معاونت دستیاب تھی 50ٹھیکیداروں کی جانب سے 

 یقین دہانی کرنا کہ نمک کا کافی ذخیرہ موجود ہو 

  دستیاب وسائل کی بنیاد پر ایک ایکشن پالن مرتب کرنا۔ 

گئے تعاون پر سٹی آف برامپٹن تہہ دل سے مشکور ہے۔ شہری انتظامیہ کا عملہ  ان تمام کاروائیوں کے دوران شہریوں کی جانب سے کیے
 موسم کی پیشگوئیوں اور سڑکوں کی صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ 

نئی اور تازہ ترین صورت حال کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم سٹی آف برامپٹن کو ٹوئٹر، فیس بُک اور 
www.brampton.ca/snow   کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو براہ کرم یاد رکھیں کہ اس وقت ان  311پر فالو کریں۔ اگر آپ

www.brampton.ca/snow


 

 

کو بہت زیادہ کالیں موصول ہو رہی ہیں اور آپ کو معمول سے زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی سروس ریکوئیسٹ درج کرانے کے 
 issues-snow-requests/report-service.brampton.ca/serviceای میل کر سکتے ہیں یا پر brampton.ca@311آپ لیے، 

 پر آن الئن فارم بھی بھر سکتے ہیں۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 ٹی آف برامپٹنس
905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca  
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