અમારી શિયાળાની કામગીરીઓ શિિે
બ્રેમ્પટન શહેરના કામદારો શશયાળાના હવામાનને વધાવવા માટે તૈયાર છે . બરફ પડે ત્યારે , અમે
અગ્રતા ધોરણે રસ્તાઓ અને ફૂટપાથની જાળવણી કરીએ છીએ.
શ ું કરિામાું આિે છે ?
પ્રાથશમક રસ્તાઓ
 બહુ વધારે ટ્રાફફક રહેતો હોય
(દા.ત. મુખ્ય સ્ટ્રીટ, બ્રેમલી રોડ)
 બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ/ઝુમ બસ રૂટ
પર હોય
 પર જાહેર કે અલગ શાળા હોય

બરફ પડે ત્યારે સૌ પ્રથમ સાફ કરવાની
રહે છે

સ્થાશનક રહેિાસી િેરીઓ અને
ન્યાયાલયો

પ્રાથશમક રસ્તાઓની કામગીરી પ ૂરી
થાય એટલે મીઠુું નાખવામાું આવે છે

ક્યારે ?

જરૂર પ્રમાણે મીઠુું નાખવામાું આવે છે ,
પછી કોઇ બરફ પડવા દરશમયાન
સતતપણે પાવડો મારવામાું આવે છે

મીઠુું નાખવામાું આવે છે (અત્યુંત ઠુંડા
હવામાન દરશમયાન રે તી પાથરવામાું
આવી શકે)
એક જ તોફાનથી 7.5 કે વધારે સે.મી.

િહેરની માલલકીના ફૂટપાથ
 પ્રાથશમક રસ્તાઓ પર
 શહેરના બગીચા/સગવડોની સામે
 રસ્તાની બાજુએ ઊભી તક્તીઓ
જડેલી (ઘાસ કે વ ૃક્ષોથી
આચ્છાફદત નહીં)
 કોઇ શમલકત પાછળ હોય
 બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ/ઝુમ બસ
સ્ટોપવાળા રસ્તાઓ પર હોય

બરફ પડે ત્યારે પાવડો મારવામાું આવે છે

પાવડો મારવામાું આવે છે અને રે તી
પાથરવામાું આવે છે

મનોરું જનની સગિડ ધરાિતા પાર્કિંગ
સ્થળો

મીઠાવાળી અને/અથવા રે તી પાથરે લી

બગીચાની પગદું ડીઓ

મીઠાવાળી અને/અથવા રે તી પાથરે લી

બરફ પડયા પછી 24
કલાકની અંદર કામગીરી
પ ૂરી કરવામાું આવે છે **

બરફ પડયા પછી 48
કલાકની અંદર કામગીરી
પ ૂરી કરવામાું આવે છે **

બરફ 7.5 સેમી જેટલો જામી જાય
એટલે પાવડો મારવામાું આવે છે
**આ સશિિસ સ્તરના લક્ષયાુંકો છે . સશિિસમાું િધારે લાુંબો સમય – 48 કે િધારે કલાકનો સમય લાગી િકે –
જો હિામાનની સ્સ્થશતઓ કઠોર હોય.
એક સારા પડોશી બનવા બદલ અને યોગ્ય બાબતો કરવા બદલ આપનો આભારઃ
 બરફ પડયા પછીના ફદવસે સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાું તમારા ફૂટપાથ પરથી બરફ સાફ કરવો
 જો તમે કોઇ ખ ૂણાની જગ્યાએ રહેતા હો તો તમારી શમલકતની સામેનો અને બાજુનો ફૂટપાથ સાફ
કરવો
 રસ્તો કે ફૂટપાથ પરની તમારી શમલકતમાુંથી બરફ કાઢવા પાવડો ન મારવો
 સ્ટ્રીટ પર મીઠુું પાથરે નફહ કે પાવડો મારે નફહ ત્યાું સુધી તેની પર પાફકિંગ ન કરવુ ું (પછી ભલે
તમારી પાસે વાહન પાકક કરવાની માઝય પરમીટ હોય). બરફ પડવા દરશમયાન કે પડયા પછી
વાહન પાકક કરવાથી બરફ સાફ કરનાર સાધન અને કટોકટી સમયની સેવા માટેનો પહોંચ
અવરોધાય છે . વાહનોને ફટફકટ આપવામાું આવી શકે કે ટૉ કરીને લઇ જવામાું આવે તેવ ુ ું બની શકે.

િધ માર્હતી માટે ેઃ
ફોન કરોઃ

ઇમેલ કરોઃ
વેબસાઇટઃ
ટ્ શવટરઃ
ફેસબુકઃ
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(નોંધઃ જો તમને બીજી ભાષામાું મદદની જરૂર હોય, તો તમારી ભાષાનુ ું નામ અંગ્રેજીમાું
કહો. એક દુભાશષયો બોલાવવામાું આવશે જેનો તમને કોઇ ખચક થશે નહીં.)
roads@brampton.ca
www.brampton.ca/snow
@BramptonSnow
BramptonRoads
Gujarati

