
 
 

 

 

શિયાળાના હવામાનના કોઇપણ ઘટનાની તયૈારીમાાં શિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (16 જાન્યુઆરી 2020) – િપ્તાહના અાંશતમ રિવિોમાાં જ્યારે બ્રૅમ્પટનમાાં આત્યાંશતક ઠાંડા તાપમાનો અન ેસ્નોફોલ 

થવાની આગાહીઓ હોય ત્યાર ેશિટી સ્મૃશત કરાવ ેછે કે શિયાળા માટ ેતૈયાર રહેવુાં તે આખી ટીમનો િાગમટો પ્રયાિ હોય છે અન ેતે િરેક જણની 

મિિથી જ િક્ય બન ેછે કે જથી બધાાં માટ ેતે િુરશિત બની રહે. 

શિયાળ ુકામગીરીઓ 

 કામિારોની ટુકડીઓનુાં લક્ષ્ય તમામ રસ્તા, િાઇડવૉક્િ, ટ્રાશન્િટ સ્ટોપ્િ, ક્રોિવૉક્િ અન ેઆાંટો મારવાની પગથીઓ સ્નોફોલ થયાના 

24 કલાકની અાંિર િામાન્ય કરી િકાય. 

 ગત વર્ષ ેબ્રૅમ્પટનની શિયાળુ કામગીરીઓમાાં કાઉશન્િલે માંજૂર કરેલ વધારામાાં િામેલ છે સ્થાશનક માગો પર પહેલા 7.5 cm જેટલો 

બરફનો િાંચય થતા કાયયકારી ટૂકડીઓ કામ ેલાગતી એના બિલે હવ ે5.0 cmનાાં િાંચય પછી જ કાયયરત કરી િેવા સ્તરો વધારાયા છે 

એટલેક ેશિયાળાની ૠતુની કોઇપણ ઘટનામાાં ટૂકડીઓ વધ ુજલ્િીથી મોકલવામાાં આવિ.ે 

 www.brampton.ca/snow પર નવુાં િરૂ થયેલ પ્લો ટ્રૅકર પર શનવાિીઓ હવે જોઇ િકિ ેકે શિટીના કયા માગો અને 

ફુટપાથો િાફ કરવામાાં આવી ચુક્યા છે. 

જો આબોહવાનો પ્રકાર આત્યાંશતક હિેતો િફાઇ કરવામાાં વધ ુિમય લાગી િક.ે આવી પરરશસ્થશતઓમાાં અમ ેઆપણા શનવાિીઓના િહયોગ 

અન ેધીરજની કિર કરીએ છીએ. 

શનવાિીઓ માટ ેસ્મશૃત અપાવતા મદુ્દાઓ 

 સ્નોફોલ થયો હોય તે પછીના રિવિે િવાર ે11 િુધીમાાં ફુટપાથો પરથી બરફ, સ્નો અન ેસ્લિની િફાઇ કરી િેવી. 

 માગો પર પાર્કિંગ કરવાની પરવાનગી નશથ અન ેશવન્ટર વેધરની ઘટનાઓમાાં તે અમલી બનાવવામાાં આવિ.ે કૃપા કરીન ેવાહનો ખિેડી 

લેિો જેથી પ્લોિ અન ેઇમજયન્િી વાહનો િરુશિત રીતે પિાર થઈ િક.ે 

 આપની પાિ ેસ્ટ્રીટ પાર્કિંગ પરમીટ હોય એવા િાંજોગોમાાં પણ તે સ્નોફોલ વખત ેમાન્ય નથી. 

 આપના વાહનોથી િાઇડવૉકન ેઅવરોધિો નહીં તેમજ તેન ેસ્ટ્રીટ પર રખડતા મુકિો નહીં. આપની કારન ેઆપના ડ્રાઇવવ ેપર 

ખિેડિો અથવા ઉપલબ્ધ હોય તો આપના િાઇડવૉક અન ેરોડવેની વચ્ચ ેઆડી પાકય કરિો. 

 સ્નોફોલ થયા બાિ 24 કલાક પિાર થઈ ગયા હોય તેમ છતાાં જો તમારા માગય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર લાગે તો 311 

પર ફોન કરીને અથવા ઓનલાઇન www.311brampton.ca પર શિટીન ેજાણ કરિો.   

 લાયકાત ધરાવતા વરરષ્ઠો અન ેશવકલાાંગતા ધરાવતા શનવાિીઓ માટ ેસ્નો િૂર કરવા માટ ેનાણાકીય િહાય ઉપલબ્ધ છે. વધ ુજાણકારી 

મેળવો: http://ow.ly/D2R050xgPq2. 

http://www.brampton.ca/snow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277749907&sdata=q/zRMZShOoZVG8gsA7wE0KMne3FSQBtX2v9KNLqg8zQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ow.ly/D2R050xgPq2&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277749907&sdata=W/SkTCo6Yy/RSH0GGn4Wbz4AnB7NjuiQThQqiLCedKk=&reserved=0


 

 

 During extreme cold weather, take extra safety precautions if going outside. િલામતી/િુરિા પૂણય િૂશચ 

માટ ેઅહીં મુલાકાત કરો: http://ow.ly/sXzo50xXv7B. 

મનોરાંજન 

રશજસ્ટડય વગો અને ડ્રોપ-ઇન પ્રોગ્રામ્િના િમયપત્રકોના અપડેટ્િ માટે કૃપા કરીને તમારા સ્થાશનક રરરક્રએિન િેંટરનો િાંપકય કરો 

અથવા www.brampton.ca/recreation ની મુલાકાત લો. 

સ્કટેટાંગ ટ્રઇેલ્િ 

ગેજ પાકય સ્કેટટાંગ ટ્રેઇલ (Gage Park Skating Trail), ચચાંગકુિી પાકય સ્કેટ ટ્રેઇલ (Chinguacousy Park Skate Trail), 

ગોર મેડોિ (Gore Meadows) સ્કેટટાંગ ટરાંક, અને માઉન્ટ પ્લેિન્ટ આઉટડોર સ્કેટટાંગ ટરાંક (Mount Pleasant Outdoor 

Skating Rink)ના અપડેટ્િ માટે મુલાકાત લો www.brampton.ca/skating. 

ટ્રાશન્િટ 

શિયાળુ ઘટના થવાના પ્રિાંગ,ે કેટલાક બ્રૅમ્પટન ટ્રાશન્િટ રૂટ્િ હવામાનની પરરશસ્થશતઓથી અિરગ્રસ્ત થઈ િક.ે કૃપા કરીન ેપ્રવાિમાાં વધ ુિમય 

લાગિે તેવી ગણતરી રાખિો. અપડેટ્િ માટ,ે Twitter પર @BramptonTransit ને ફોલો કરિો અથવા અહીં કૉલ કરો 

905.874.2999. 

સ્નોની િફાઇ શવર્ષયક અપડટે્િ અન ેમાશહતી 

 સ્નોની િફાઇના અપડટે્િ માટમેલુાકાત લો www.brampton.ca/snow અથવા શિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટનનેTwitter અન ેFacebookપર ફોલો કરો.  

 શિયાળુ િુરિા િૂચનો માટ ેwww.brampton.ca/prepared fની મુલાકાત લો. 

 ફોનથી 311 પર િાંપકય કરો, emailપર, થવા નવી બ્રૅમ્પટન 311 મોબાઇલ ઍપ પર (Google Play અન ેApp Store પર મળી 

રહેિે) અન ેwebsite પર એવા િાંજોગોમાાં જ્યારે શિયાળુ કામગીરીઓની તાકીિની પરરશસ્થશત હોય. 
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મમડિયા સપંર્ક: 

મોમનર્ા દુગ્ગલ  

ર્ોઓર્િકનેટર, મમડિયા એન્િ ર્મ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ow.ly/sXzo50xXv7B&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277759901&sdata=Ahc1vpN/M+T/PwAt2twtqYZIyHjGDIXwxODNGWcw9nk=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/skating
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.twitter.com/bramptontransit&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277759901&sdata=Lox9SgqbYELz0Kkm14/MibbXlDfHEB8MOm5HV/ek0qI=&reserved=0
http://www.brampton.ca/snow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277769892&sdata=HkF4PB3hupzkiu1spzVWmTs8IzMgA8XchHhy9F3LJNU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277769892&sdata=cupktEkhpsblmIKoEy6sfGfSFELAD30am0E2xONYNSU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/prepared
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|e1ad8074565243abc02408d79ad052b9|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637148092277779884&sdata=AEsRJ4anVj5TLCwIvqV59yrALrvMjaVwsBspjyH9zhg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

