
 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿੜਕਾਂ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਸਰਹਾ ਹ ੈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (31 ਮਾਰਚ, 2021) – ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤ ੇਆਪਣਾ 2021 ਦਾ 
ਿੜਕਾਂ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਿਟਰੀਟ ਿਵੀਸਪਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਿਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਫਾਈ, ਮਿੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂਿੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਿੀਵਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਾਫ਼ ਰਿੱਖਣ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ਿਿੰਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬ੍ਾ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਬ੍ੇ ਨੂਿੰ , ਿਟੌਰਮ 
ਿੀਵਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ ਿੜਕਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਿਿੰਤ ਦਾ ਿਫਾਈ 
ਪਰੋਗਰਾਮ (ਿਸਪਰਿੰ ਗ ਿਵੀਸਪਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 

• ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤ ੇਲੁਿੱ ਕ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ, ਪੁਲਾਂ, ਕੈਚ ਬ੍ੇਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਗਟਰਾਂ ਿਮੇਤ 

• ਿਖਤ-ਿਤਹਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ੍ ਅਤੇ ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ 

• ਉਹ ਿਾਈਡ੍ਵਾਕਿ ਅਤੇ ਪਗਡ੍ਿੰਡ੍ੀਆਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਰਦੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਈ ਗਈ ਿੀ 
• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਸਵਖੇ ਪਾਰਸਕਿੰਗ ਲੌਟਿ 

• ਸਬ੍ਨਾਂ ਕਰਬ੍ਿ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਟਰੀ ਰੋਡ੍ਿ ਨੂਿੰ  ਧੋਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ 
• ਿਾਈਡ੍ਵਾਕ ਦੀ ਿਫਾਈ  

• ਨਮਕ ਦ ੇਬ੍ੌਕਿ ਅਤੇ ਿਨੋ ਫੈਂਸਿਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ 
• ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਚ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਣਾ 
• ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇਘਾਹ ਨਾਲ ਢਕ ੇਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਰਿੰ ਮਤ 

• ਸਿਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਿ ਸਡ੍ਪਾਰਟਮੈਂਟ (Parks Department) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵਿੱਚ, ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 
 

ਬ੍ਿਿੰਤ ਦੇ ਿਫਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ: 

 

• ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੜਕਾਂ ਤ,ੇ ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ 

• ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਜ ਤ ੇਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ, ਿੜਕ ਵਿੱਲ ਬ੍ਾਹਰ ਸਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ 

• ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂਿੰ , ਕੂੜੇ ਦ ੇਕਿੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਿਾਈਕਸਲਿੰ ਗ ਬ੍ੌਕਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਨੈਟਿ ਨੂਿੰ  ਿੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਬ੍ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪਿੱਛੇ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਿਸਿਤੀ ਨੂਿੰ  ਿਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਿੜਕ ਦੀ ਿਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿੋੜਹਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿੱਟੀ ਉੱਡ੍ ਿਕਦੀ ਹੈ 

• ਧੀਰਜ ਰਿੱ ਖੋ ਸਕਉਂਸਕ ਠਿੰ ਡ੍ਾ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਮੌਿਮ, ਿੜਕ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

ਬ੍ਿਿੰਤ ਦੇ ਿਫਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਗਵਾਂਢ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਿੱਿੇ (here) ਕਸਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
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