
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਬਿੂੰਤ ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰਸਿਣ ਦੇ ਿਝੁਾਅ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿ ੈ

 

ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (17 ਮਾਰਚ, 2021) – ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਿੈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ ਇਿ ਬਿੂੰਤ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਸਿਣ ਦੇ 
ਿੁਝਾਅ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਿੀਿਿਾਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਲਗ ਿਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਸਿਿਦ ੇਬਾਰੇ ਸਵੱਚ ਿਰ ਸਕਿੇ ਿ ੂੰ  ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਿਰਦੀ ਦੇਿੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਰਫੀਲੇ ਤ ਫਾਿ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਿਿੋ ਅਤੇ ਆਈਿ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਿੁਣ, ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿੂੰਤ ਦੀ ਵਰਿਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਿ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਮਰਿੈਂਿੀ ਮੈਿੇਿਮੈਂਟ ਆਸਫਿ (Emergency Management Office) ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ 

ਸਕ, ਿੜ੍ਹ ਦਾ ਿੋਿਮ ਔਿਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ। ਿੇਠਾਂ ਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦ ੇਮੱੁਿ ਿੁਝਾਅ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਿਿ, ਸਿਿਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਧਆਿ ਸਵੱਚ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ: 

• ਪੁਸਲਿ, ਫਾਇਰ ਿਾਂ ਐਬਂ ਲੈਂਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਵਾਲੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਐਮਰਿੈਂਿੀ ਲਈ ਤੁਰੂੰਤ 9-1-1 ਤ ੇਫੋਿ ਕਰੋ। 
• ਸਮਊਸਿਸਿਪਲ ਿੜ੍ਕਾਂ ਤ ੇਲੋਕਲ ਿੜ੍ਹ, ਰੁਕੇ ਿੋਏ ਿਟੌਰਮ ਿੀਵਰ ਗਰੇਟਿ ਿਾਂ ਬੇਿਮੈਂਟ ਦ ੇਿੜ੍ਹ ਲਈ, 311 ਤ ੇਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
• ਿਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਰੀਮਿ ਸਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਕਰੈਸਿਟ ਵੈਲੀ ਕਿਿਰਵੇਸ਼ਿ ਅਿਾੱਸਰਟੀ (the Credit Valley 

Conservation Authority) ਿ ੂੰ  ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਿੇ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਲੱਿ 

ਸਿਊਟੀ ਅਫ਼ਿਰ (Flood Duty Officer) ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਿੋ।   
• ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਿ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰੋ। ਿੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ, ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿਿੱਕਲਣ ਵਾਿਤੇ ਰਿਤਾ ਛੱਸਿਆ ਿੈ। ਿੇਕਰ 

ਅਸਿਿਾ ਕਰਿਾ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਿੇੜ੍ਲੇ ਕੈਚ ਬੇਸਿਿ ਿਾਂ ਿਟਰੀਟ ਿ ੂੰ  ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਤਾ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਿੋ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਵਗ ਿਕੇ। ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧ  ਿਿੋ ਿਟਾਓ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਕੈਚ ਬੇਸਿਿ ਅਤੇ ਿਾਉਿਿਪਾਉਟਿ ਰੁਕ ੇਿੋਏ ਿਿੀਂ ਿਿ। 

• ਿੇਕਰ ਿੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਿ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਸਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣਾ ਪਵ ੇਤਾਂ ਸਬਿਲੀ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। ਸਬਿਲੀ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਲਈ 

ਅਲੈਕਟਰਾ (Alectra) ਿ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਿਿ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਬਿਲੀ ਦ ੇਆਉਟਲੈਟਿ, ਉਪਕਰਿਾਂ ਿਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦ ੇਿੂੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਆ ਿਕਦਾ 
ਿੋਵ,ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਿ ਕਮਰੇ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਿਾ ਿਾਓ।  

• ਿੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਿੱਕਲਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਫਫ ੂੰ ਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸਰਿਾਉ ਿਬੂੰਧੀ, ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਦ ੇਿੋਿਮਾਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ/ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ। 

• ਸਿਿਿਾਂ ਿੜ੍ਕਾਂ ਤ ੇਿੜ੍ਹ ਆਇਆ ਿੋਵੇ, ਉੱਿੇ ਿਾ ਤੁਰੋ ਿਾਂ ਵਾਿਿ ਿਾ ਚਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਿੋਣ ਿਾਲ ਿਟਰੀਟਿ ਅਤੇ ਪਗਿੂੰਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ 

ਪਰਭਾਸਵਤ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ।  
 

ਸਿਵਾਿੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਦੀਆਂ, ਿਟਰੀਮਿ, ਤਲਾਬਾਂ (ਤ ਫਾਿ ਦ ੇਪਾਣੀ ਿਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਬਾਂ ਿਮੇਤ), ਰੇਜ਼ਰਵੋਇਰਿ, ਸਗੱਲੀਆਂ 
ਜ਼ਮੀਿਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਿਾਂ ਤ ੇਿਕੇਸਟੂੰਗ ਿਾ ਕਰੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਘਟਦੇ-ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਿ ਦ ੇਕਾਰਿ, ਿਿੋ ਅਤੇ ਆਈਿ ਦੇ ਸਪਘਲਣ ਅਤੇ 
ਸਿਗਰਾਿੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਕਾਰਿ ਅਿੁਰੱਸਿਅਤ ਿੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ ਿੇ, ਲੋਕਲ ਿਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤ ੇਿਾਈਿ ਬੋਰਿ ਲਗਾਏ ਿਿ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਿਵਾਿੀਆਂ 
ਿ ੂੰ  ਉਿਿਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਸਕਆ ਿਾ ਿਕੇ। ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿਯਤ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਾਿ ਲੱਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਛੱਿ ਕੇ, ਸਕਿੇ ਝੀਲ ਿਾਂ ਵਾਟਰਕੋਰਿ ਤ ੇ

ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਕਰਿਾ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਲੈਂਿਿ ਬਾਇ-ਲਾਅ (City’s Park Lands By-Law) ਿੇਠ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਵਾਸਲਆਂ 
ਉੱਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਿੁਰਮਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ ਇਿ ਬਿੂੰਤ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਸਕਵੇਂ ਸਰਿਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬੂੰਧੀ ਿੂੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਸਲਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤ ੇਿਾਓ।  

https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx
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 ਮੀਿੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਗੁਰਸਵੂੰਦਰ ਸਿੂੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਿੀਿੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਸਮਉਸਿਟੀ ਐਿਗੇਿਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਿਕ ਕਸਮਉਸਿਕੇਸ਼ਿ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
  

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

