
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2022 ਦਾ ਿੜਕਾਂ ਿਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਰੁੂ ਹ ੋਸਗਆ ਹੈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਮਈ, 2022) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 2022 ਦਾ ਿੜਕਾਂ ਿਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਿਟਰੀਟ ਿਵੀਸਪਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ ਿਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਇਿੰਡਿਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਿੜਕਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਿੀਵਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਾਫ ਰਿੱਖਣ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ਿਿੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬ੍ਾ ਿਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਬ੍ ੇਨੂਿੰ , ਿਟੌਰਮ 

ਿੀਵਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿਾਫ ਿੜਕਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਿਿੰਤ ਦੇ ਿਫਾਈ 

ਪਰੋਗਰਾਮ (ਿਸਪਰਿੰ ਗ ਿਵੀਸਪਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤੇ ਲੁਿੱ ਕ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ, ਪਲੁਾਂ, ਕੈਚ ਬ੍ਸੇਿਨਾਂ ਅਤੇ ਗਟਰਾਂ ਿਮੇਤ 

• ਿਖਤ-ਿਤਹਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਲੇੁਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਵਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ 

• ਉਹ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਅਤੇ ਵਾਕਵੇਜ, ਸਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਈ ਗਈ ਿੀ 
• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਸਵਖ ੇਪਾਰਸਕਿੰਗ ਲੌਟਿ 

• ਸਬ੍ਨਾਂ ਕਰਬ੍ਿ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਟਰੀ ਰੋਡਿ ਨੂਿੰ  ਧਇੋਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵ ੇ

• ਿਾਈਡਵਾਕ ਦੀ ਿਫਾਈ 

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

• ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (Parks Department) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵਿੱ ਚ, ਕੂੜਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ 

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

• ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੜਕਾਂ ਤੇ, ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰ ੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਡਰਾਈਵਵੇਜ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ, ਿੜਕ ਵਿੱਲ ਬ੍ਾਹਰ ਸਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ 

• ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂਿੰ , ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਿਾਈਕਸਲਿੰ ਗ ਬ੍ੌਕਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱਖ ੋ

• ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਨੈਟਿ ਨੂਿੰ  ਿੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਬ੍ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪਿੱ ਛੇ ਰਿੱਖ ੋ

• ਿਸਿਤੀ ਨੂਿੰ  ਿਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਿੜਕ ਦੀ ਿਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਿੋੜਹਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਟੀ ਉੱਡ ਿਕਦੀ ਹੈ 

• ਧੀਰਜ ਰਿੱਖ ੋਸਕਉਂਸਕ ਠਿੰ ਡਾ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਮੌਿਮ, ਿੜਕ ਿਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰ ੋਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਬ੍ਿਿੰਤ ਦੇ ਿਫਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਪਰਿੰ ਗ ਿਟਰੀਟ ਿਵੀਸਪਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ, Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।  
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
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