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 ( کو ایک بار پھر خراج تحسینCity of Bramptonسردیوں کے موسم میں سڑکوں کے انتظامات کے لیے سٹی آف برامپٹن )

 

دوسرے سال بھی موسم سرما میں سڑکوں کے انتظامات کے دوران ( کو City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

لوگوں کی سالمتی اور ماحول کی حفاظت کے بہترین طریقے اپنانے کے اعتراف کے طور پر برف باری سے محفوظ اور قابل 

ایوارڈ سے نوازا ( کے Safe and Sustainable Snowfightingعمل طریقے سے نمٹنے یعنی سیف اینڈ سسٹین ایبل سنو فائٹنگ )

 گیا ہے۔

 

( کی طرف سے دیا گیا ہے جو کہ ایک بال منافع چلنے والی ٹریڈ ایسوسی ایشن Salt Instituteسٹی کو یہ ایوارڈ سالٹ انسٹیٹیوٹ )

کرتی ہے۔ سینڈل وڈ پارک  کے متعلق لوگوں کو آگاہہے جو سردیوں میں سڑکوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نمک کے فوائد 

 Operations( دونوں آپریشنز فیسلیٹیز )Williams Parkway( اور ولیمز پارک وے )Sandalwood Parkway) وے

Facilities( کو ماحولیاتی آگاہی )environmental awareness اور سردیوں میں سڑکوں کے لیے نمک کا ذخیرہ کرنے میں )

 دکھانے پر سراہا گیا۔ اعٰلی کارکردگی

 

( پروگرام جدید Safe and Sustainable Snowfighting( کا سیف اینڈ سسٹین ایبل سنو فائٹنگ )Salt Instituteسالٹ انسٹیٹیوٹ )

 کی ترویج کر رہا ہے۔ترین ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے استعمال اور انتظامات کے مٗوثر طریقہ کار 

 

 مختصر حقائق

 ( سیف اینڈ سسٹین ایبل سنو فائٹنگSafe and Sustainable Snowfighting کا ایوارڈ کینیڈا اور یونائیٹڈ سٹیٹس میں )90 

اس ایوارڈ کو وصول کرنے والے صرف پانچ کینیڈین اداروں  (City of Bramptonاداروں کو دیا گیا۔ سٹی آف برامپٹن )

 میں سے ایک ہے۔

 کا جاتا ہے۔کینیڈا کی سڑکوں پر ہر سال تقریباً چھ ملین )ساٹھ الکھ( ٹن برف ہٹانے واال نمک چھڑ 

 ( سٹی آف برامپٹنCity of Brampton ًہر سال تقریبا )ٹن نمک منگواتا ہے۔ 25,000 

  3,600سٹی کا عملہ ( لین کلومیٹرlane kilometres سڑکوں کی دیکھ بھال )۔ ایک موسم سرما کے دوران کا ذمہ دار ہے

 دفعہ نمک چھڑکتا ہے۔ 45عملہ اوسطاً 

  ٹن نمک کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔  8,000سینڈل وڈ میں نمک کا ذخیرہ کرنے کی جدید ترین سہولت موجود ہے جہاں پر

اس جگہ کی اور بھی بہت سی ماحول دوست خصوصیات ہیں جن میں شامل ہے ذخیرہ کرنے والے ٹینک جو گاڑیوں سے 

 چھڑکے گئے نمک کو جمع کر کے دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

 امپٹن کی متوقع بڑھوتری کے پیش نظر ولیمز پارک وے کی تعمیر نو اور توسیع کی جا رہی ہے۔ کام کے موجودہ بر

 اور ریت/نمک کے ذخیرے کی جگہ کی تعمیر شامل ہے۔ (snow control centre) مرحلہ میں ایک نئے سنو کنٹرول سنٹر

 اقتباسات

سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے عملے کی )برفباری کے( طوفان سے نمٹنے کی تیاری برف گرنے 

ضرورت ہے جو پیشگی منصوبہ بندی اور محفوظ اور مٗوثر طریقے سے نمک کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت کو سمجھتا ہو۔ اس 

محنت سے کام ہماری پبلک ورکس کی ٹیم بہت  ،بات کو یقینی بنانے کے لیے لوگ برامپٹن کے اندر سالمتی سے سفر کر سکیں

( نے ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے موسم Salt Instituteاس بات پر بہت خوش ہوں کہ سالٹ انسٹیٹیوٹ )میں کرتی ہے اور 

 سے کی گئی منصوبہ بندی کو سراہا ہے۔" عرق ریزیسرما کے دوران کیے جانے والے انتظامات میں 



 
 

 

 Planning and Infrastructure Servicesروسز کمیٹی چیئر )( پالننگ اینڈ انفراسٹرکچر سElaine Mooreایلین مور ) -

Committee Chair( اور ریجنل کاؤنسلر )Regional Councillor) 

۔ سردیوں میں ایک مشکل مرحلہ طے کر لیا ہےنے دوسرے لوگوں اور جیتنے والوں  (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

نظارہ گاڑیاں چالنے والوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے  معروفبرف پڑی ہوئی سڑکوں پر ٹرکوں کے نمک چھڑکنے کا 

سیف اینڈ سسٹین جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نمک کسی ایسے ادارے کے طرف سے ذخیرہ کیا گیا ہو اور چھڑکا جا رہا ہو جس کو 

( ایوارڈ ملنے کا اعزاز حاصل ہو تو یہ گاڑیاں چالنے والوں کے لیے Safe and Sustainable Snowfightingایبل سنو فائٹنگ )

مزید اطمینان کا باعث ہوتا ہے کہ لوگوں کی سالمتی اور ماحول کے تحفظ میں ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان اداروں 

 "ہے۔ انے ایک اور مشکل مرحلہ طے کر لی

 (Salt Instituteصدر سالٹ انسٹیٹیوٹ )الری رومن،  -

 

 متعلقہ لنکس

www.brampton.ca/snow  

  

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89شامل ہیں جو  لوگ

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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