
 

 
 

 

 

 گلیوں کی صفائی کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے  لیے کے  2022سٹی آف برامپٹن کے  

  

کا سٹریٹ سویپنگ پروگرام شروع کر دیا ہے۔ رہائشی گلیوں پر صفائی کا   2022سٹی آف برامپٹن نے اپنا  – (2022مئی  11برامپٹن، آن )
 کام شروع ہونے سے پہلے صنعتی اور آرٹیریل سٹریٹس پر کام کا آغاز ہو گا۔ 

 
موسم بہار کے دوران گلیوں اور گٹروں کو صاف رکھنے کے لیے شہر کی سڑکوں سے ریت اور ملبہ اُٹھایا جاتا ہے۔ یہ کام طوفانی پانی 

کے گٹروں کو ملبے کی وجہ سے بند ہونے سے بچاتا ہے اور ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں کو محفوظ اور صاف رکھتا 
 ہے۔ موسم بہار کی صفائی کے پروگرام میں درج ذیل شامل ہے: 

 بشمول پل، کیچ بیسن اور گٹرز کی صفائی شہر کی ملکیتی ایسی تمام سڑکیں جن کی باالئی تہہ اسفالٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے،  •
 سخت سطحوں کے حامل بولیورڈز اور میڈینز کی صفائی  •
 موسم سرما کے دوران سٹی کی جانب سے ہل چالئی جانے والی سائیڈ واکس اور واک ویز  •
 سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز اور دیگر سہولت گاہوں کی پارکنگ کی جگہوں کی صفائی  •
 ی بغیر رکاوٹ والی سڑکوں کو ضرورت کے مطابق دھویا اور/یا صاف کیا جائے گا مضافاتی عالقوں ک •
 سائیڈ واکس کی صفائی  •
 نمک کے ڈھیلوں اور برف کی باڑ کو ہٹانا  •
 بولیورڈز کی مشینی صفائی  •
 سبزہ زاروں کی مرمت •
 سٹی کے پارکس ڈیپارٹمنٹ کی شراکت سے کچرہ اٹھانے کا کام  •

 وران، شہریوں کو درج ذیل یاددہانیاں کرائی جاتی ہیں: موسم بہار کے سویپ پروگرام کے د 

 بجے تک رہائشی عالقوں کی سڑکوں پر گاڑیاں پارک نہ کریں 4سے شام   7پیر تا جمعہ، صبح  •
 ڈرائیو ویز پر کھڑی گاڑیوں کا کوئی بھی حصہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے •
 کوں سے دور رکھیں کلیکشن کے دنوں کے دوران کچرا دان اور ری سائیکلنگ کے ڈبے سڑ  •
 باسکٹ بال اور ہاکی کے نیٹس کو سڑکوں سے دور اور پکڈنڈیوں سے کافی فاصلے پر رکھیں  •
 براہ کرم تعاون کریں۔ سڑکوں کی صفائی کے دوران، تھوڑا بہت شور شرابہ اور گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے  •
اف کرنے واال عملہ اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکا۔  براہ کرم صبر سے کام لیں، کیونکہ بارشوں اور ٹھنڈ کے دوران گلیاں ص •

 صفائی کا پروگرام جاری رکھنے کے لیے درجہ حرارت مستقل طور پر صفر سے زیادہ ہونا چاہیے

  

 پر جائیں۔  Brampton.ca سپرنگ سویپ پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور سپرنگ سٹریٹ سویپنگ میپ کے لیے
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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