
 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਰਫ਼ ਿਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 
 

ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

 

 ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮ ੁੱਖ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਾਂ (ਆਰਟੀਰੀਅਲ) ਅਤੇ ਟਰੈਸਫਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 

(ਕਲੈਕਟਰ) ਿੜਕਾਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਸਵਛਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮ ੁੱਖ ਸੜਕ ਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨ ਾਂ ਤੇ 

ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਬਹ ਤ ਜ਼ਿਆਦ  ਹ ੁੰਦ  ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟ੍ਨ ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ਿਟ੍/਼ਿ਼ੂਮ ਬੁੱਸ ਰ਼ੂਟ੍ ਤੇ ਹਨ, ਿ ਾਂ ਉਹਨ ਾਂ ਤੇ ਪੀਲ ਦ  ਵੁੱਖਰ  ਸਕ਼ੂਲ ਿ ਾਂ ਪਬਜਲਕ 

ਸਕ਼ੂਲ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ ਮ ੁੱਖ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਸਫਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿੜਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਫ਼ ਕਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਮਲਾ ਿਥਾਨਕ 

ਿਟਰੀਟਿ ਤੇ ਨਮਕ ਸਵਛਾਉਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਹ ਡੇ ਆਸਪ ਸ ਦੀਆਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ਸ ਹਨ। ਸਥ ਨਕ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ਸ ਨ਼ੂੁੰ : 

 ਉਹਨ ਾਂ ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹਟ੍ ਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲ ਈ ਿ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਜਸੁੰਗਲ ਤ਼ੂਫ਼ ਨ ਜਵੁੱਚ ਘੁੱਟ੍ੋ-ਘੁੱਟ੍ 5 

ਸੈਂ.ਮੀ. (2 ਇੁੰਚ) ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ।  

 ਮ ੁੱਖ ਸੜਕ ਾਂ ਵ ਾਂਗ ਉਹਨ ਾਂ ਤੇ ਨੁੰ ਗੀ ਸਖਤ ਸਤਹ  ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਚਲ ਈ ਿ ਾਂਦੀ। ਼ਿਮੀਨ ਉੁੱਤ ੇਥੋੜਹੀ-ਬਹ ਤ ਬਰਫ਼ ਹੋਣ  

ਆਮ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਭ ਵੇਂ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲ ਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।  

 

 ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਰਕਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰੇਲਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਪਗਡੂੰਡੀਆਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਸਵਛਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ: 

 ਜਕਸ ੇਮ ੁੱਖ ਰ ਹ ਵ ਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹਨ 

 ਬਰੈਂਪਟ੍ਨ ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ਿਟ੍/਼ਿ਼ੂਮ ਬੁੱਸ ਰ਼ੂਟ੍ ਤੇ ਹਨ 

 ਜਸਟ੍ੀ ਪ ਰਕ ਿ ਾਂ ਿੈਜਸਜਲਟ੍ੀ ਦੇ ਸ ਹਮਣੇ ਹਨ 

 ਤ ਹ ਡੇ ਜਪਛਲੇ ਜਵਹੜੇ ਦੀ ਚ ਰਦੀਵ ਰੀ ਦੇ ਜਪੁੱਛੇ ਹਨ 

 ਪਗਡੁੰਡੀ ਦੇ ਜਕਨ ਰੇ (ਪਗਡੁੰਡੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਵਚਕ ਰ ਕੋਈ ਘ ਹ ਵ ਲੇ ਬ ਲੇਵ ਰਡ ਨਹੀ ਾਂ) 

 

ਹੋਰ ਸ ਰੀਆਾਂ ਪਗਡੁੰਡੀਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੁੰਮੇਵ ਰੀ ਪਰ ਪਰਟ੍ੀ ਦੇ ਮ ਲਕ ਦੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ 

 

ਅਮਲੇ ਦ  ਉਦੇਸ਼ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਬੁੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ, 24 ਘੁੰਜਟ੍ਆਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸੜਕ ਾਂ, ਪਗਡੁੰਡੀਆਾਂ ਅਤ ੇਟ੍ਰੇਲ ਾਂ ਨ਼ੂੁੰ  ਸ ਫ਼ ਕਰਨ  ਹ ੁੰਦ  

ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਬੁੰਧੀ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਤ ਾਂ ਇਸ ਜਵੁੱਚ ਵੁੱਧ ਸਮ ਾਂ ਵੀ ਲੁੱਗ ਸਕਦ  ਹੈ।  

 

ਇੁੱਕ ਸਨਵਾਿੀ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਤ ਿੀ ਾਂ ਇੂੰਜ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹ:ੋ 

 
 ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਿੇ ਤੁੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ ਹਮਣੇ ਅਤ ੇਜਕਨ ਰੇ ਦੀ ਪਗਡੁੰਡੀ ਨ਼ੂੁੰ  ਸ ਫ਼ ਕਰ।ੋ 

 ਆਪਣੀ ਪਰ ਪਰਟ੍ੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟ੍  ਕੇ ਸੜਕ ਿ ਾਂ ਪਗਡੁੰਡੀ ਤੇ ਨ  ਸ ੁੱਟ੍ੋ। 

 ਕ਼ੂੜ -ਕਰਕਟ੍ ਇਕੁੱਠ  ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਜਦਨ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਈਵਵੇ ਦੇ ਹੇਠ ਾਂ ਜਕਨ ਰੇ ਦੇ ਜਬਲਕ ੁੱਲ ਜਪੁੱਛੇ ਬ ਲੇਵ ਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ ਰਟ੍ ਾਂ 

ਲਈ ਿਗਹ  ਛੁੱਡੋ। ਉਹਨ ਾਂ ਨ਼ੂੁੰ  ਪਗਡੁੰਡੀ ਿ ਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨ  ਰੁੱਖੋ।  

 ਿਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤ ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਜਵੁੱਚ ਗੁੱਡੀ ਪ ਰਕ ਨ  ਕਰ,ੋ ਿਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਸਤ ੇਨਮਕ ਨ  ਜਵਛ ਇਆ ਿ ਵੇ ਿ ਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨ ਲ 

ਬਰਫ਼ ਨ  ਹਟ੍ ਈ ਿ ਵੇ। ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਤੇ ਕ ਰ ਾਂ ਪ ਰਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤ ਾਂ ਅਮਲ  ਸਹੀ ਢੁੰਗ ਨ ਲ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਦੀ 

ਦੇਖਭ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦ । 

 

 ਜ ੜੇ ਰਹ!ੋ 

 
 ਬਰਫ਼ ਹਟ੍ ਉਣ ਬ ਰੇ 24/7 ਅੁੱਪਡੇਟ੍ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਦੀ ਸਬੁੰਧੀ ਿ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/snow ਤੇ ਿ ਓ। 

 ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਕ ਬਰਫ਼ ਹਟ੍ ਉਣ ਦੇ ਕੁੰਮ ਜਕੁੱਥੇ ਹੋ ਰਹ ੇਹਨ, ਬਰੈਂਪਟ੍ਨ ਪਲੋ ਟ੍ਰੈਕਰ (Brampton Plow Tracker) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ 

 Twitter @CityBrampton ਤੇ ਿ ਲੋ ਕਰ ੋਅਤ ੇFacebook ਤੇ City of Brampton ਨ਼ੂੁੰ  ਲ ਈਕ ਕਰੋ 

http://www.brampton.ca/snow
https://brampton.focus511.com/
https://brampton.focus511.com/
http://www.twitter.com/citybrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

