બર્ામ્પટનની િશયાળુ ઋતુને લગતી કામગીરીઓ
અહ બરફ પડે ત્યારે શહેરમાં શું કામ થાય છે તેને લગતી માિહતી આપી છે :
 સૌથી પહેલા, કમર્ચારીઓ મુખ્ય રસ્તાઓ પર મીઠું નાખે છે અને બરફ હટાવે છે . આ મુખ્ય રસ્તાઓ છે જે ની
પર ભારે ટર્ાિફક રહેતો હોય છે , આ રસ્તાઓ બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ/ઝુ મ રૂટ પર હોય છે , અથવા તેના પર પીલ
સેપરેટ કે પિબ્લક સ્કૂલ હોય છે .
 એક વખત પર્ાઇમરી રોડ્સ સાફ કરવામાં આવે એટલે, કમર્ચારીઓ રહેવાસી માગ પર મીઠું નાખવાનું કામ શરૂ
કરે છે . આ તમારા પાડોશની સ્ટર્ીટ્સ છે . રહેવાસી રસ્તાઓ પરથી:


બરફ માતર્ ત્યારે હટાવવામાં આવે છે જ્યારે એક જ તોફાનમાં ઓછામાં ઓછો 7.5 સે.મી. (3 ઇંચ)
જે ટલો બરફ પડ્યો હોય. જે હોકી પકના વ્યાસ જે ટલો, અથવા િકર્કેટ બૉલ કરતા સહેજ મોટો હોય.



મુખ્ય રસ્તાઓની જે મ લાદી દેખીતી કરવા બરફ હટાવવામાં આવતો નથી. સ્ટર્ીટ પરથી બરફ હટાવ્યા
પછી પણ, થોડોક બરફ જમીન પર રહે તે સામાન્ય બાબત છે .

 શહેરી કમર્ચારીગણ ઉદ્યાનોમાં પગદંડીઓ, તેમજ એ સાઇડવૉક્સ (ફૂટપાથ) પરથી પણ બરફ હટાવીને કાંકરી
નાખે છે જે :


પર્ાઇમરી રોડ પર હોય



બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ/ઝુ મ બસ રૂટ પર હોય



શહેરના ઉદ્યાનની આગળ અથવા તમારી િમલકત પાછળની કોઇ સગવડમાં હોય



કબર્-ફેસ્ડ (ફૂટપાથ અને રસ્તા વચ્ચેની િકનારી) (સાઇડવૉક અને રસ્તા વચ્ચે ઘાસની પટ્ટી નહ )

બીજા બધાં સાઇડવૉક્સ જાળવણીની જવાબદારી િમલકત માિલકની રહે છે
કમર્ચારીઓનું લ ય તમામ રસ્તાઓ, સાઇડવૉક્સ અને પગદંડીઓ િહમવષાર્ પૂરી થયાના 24 કલાકમાં જાળવવાનું હોય છે .
તેમાં વધારે સમય લાગી શકે જો હવામાન પિરિસ્થિતઓ ગંભીર બને.

એક રહેવાસી તરીકે, અહ તમે આ રીતે તફાવત ઊભો કરી શકો છો:
 િહમવષાર્ થયા પછીના િદવસે સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં તમારા ઘરની સામે અને બાજુ નો સાઇડવૉક સાફ કરવો.
 તમારી િમલકતમાંથી બરફને પાવડાથી રસ્તો કે સાઇડવૉક પર ફકશો નહ .
 કચરો આપવાના િદવસે, તમારા ડર્ાઇવવૅની નીચેની તરફ અથવા કબર્ (ફૂટપાથ અને રસ્તા વચ્ચેની િકનારી)
પાછળની પટ્ટી પર તમારા કાટ્સર્ માટેની જગ્યા ચોખ્ખી રાખો. તેને સાઇડવૉક કે રસ્તા પર રાખશો નહ .
 િહમવષાર્ થાય ત્યારે, રસ્તા પર મીઠું નાખવાની અને બરફ હટાવવાની કામગીરી થતા સુધી રસ્તા પર કાર પાકર્
કરશો નહ . રસ્તા પર કાર પાકર્ કરેલી હોય ત્યારે કમર્ચારીઓ યોગ્ય રીતે જાળવણી કરી શકતા નથી.

સંપકર્માં રહો!
 વેબસાઇટ www.brampton.ca/snow 24/7 બરફ સાફ કરવાને લગતી અદ્યતન માિહતી સિહત, િશયાળુ
માિહતી મેળવવા જુ ઓ.
 Twitter પર @CityBrampton ને અનુસરો અને Facebook પર City of Brampton ને લાઇક કરો

