
 
 

 

 

જૂન 27, 2018 

 

બ્રામ્પટનન ેચોખ્ખું, સખરક્ષિત અન ેઆકર્ષક બનાવવાન ેપ્રોત્સાહન આપવા  

આ શહરે બ ેનવા પટેાકાનનૂો બનાવ ેછે 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટન સીટી કાઉક્ષન્સલે તાજેતરમાું બ ેનવા પટેાકાનનૂો (બાય-લૉઝ) મુંજૂર કયાાં જે શહેરની ગખણવત્તા જાળવવા પર 

ધ્યાન આપ ે– અનક્ષિકૃત પાર્કાંગ પટેાકાનનૂ (અનઓથોરાઇઝ્ડ પાર્કાંગ બાય-લૉ) અને સાવષજક્ષનક ત્રાસ પેટાકાનૂન (પક્ષલલક ન્યખસન્સ બાય-લૉ).  

અનક્ષિકતૃ પાર્કાંગ પટેાકાનનૂ (અનઓથોરાઇઝ્ડ પાર્કાંગ બાય-લૉ) 

મે 30, 2018 નાું રોજ, કાઉક્ષન્સલે ઘાસના બખલેવાર્ડસષ અન ેઘરની આગળ અન ેબાજખના યાર્ડસષ પર ગરેકાયદેસર રીતે પાકષ કરવામાું આવતા 

વાહનોન ેક્ષનયુંક્ષત્રત કરવા અનક્ષિકૃત પાર્કાંગ પેટાકાનનૂ મુંજૂર કયો. નવા પટેાકાનનૂ હેઠળ, અક્ષિકારીઓ સપાટ ક્ષસવાયની જગ્યાઓ પર 

ગેરકાયદેસર રીતે પાકષ કરવામાું આવતા વાહનો માટ ે$75 ની પાર્કાંગ પનેલ્ટી નોરટસ આપી શક ેછે. પનેલ્ટી નોરટસો હવેથી કાયદાની અમલ 

બજવણી કરતા અક્ષિકારીઓ દ્વારા આપી શકાશ,ે જેઓ રદવસના 24 કલાક પેટ્રોલલુંગ કરતા હોય છે. 

ભૂતપવૂષ પટેાકાનનૂ હેઠળ, ક્ષમલકત િોરણ હખકમો (પ્રોપટી સ્ટાન્ડડષ ઓડષસષ) ત્યાર ેઆપવામાું આવતા હતા જ્યારે વાહનો ઘરની આગળ કે બાજખના 

યાર્ડસષ પર પાકષ કરવામાું આવે અન ેપનેલ્ટી નોરટસો ત્યાર ેઆપવામાું આવતી જ્યારે વાહનો લેન્ડસ્કૅપ્ડ બખલેવાર્ડસષ પર પાકષ કરવામાું આવે. ઘાસના 

બખલેવાડષ પર વાહન પાકષ કરીન ેઉલ્લુંઘન કરનારાઓને $35 ની રટરકટ આપવામાું આવતી, અને ્ાનગી આગળ કે બાજખના યાડષ પર પાકષ 

કરનારાઓને પોતાના વાહનો ્સડેીને કાયદા સાથ ેસખસુંગત રહેવા લઘખત્તમ 21 રદવસનો સમય આપવામાું આવતો હતો. વિખમાું, મૂકેલા 

આરોપોનો ઉકેલ આવવામાું એક વર્ષ સખિીનો સમય લાગી શકતો હતો.  

આ નવો પટેાકાનનૂ કાયદાની અમલ બજવણી કરતા કમષચારીગણને આગળ અન ેબાજખના યાર્ડસષને સુંબુંક્ષિત પાર્કાંગ ફરરયાદો પર ઓછો સમય 

ક્ષવતાવવા દેશ,ે જેનાથી અન્ય નોંિપાત્ર પટેાકાનનૂ મખદ્દાઓ પર માનવ સુંસાિનોની પખનઃફાળવણી કરી શકાશે, જેની સાથે સાથે સ્થાક્ષનક પડોશનો 

દે્ાવ સખિારી શકાશ.ે  

સાવષજક્ષનક ત્રાસ પટેાકાનનૂ (પક્ષલલક ન્યખસન્સ બાય-લૉ) 

ત્રાસમય જૂથો વિવાન ેજવાબ આપવામાું જ્યાું ઘોંઘારટયખું અને િૃણાપાત્ર વતષન અઠવારડક રોકાણો, લગ્નો ક ેઅન્ય ્ાસ પ્રસુંગો માટે આવાસીય 

ક્ષમલકતો ભાડ ેઆપતા લોકો દ્વારા કરવામાું આવતખું હોય, કાઉક્ષન્સલ ેજૂન 27, 2018 નાું રોજ સાવષજક્ષનક ત્રાસ પટેાકાનનૂને મુંજૂરી આપી 

હતી.  

આ પટેાકાનૂન રહવેાસીઓ અને તઓેના મહમેાનો દ્વારા અપમાનકારક અને/અથવા અક્ષશષ્ટ વતષન અન ેરિયાઓ, અશ્લીલતાનો ઉપયોગ, અન ે

સુંભક્ષવતપણે કોઇ બીજા ક્ષવચ્છેદક વતષનના મખદ્દાઓને સુંબોિશે. તે ક્ષવક્ષવિ અન્ય સાવષજક્ષનક ત્રાસને પણ સુંબોિશ ેજેમાું રસ્તા પર ભી્ માુંગવી, 

ભીંતક્ષચત્રો દોરવા અન ેસાવષજક્ષનક ક્ષમલકતને નખકસાન પહોંચાડવખું, અને વાુંિાજનક દખગાંિ કે િૂમાડો, િૂળ કે હવામાું ઊડતા કણોના સ્ત્રાવને 

પ્રક્ષતબુંક્ષિત કરવખું સામેલ છે, શહેરે પરવાનગી આપી હોય તે ક્ષસવાય. 

સાવષજક્ષનક ત્રાસ પેટાકાનૂન શહેરના કાયદાની અમલ બજવણી કરતા કમષચારીગણ અને પોલીસન ેત્રાસદાયક જૂથો અન ેઅન્ય સાવષજક્ષનક ત્રાસ 

સાથે ઘેરાયેલા મખદ્દાઓન ેપહોંચી વળવામાું વિારાના સાિનો પૂરા પાડશ ેઅને સહાયતા કરશ.ે  



 

 

પેટાકાનૂનો આ શહેરની ગખણવત્તા જાળવવામાું મદદ કર ેછે, અને દરેક બ્રામ્પ્ટક્ષનયન ેઆ િોરણોને ટેકો આપવામાું કુંઇક ભૂક્ષમકા ભજવવાની હોય 

છે. રહવેાસીઓ અને મખલાકાતીઓને શહેરના પટેાકાનનૂો અનખસરીને બ્રામ્પટનની સખ્ાકારીમાું ફાળો આપવા પોતાનો ભાગ ભજવવાનખું કહવેામાું 

આવે છે જેથી કરીન ેદરેક વ્યક્ષતત ચોખ્ા, સખરક્ષિત શહરેનો આનુંદ માણી શક ેતેવી ્ાતરી કરવામાું મદદ મળી શક.ે 

આ અને અન્ય પટેાકાનનૂો પર વિખ માક્ષહતી મેળવવા વેબસાઇટ જખઓ, www.brampton.ca/bylaws   
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