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એક સારા પડોશી બનો 

તમારી મમલકતની દેખરેખ રાખીને ગંદી અને જોખમકારક મથિમતઓ અટકાવો 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – આપણે હ ફંાળુ હવામાન સહન કરવાનો સમય આવ્યો છે ત્યાર,ે આ શહરે એ ખાતરી કરવા ઇચ્છે છે ક ેરહવેાસીઓ 

પોતાના પાડોશની જાળવણી કર.ે  

એક સારા પડોશી બનો. તમારી મમલકતની દેખરેખ રાખીન ેગંદી અન ેજોખમકારક મથિમતઓ અટકાવો. આ વસંત અને ઉનાળામા ંમમલકતને 

સૌિી ઉત્કૃષ્ટ આકારમા ંરાખવાની રીત અગંે જ જ મામહતી અહીં આપી છે: 

વકૃ્ષો 

તમારી મમલકતમા ંવૃક્ષો અન ેવાડન ેસુઘડ રાખવા જોઇએ કારણ ક ેતનેી વધાર ેપડતી વૃમધધ સુરક્ષાને અસર કરી શક ેછે અન ેલોકોન ેસાઇડવૉક 

પર ચાલતા અટકાવી શક ેછે. 

વૃક્ષ સાચવણી પેટાકાન નિી ખાનગી મમલકતમા ંવકૃ્ષોન ેસંરક્ષણ મળે છે. તમે તમારી મમલકતમાંિી વકૃ્ષ કાઢી નાખો તે પહેલા,ં અિવા જો તમન ે

શહેરની કોઇ મમલકત જેમ ક ેબુલેવાડડ ક ેપાકડમાનંા વૃક્ષ મવશ ેકોઇ ચચંતા હોય તો, 311 નબંર પર ફોન કૉલ કરીન ેપાર્કસડ મેઇન્ટનેન્સ એન્ડ 

ફોરેથરીનો સંપકડ કરો. 

ઘાસ અન ેનીંદણ 

લાંબું ઘાસ ગંદુ હોય છે અન ેતે ઉંદર, મખસકોલીઓ, વગેરનેે આકર્ષી શક ેછે. તમાર ંઘાસ કાપીને 20 સ.ેમી. (8 ઇંચ) ક ેવધારે ટ ંકુ ંરાખો. જો 

તમે તે ના કરો તો, આ શહેર તમન ેતમાર ંલાંબું ઘાસ અન ેનીંદણ કાપવાનો હુકમ કરીને કમ્પાલયન્સ ઓડડર આપે તવેુ ંબની શક.ે આ શહેરના 

સત્તાવાળાઓ પનુઃમનરીક્ષણ કરશ ેઅન ેજો ઘાસ અન/ેઅિવા નીંદણ હજુ પણ કાપવામાં ન આવ ેતો, એક કોન્રાર્કટર ધવારા તનેે કાપવાની 

ગોઠવણ કરશ,ે જેનો ખચડ મમલકતના મામલકે ભોગવવાનો રહેશે. આ ખચડ, વત્તા વહીવટી ફી, સીધેસીધી મામલકના મમલકત કરોમા ંઉમેરવામાં 

આવશ.ે 

જંતુનાશક વગર નીંદણનો સામનો કરવા, તમારી લૉન બહુ અવારનવાર કાપતા રહો જેિી બી ફેલાવતા નીંદણની ક્ષમતા ઘટાડી શકાય, 

ફળદ્રુપતા અન ેવાયુમમશ્રતા વધારી શકાય, તમારો બગીચો અન ેઝાડવાને લીલા ઘાસિી આવરી લઇ શકાય અન ેજરૂર પડે ત્યાર ેહાિિી નીંદણ 

કાઢી નાખી શકાય. 

બમંધયાર પાણી 

પાણીનો ભરાવો ઘણીવાર બાળકોના રમકડાઓ અને ચોમાસુ ંનાળા કે પ લ્સ, ડોલ, ટાયરો અને પ લ કવસડની ટોચમા ંિતો હોય છે. આન ે

બંમધયાર પાણી કહેવામા ંઆવ ેછે, અન ેતેન ેતમારી મમલકતમાંિી કાઢી લેવુ ંજોઇએ. બંમધયાર પાણી મચ્છરો માટ ેસવંધડન મેદાન છે અન ેતે 

ઘણીવાર સુરક્ષા જોખમ ઊભું કર ેછે.  

બલુવેાડડ મનભાવ-જાળવણી 

બુલેવાડડ આવાસીય મમલકતનો એ ભાગ છે જે રથતાની સૌિી નજીકમાં હોય છે. આ જમીન શહેરની મામલકીની હોય છે ત્યાર,ે બુલેવાડડ 



                                 Matte Story | May 11, 2018 

 

 

મનભાવ-જાળવણી પટેાકાન ન પ્રમાણે, તેન ેજાળવવાની જવાબદારી મમલકત મામલકની હોય છે. આમા ંઆ બાબતોનો સમાવેશ િાય છે પરંત ુ

તેના સધુી સીમમત રહેતંુ નિી: 

 ઘાસ કાપવુ ં

 કચરો, ભંગાર, પ્રાણીનો મળ અને ચાલતી વખત ેકંઇક ભરાવાિી ગોિુ ંખાવાને લીધે િતા જોખમોિી દ ર રહેવુ ં

ભગંાર 

તમારી મમલકતમા ંક્ષમતમય ક ેઆંમશક કાયડરત વથતુઓ કે ભગંાર સંઘરવાિી ન કેવળ તમારી મમલકત અન ેપાડોશના દખેાવ પર પ્રભાવ પડ ેછે, 

પરંતુ તનેાિી આરોગ્ય અને સુરક્ષા જોખમ ઊભુ ંિઇ શક ેછે. વાહનના ભાગો, ફેંકી દીધેલુ ંક ેત્યાગ કરેલંુ રાચરચીલંુ અન ેઉપકરણો, બાંધકામ 

માલસામગ્રીઓ, પ્રાણીનો મળ ક ેઅન્ય ભંગારન ેતમારી મમલકતમા ંસંઘરશો નહીં. 

જો તમારી મમલકત ભગંાર મુર્કત ના હોય તો, આ શહેરના સત્તાવાળાઓ તનેે કાઢી નાખવા કમ્પાલયન્સ ઓડડર આપ ેતવેું બની શક.ે આ શહેરના 

સત્તાવાળાઓ પનુઃમનરીક્ષણ કરશ ેઅન ેજો હુકમનુ ંઅનપુાલન નમહ િયુ ંહોય તો, એક કોન્રાર્કટર ધવારા ભગંાર હટાવવાની ગોઠવણ કરી શક,ે 

જેનો ખચડ મમલકતના મામલકે લઘુત્તમ મનભાવ-જાળવણી (મમલકત ધોરણો) પેટાકાન નો અન ેનકારવુ ંઅને ઉકરડો પટેાકાન નો હેઠળ ભોગવવાનો 

રહેશે. આ ખચડ, વત્તા વહીવટી ફીને સીધેસીધી મામલકના મમલકત કરોમાં ઉમેરવામાં આવશ.ે 

પેટાકાન નો આપણા ંશહેરની ગુણવત્તા જાળવવામા ંમદદ કર ેછે, અને દરેક બ્રામ્્ટમનયનન ેઆ ધોરણોનો ટેકો આપવામા ંકંઇક ભ મમકા 

ભજવવાની હોય છે. બ્રામ્પટનની સુખાકારીમા ંફાળો આપવા તમારી ભ મમકા ભજવો – તમારી જવાબદારીઓ જાણો અને દરેક વ્યમર્કત સાફ, 

સુરમક્ષત શહેરનો આનંદ લઇ શક ેતે ખાતરી કરાવવામા ંશહેરના પેટાકાન નો અનુસરીને મદદ કરો.  

મમલકત ધોરણો અંગ ેવધુ મામહતી મેળવવા, વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws  
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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