
 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનનો સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ થાય છે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (માર્ચ 31, 2021) – આ અઠવારિયાથી શરૂ કિીને, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આવાસીય માગો પિ પોતાનો 2021 સ્ટ્રીટ 

સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ કિશ.ે બીજા બધાિં વવસ્ટ્તાિોમાિં સફાઇ કામગીિી મિંગળવાિ, એવપ્રલ 6 નાિં િોજ શરૂ થશ.ે 

 

સ્ટ્રીટ્સ અને સીવસચન ેસાફ િાખવા વસિંતઋતુ દિવમયાન સીટીના માગો પિથી િતેી અન ેકર્િો વાળીને હટાવી લેવામાિં આવ ેછે. આનાથી 

વિસાદી ગટિોમાિં કર્િો ભિાતો અટકે છે અન ેડ્રાઇવસચ અન ેવટમેાગુચઓને િસ્ટ્તાઓ સુિવિત અને સાફ મળે છે.  

 

પસ્ટ્પ્રિંગ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામમાિં નીરે્ની બાબતો સામેલ છે: 

• સીટીની માવલકીના વબ્રજીસ, કેર્ બેવસન્સ (ક િંિીઓ) અને ગટિો સવહત, િસ્ટ્તા પિ િામિનુિં આવિણ ર્ઢાવેલા બધાિં િસ્ટ્તાઓ 

• સખત સપાટીવાળા બુલેવાર્ડસચ અને મીરિયન્સ 

• વશયાળા દિવમયાન સીટી દ્વાિા પાવિાથી સાફ કિાતા સાઇિવૉક્સ (ફૂટપાથ) અને વૉકવૅઝ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના રિરિએશન સેન્ટસચ અને સીટીની અન્ય સગવિોમાિં પાર્કિંગ લૉટ્સ 

• કર્બસચ વગિના ગ્રામ્ય િસ્ટ્તાઓન ેજરૂરિયાત મજુબ ધોવામાિં અને/અથવા વાળીન ેસાફ કિવામાિં આવ ેછે 

• સાઇિવૉકની સફાઇ 

• સોલ્ટ બોક્સીસ અન ેબિફની વાિ કાઢી નાખવી 

• પાવિ વૉપશિંગ બુલેવાર્ડસચ 

• સોિ રિપેિ (જમીનની સપાટીનુિં સમાિકામ) 

• સીટીના પાક્સચ રિપાટચમને્ટ સાથનેી ભાગીદાિીમાિં ગિંદવાિો ઉપાિવો 

 

પસ્ટ્પ્રિંગ સ્ટ્વીપ પ્રોગ્રામ દિવમયાન, િહેવાસીઓન ેનીરે્ની બાબતો યાદ અપાવવામાિં આવ ેછે: 

• સોમવાિથી શિુવાિ, સવાિ ે7 થી બપોિે 4 વાગ્યા સધુી આવાસીય માગો પિ વાહનો પાકચ કિવા નહીં 

• ડ્રાઇવવઝે પિ પાકચ કિેલા વાહનો સ્ટ્રીટ પિ ઝ મી ન િહ્ાિં (હેંગ ઓવિ ના) હોવાની ખાતિી કિો 

• કર્િો લેવાના રદવસોએ કર્િાના પાત્રો અન ેરિસાઇકપલિંગ બોક્સીસન ેિસ્ટ્તાથી દ િ િાખો 

• બાસ્ટ્કટે બૉલ અને હોકી નેટ્સન ેિસ્ટ્તા પિ ન િાખો અને કબચથી પ િતી પાછળ િાખો 

• સમજદાિ બનો. સ્ટ્રીટ સફાઇ કામગીિી થઇ િહી હોય ત્યાિે, ઘોંઘાટ થવાની અન ેધ ળ ઉિવાની શક્યતા િહે છે 

• ઠિંિુિં અન ેવિસાદી હવામાન સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપસચન ેકામ કિતા િોકતુિં હોવાન ેલીધે ધીિજ િાખશો. આ કાયચિમ ર્ાલુ િહે તે માટે ઉષ્ણતામાન 

સતતપણ ેશ ન્યથી ઉપિ િહે તે જરૂિી છે 

 

પસ્ટ્પ્રિંગ સ્ટ્વીપ પ્રોગ્રામ અન ેતમાિા પાિોશમાિં શુિં થઇ િહ્ુિં છે ત ેવવશે વધુ માવહતી જાણવા અહીં વક્લક કિો. 

 

-30- 

 

 

 

 

 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

