
 

 

યાર્ડ મઇેન્ટનેન્સ, સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ અન ેઘોંઘાટ:  

સીટી આ વસતંઋતમુા ંબ્રમે્પટનન ેહરિયાળુ, આિોગ્યપ્રદ અન ેસિુક્ષિત િાખવાની યાદ િહવેાસીઓન ેઅપાવ ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે4, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શહેિન ેચોખખંુ અને સુિક્ષિત જાળવવામાં મદદ માટ ેવર્ડભિ બાય-લૉઝ (પટેાકાનૂનો) 

અનુસિવાના મહત્વની યાદ અપાવે છે. દિેક િહવેાસીએ આ ધોિણો જાળવી િાખવામા ંભૂક્ષમકા ભજવવાની િહે છે. 

 

આ વસંતઋતમુાં, તમાિો ભાગ ભજવો અને ક્ષવનમ્ર પર્ોશી બનો. િહેવાસીઓન ેનીચેના બાય-લૉ ધ્યાનમા ંિાખવાનુ ંકહવેામા ંઆવે છે: 

 

• તમાિા યાર્ડની ક્ષનભાવ-જાળવણી કિો. જો તમાર ંઘાસ સૉકિ બૉલ કિતા વધાિે ઊંચું હોય તો, તે કાપી નાખવાનો સમય છે. ઘાસ અન ે

નીંદણ (વીડ્સ) ક્ષનયક્ષમતપણ ેકાપવું જોઇએ, છાટં (ક્ષલલપપંગ્સ) કાઢી નાખીને, જેથી ખાતિી કિી શકાય કે તનેી ઊંચાઇ મહત્તમ 20 

સેન્ટીમીટિને વટાવ ેનહીં.  

• સાઇર્વૉલસ ખલુ્લા િાખો. વાહનો સાઇર્વૉક પિ ઢળતા પાકડ કયાડ હોય ત્યાિ,ે તનેાથી અન્ય લોકો માટ ેઅવિોધ ઊભો કિી શક ેછે અન ે

સાઇર્વૉલસ અસુિક્ષિત બની શક ેછે. 

• સીટીના રારફક અને પાર્કિંગ બાય-લૉ હેઠળ, વાહનો સવાિ ે2 થી 6 વાગ્યા વચ્ચેના સમયમાં અથવા એક સમયે ત્રણ કલાકથી વધાિ ે

સમય સધુી સ્ટ્રીટ પિ પાકડ કિી શકાતા નથી. સીટી દિેક કેલેન્ર્િ વર્ડ દીઠ, દિેક વાહનની લાઇસન્સ પ્લેટ દીઠ વધાિેમા ંવધાિે 14 રદવસ 

સુધી સ્ટ્રીટ્સ પિ પાકડ કિવાની પાર્કિંગ છૂટ માટનેી ક્ષવનંતીઓ સ્ટ્વીકાિે છે. પાર્કિંગ છૂટમા ંવાહનોન ેત્રણ કલાક ઉપિાંત અને/અથવા 

સવાિ ે2 થી 6 વાગ્યા વચ્ચનેા સમયમાં વાહનો પાકડ કિવાની છૂટ મળે છે. તે સ્ટ્રીટ પિ પાકડ કિવા મનોિજંનલિી ઉપયોગ માટ ે

રર્ઝાઇન કિેલા ક્ષવશાળકાય વાહનોને પણ છૂટ આપ ેછે. પાર્કિંગ સબંંક્ષધત ક્ષવનંતીઓ અહીં કિી શકાય છે. 

• િહેવાસીઓ બહાિ વધાિ ેસમય સિુક્ષિત િીત ેક્ષવતાવ ેત્યાિે, તઓેન ેવધાિે પર્તો ઘોંઘાટ ઓછો કિવાનું કહેવામા ંઆવે છે. સીટીના 

નોઇઝ બાય-લૉ (ઘોંઘાટ પટેા-કાનનૂ) હેઠળ, અન્ય બ્રેમ્પટનવાસીઓને ખલેલ થવાની શલયતા ધિાવતો ઘોંઘાટ કિવાની, કિાવવાની, ક ે

કિવાની પિવાનગી આપતી કોઇપણ વ્યક્ષલતન ેઘોંઘાટ કિવાની પિવાનગી અપાતી નથી. 

 

આ શહેિના બાય-લૉઝ પિ વધ ુમાક્ષહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca  
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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/By-Law-Enforcement/Pages/YardMaintenance.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Documents/By-Law%20Parking%20Infographic.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://brampton.gtechna.net/parkingconsideration/visitorpass/index.xhtml
https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Noise.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

