
 

 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનનો 2022 સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ થયો છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મે 11, 2022) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને પોતાનો 2022 સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ કયો છે. સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપિંગ (સફાઇ) 

કામગીિી િહેણાક વવસ્ટ્તાિના માગો પિ શરૂ થતા પહેલાિં ઔદ્યોવગક અને આટટિીયલ સ્ટ્રીટ્સ પિ શરૂ થશે. 

માગો અને ગટિ સાફ િાખવા વસિંત ઋતુ દિવમયાન શહેિમાિંથી િતેી અને કચિો વાળી લેવામાિં આવે છે. આનાથી વિસાદી ગટિ (સ્ટ્ટોમટ સીવિ)માિં 

કચિો ભિાતો અટકે છે અને વાહન ચાલકો અને વટેમાગુટઓ માટે સુિવિત અને સાફ માગો પૂિા પાડી શકાય છે. પસ્ટ્પ્રિંગ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામમાિં 

નીચનેી બાબતો સામેલ છે: 

• સીટીની માવલકીના વબ્રજીસ, કચે બેવસન્સ (કૂિંડીઓ) અન ેગટિો સવહત, િસ્ટ્તા પિ ડામિનુિં આવિણ ચઢાવેલા બધાિં િસ્ટ્તાઓ 

• સખત સપાટીવાળા બુલેવાર્ડસટ અને મીરડયન્સ 

• વશયાળા દિવમયાન સીટી દ્વાિા પાવડાથી સાફ કિાતા સાઇડવૉક્સ (ફૂટપાથ) અને વૉકવઝૅ 

• સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના રિરિએશન સેન્ટસટ અને સીટીની અન્ય સગવડોમાિં પાર્કિંગ લૉટ્સ 

• કર્બસટ વગિના ગ્રામ્ય િસ્ટ્તાઓન ેજરૂરિયાત મુજબ ધોવામાિં અને/અથવા વાળીન ેસાફ કિવામાિં આવે છે 

• સાઇડવૉકની સફાઇ 

• સોલ્ટ બોક્સીસ અને બિફની વાડ કાઢી નાખવી 

• પાવિ વૉપશિંગ બુલેવાર્ડસટ 

• સોડ રિપેિ (જમીનની સપાટીનુિં સમાિકામ) 

• સીટીના પાક્સટ રડપાટટમેન્ટ સાથેની ભાગીદાિીમાિં ગિંદવાડો ઉપાડવો 

પસ્ટ્પ્રિંગ સ્ટ્વીપ પ્રોગ્રામ દિવમયાન, િહેવાસીઓને નીચેની બાબતો યાદ અપાવવામાિં આવે છે: 

• સોમવાિથી શુિવાિ, સવાિ ે7 થી બપોિે 4 વાગ્યા સુધી આવાસીય માગો પિ વાહનો પાકટ કિવા નહીં 

• ડ્રાઇવવેઝ પિ પાકટ કિેલા વાહનો સ્ટ્રીટ પિ ઝૂમી ન િહ્ાિં (હેંગ ઓવિ ના) હોવાની ખાતિી કિો 

• કચિો લેવાના રદવસોએ કચિાના પાત્રો અને રિસાઇકપલિંગ બોક્સીસન ેિસ્ટ્તાથી દૂિ િાખો 

• બાસ્ટ્કેટ બૉલ અને હોકી નેટ્સન ેિસ્ટ્તા પિ ન િાખો અન ેકબટથી પૂિતી પાછળ િાખો 

• સમજદાિ બનો. સ્ટ્રીટ સફાઇ કામગીિી થઇ િહી હોય ત્યાિે, ઘોંઘાટ થવાની અને ધૂળ ઉડવાની શક્યતા િહે છે 

• ઠિંડુિં અને વિસાદી હવામાન સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપસટન ેકામ કિતા િોકતુિં હોવાને લીધે ધીિજ િાખશો. આ કાયટિમ ચાલુ િહે ત ેમાટે ઉષ્ણતામાન 

સતતપણે શૂન્યથી ઉપિ િહે ત ેજરૂિી છે 

સ્ટ્પ્રીંગ સ્ટ્વીપપિંગ પ્રોગ્રામ અને સ્ટ્પ્રીંગ સ્ટ્રીટ સ્ટ્વીપપિંગ નક્શા વવશે વધ ુમાવહતી મેળવવા વેબસાઇટ Brampton.ca જુઓ. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

