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ਤਹੁਾਡ ੇਗਵਾਂਢ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧੈ ਸਾਈਨ ਬਰੋਡਾਂ ਬਾਰ ੇ3 ਵ ਿੱ ਥ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਪਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। 

ਵ ਿੱਥ: ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਸਿੱਚਾਈ:  2016 ਵਵਿੱ ਚ, ਵਸਟੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜ੍ਕਾਂ (ਬਲੌਵਾਰਡਾਂ), ਟਰੈਵਿਕ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 19,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਵੈਧ 
ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਸਨ। 56 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

ਵ ਿੱਥ: ਵਨਵਾਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  

ਸਿੱਚਾਈ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈ ੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਵਸਟੀ ਸਟਾਿ ਉਹਨਾਂ ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਸੰਭਾਵੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਵਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਵ ਿੱਥ: ਗਰਾਜ ਵਵਕਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਵੈਧ ਹਨ  

ਸਿੱਚਾਈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਟੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਨਯਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਸਲੀਵ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੋਸਵਟੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਵਕਰੀ, ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ, ਗਵਾਂਢ ਵਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਵਕਉ. (BBQ) 

ਆਵਦ।  

ਇਸ interactive data story (ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੀ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਸਲੀਵ ਵਕਿੱ ਥੇ ਸਵਥਤ 
ਹਨ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਿਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰ ਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ  ੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ  ਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾ ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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