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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੜੂ ੇਦੀ ਕਾਰਟ ਰੱਖਣ ਦ ੇਨਨਯਮਾਂ ਨ ੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨਲਆਦਂੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਨਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਪਟਰੀ ਿਟੈਂਡਰਡ ਉਪ-ਨਨਯਮਾਂ ਨ ੱਚ ਿੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ  ਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟਾਂ 
ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।  
 

ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਕੂੜੇ, ਰੀਿਾਈਕਨਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜੈਨ ਕ ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਊਨਹਾਊਿ 
ਨ ੱਚ ਰਨਹਣ  ਾਲੇ  ਿਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਗਹਾ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਪਰਨਤਨਕਨਰਆ  ੱਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨ ੱਚੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨ ੱਚ 
ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਡਰਾਈ ੇ ਅਤੇ ਗਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ  ਾਲਾ ਨ ਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਨ ੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਰਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਜਹੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਕਾਰ ਪਾਰਨਕੂੰਗ ਲਈ ਗਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ  ਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਿੈਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ) ਅਤੇ ਨਡਟੈਚਡ (ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਘਰਾਂ ਨ ਚਲੇ  ਿਨੀਕਾਂ ਲਈ, ਉਪ-ਨਨਯਮ ਨ ੱਚ ਕੋਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਾਜ ਨ ੱਚ, ਘਰਾਂ ਨ ਚਕਾਰਲੇ ਪਾਿੇ  ਾਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ, ਜਾਂ ਨਪਛਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ ਰੱਨਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਟਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਗਲੇ ਨ ਹੜੇ ਨ ੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਨ ੇਂ ਉਪ-ਨਨਯਮ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਿਨੀਕ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਪੂੰਗਿਟਰੀਟ (Pingstreet) ਐਪ ਦੀ “Report a 

Problem” (ਨਕਿੇ ਿਮੱਨਿਆ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋ) ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਮਲਣ 'ਤੇ, ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਆਨਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, 
 ਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਹ ਾਲਾ 
ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ  ਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿੁਣੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਨਯਮਾਂ ਨ ੱਚ ਉਨਚਤ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਚੂੰ ਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨਤਨਕਨਰਆ ਕੀਤੀ। ਨ ੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਟਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਫ-ਿੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਿਾਂਝੀ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨ ੱਚ ਹੈ ਨਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਨਕ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਿਾਖ ਲਈ ਅਨਹਮ ਹੈ।  
 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਰਨਟਨ ਮੇਡੇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਨ ਨਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨ ੱਚ ਨੌ ਾਂ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਨ ਧ  ੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਨਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89  ੱਖ- ੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ੱਖ- ੱਖ ਨਿਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨ ਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਨਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਨ ਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨ ੱਚ ਖਨੋਲਹਆ ਨਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਨ ਕ ਹਿੋਨਪਟਲ, ਨ ਨਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਨਿਿਟਮ ਦਾ ਨਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਨ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/pingstreet.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/GarbageandDebris.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

