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 غلط فہمیاں 3آپ کے گرد و نواح میں موجود غیر قانونی سائن بورڈوں کے بارے میں 
 

غیر قانونی تشہیری مواد رہائشیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے اور ان کے محلوں کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے۔ کیا  -برامپٹن، آن 
 ے پڑھیں۔ ان اشتہارات کا کوئی حل نکاال جا رہا ہے؟ یہ جاننے کے لی

 ان غیر قانونی اشتہارات کے خالف کوئی کچھ نہیں کرتا۔ :غلط فہمی

سے زیادہ غیر  19,000میں شہری انتظامیہ نے بولیواردز، ٹریفک اور الئیٹ کے کھمبوں اور دیگر عوامی مقامات سے  2016 :حقیقت
 زیادہ کمپنیوں کو عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا۔  سے 56قانونی اشتہاری مواد کو ہٹایا۔ غیر قانونی اشتہارات آویزاں کرنے پر 

 رہائشی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔  :غلط فہمی

پر  311آپ ہماری کمیونٹی میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی غیر قانونی تشہیری مواد نظر آئے، تو بذریعہ ای میل یا  :حقیقت
یں۔ شہری انتظامیہ کا عملہ غیر قانونی تشہیری مواد کو ہٹا دے گا اور اس کام میں ملّوث کمپنیوں پر کال کر کے ایسے مواد کی جگہ بتائ

   جرمانے عائد کرنے کے لیے تفتیش کرے گا۔

   غیر قانونی ہیں اتگیراج برائے فروخت کے اشتہار :غلط فہمی

پر پوسٹ کرتے ہیں۔  ایک مختص شدہ مقامات میں سے کسی سے زیادہ 100نہیں ہیں، بشرطیکہ آپ ان کو پورے شہر میں موجود  :حقیقت
وغیرہ کے سلسلے میں شائع کیے ( BBQ)یہ مختصر عوامی اشتہارات گیراج برائے فروخت، گم شدہ پالتو جانور، عالقے کے بی بی کیو 

 جا سکتے ہیں۔ 

  سے مزید جانیں، یہ جانیں کہ ان مختصر عوامی اشتہارات کے لیے آپ کے عالقے میں جگہ کہاں پر موجود ہے۔ تعاملی ڈیٹا اسٹوریاس 
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کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور ک
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