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 آپ کے ساتھ ہے۔ انتظامیہ غیر قانونی سائین بورڈوں سے پریشان ہیں؟ شہر
  

زیادہ بھیڑ بنا دیتے ہیں اور الئیٹ پوسٹس اور عوامی امالک کو بد نما  یہ سڑکوں پر ضروت سےبرامپٹن، آن:  یہ خوبصورت نہیں لگتے۔ 
 سے زیادہ الن سائینز، سٹیکرز اور پوسٹرز ہٹائے گئے۔   20,000 اس سال بنا دیتے ہیں۔ یہ غیر قانونی ہیں۔ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے

  
کے ساتھ وہ کسی موبائل سائینیج پرووائیڈر  کے پرمٹشہر  –کی پیروی کرنی چاہیے  طریقہ کارتشہیر کی خواہشمند کمپنیوں کو درست 

، سے سائین کرائے پر لے سکتی ہیں یا پورٹ ایبل اے فریم سائینز یا بینرز استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کا اطالق تمام کاروباروں پر ہوتا ہے
ادھار دینے والی خدمات، تعلیمی تدریس کی کالسیں  رقم، سفری خدمات، بشمول گھریلو مرمت اور تزئین و آرائش کی پیشکش کرنے والے

 اور دیگر۔
 

سے کسی کو بھی میں  سائین سلیوز 100کمیونٹی تقریبات یا گراج سیلز کی تشہیر کے خواہشمند رہائشی پورے شہر میں موجود 
سائین سلیوز مخصوص ٹریفک الئیٹس اور ٹریفک پولز پر موجود مخصوص قانونی طور پر کر سکتے ہیں۔  یہ کاماستعمال کر کے 

پر  ton.cawww.brampایسے مقامات کی ایک مکمل فہرست کردہ جگہیں ہوتی ہیں، جہاں عارضی پیغامات لگائے جا سکتے ہیں۔ 
 موجود ہے۔

 
سڑکوں، گھاس والی جگہوں )سائیڈ واک اور گلی کے درمیان کی جگہ(، ٹریفک کے اشاروں، الئیٹ  کے ضمنی قوانینسٹی آف برامپٹن 

 ، ماسوائے یہ کہ شہر سے اجازت حاصل کی گئی ہو۔  ے ہیںک پر سائینز لگانے سے منع کرتپوسٹز اور دیگر عوامی امال
 

 جھلکیاں

  پر کال کر کے، یا پنگ اسٹریٹ 311شہری (Pingstreet)  ایپ کی "مسئلہ کی اطالع دیں" کی خصوصیت استعمال کر کے غیر

 نی سائینز کی اطالع دے سکتے ہیں۔قانو

 ۔عائد کیے ہیںالزامات  420 کمپنیوں پر 48اس سال  شہر نے غیر قانونی طور پر سائینز لگانے کی وجہ سے  

  ،سماعت ہوئی عدالت میں عائد کردہ الزامات پر ادھار دینے کی خدمات فراہم کرنے والی ایک کمپنی کے خالف  رقمحالیہ ترین طور پر
 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ $5,000سائینز لگانے پر  10۔ کمپنی پر بڑی سڑکوں کے ساتھ ٹریفک کے اشاروں پر غیر مجاز طور پر ہے

 مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے  کا سراغ لگانا نہ ہوں، موجود نام یا درست رابطہ تفصیالتجن کا کوئی قابل قبول کارپوریٹ اں ایسی کمپنی

  کے کل جرمانے عائد کیے گئے۔ $31,875باوجود، اس سال عدالت میں سنے جانے والے الزامات میں 

 اقتباس 
کا  کی ہمسائیگی عالقوں ، تو اپنےرہے ہیںتوجہ مرکوز کر اپنی ایک مزید پر لطف جگہ بنانے پر لیے ہر کسی کے ہم برامپٹن کو  کیونکہ

اپنی پوری کوشش ۔ ہم تشہیر کرنے کے خواہشمند کاروباروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اہم ہےہمارے لیے بے حد اعلی معیار برقرار رکھنا 
امالک پر سائینز لگانے  ، ٹریفک الئیٹوں اور دیگر عوامیمرکزی شاہراہوںکی پیروی کریں اور بڑی سڑکوں،  درست طریقہ کار کے ساتھ

 سے باز رہیں۔ 
 ، قائم مقام منیجر، اینفورسمنٹ اور بائی الء سروسز (Mike Mulick) ولکممائیک  -
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89رہائش پزیر ہیں جو 
میں افتتاح  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں ) 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

