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 ( کے رکھنے کے قوانین میں تبدیلیwaste cartsبرامپٹن کی طرف سے ویسٹ کارٹس )
 

( میں کھڑا کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے front yard( کو اپنے فرنٹ یارڈ )waste cartsبرامپٹن، اونٹاریو: کچھ شہریوں کے لیے ویسٹ کارٹس )

 ( میں آج ایک ترمیم کی ہے۔Property Standards By-law( نے اپنے پراپرٹی سٹینڈرڈز بائی ال )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 

 waste( میں کوڑے، ری سائیکلنگ اور نامیاتی مواد کے لیے استعمال ہونے والی ویسٹ کارٹس )Region of Peelاس تبدیلی کا اطالق ریجن آف پیل )

carts پر ہو گا اور یہ جگہ کی )( تنگی کے مسائل کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے جن کا ٹاؤن ہاؤسزtownhouses میں رہنے والے شہریوں کو خاص )

 rear( نہیں اور ریئر یارڈ )side yardطور پر سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسی اکثر عمارتوں میں صرف ایک کار کے لیے ڈرائیو وے ہے، کوئی سائیڈ یارڈ )

yardکو راستہ صرف گ )( ھر کے اندر سے جاتا ہے۔ ایسی عمارتوں میں اگر گیراج میں گاڑی پارک کی جا رہی ہے اور ویسٹ کارٹسwaste carts کے )

 ( عمارت سے متصل رکھ سکتے ہیں۔front yardلیے کوئی اور جگہ نہیں تو شہری ان کو فرنٹ یارڈ میں )

 

( Waste cartsمیں رہنے والوں کے لیے بائی ال میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ویسٹ کارٹس ) ( گھروںdetached( اور ڈیٹیچڈ )semi-detachedسیمی ڈیٹیچڈ )

( میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کارٹس کو سڑک کے رخ والے فرنٹ back yard( یا بیک یارڈ )side yardگیراج، گھروں کے درمیان واقع سائیڈ یارڈ )کو 

 ( میں نہیں رکھا جا سکتا ۔front yardیارڈ )

 

 Report a“کی ایپ کے "مؑسلے کی اطالع کریں" ) Pingstreetپر کال کر سکتے ہیں یا  311ے بائی ال کا نفاذ شکایات کی بنیاد پر ہو گا۔ شہری اس نئ

Problem”۔ سٹی( والے فیچر کا استعمال کر سکتے ہیں ( کے انفورسمنٹ آفیسرزenforcement officers تحقیق کے لیے اس عمارت میں جا کر دیکھیں )

 گے، رہائشیوں کو معلومات فراہم کریں گے اور جہاں ضرورت ہو قوانین کا نفاذ کریں گے۔

 

 اقتباس

عمال ہم نے اپنے شہریوں کی بات کو سن کر ان کے خدشات کے ازالے کے لیے اپنے بائی الز میں مناسب ترامیم کی ہیں۔ ان نئی ویسٹ کارٹس کا است

کو برقرار  اعلٰی معیارکوڑے کو ٹھکانے لگانے کا ایک نسبتاً صاف اور ماحول دوست طریقہ ہے اور اس سے کمیونٹی کی طرف سے قائم کیے گئے 

کھنے کے رکھنے میں آسانی فراہم ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ارر ہر ایک کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے محلوں کی خوبصورتی کو برقرار ر

 لیے مل جل کر کام کریں جو کہ ہمارے شہر کے امیج کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔

( مارٹن میڈیروس Regional Councillorنل کاؤنسلر )ریج ( کے سربراہCorporate Services Committeeکارپوریٹ سروسز کمیٹی ) -
(Martin Medeiros ) 

 

 متعلقہ لنکس

 اکثر پوچھے جانے والے سواالت 
-30- 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

یں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتال (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonبرامپٹن )سٹی آف 

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/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

