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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਧੈ ਸਾਈਨ ਬਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹ?ੋ ਸਸਟੀ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਉਹ ਸੰੁਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ (ਬੌਲਵਾਰਡਾਂ) 'ਤ ੇਭੀੜਭੜੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਸਲਕ 
ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਸਵਗਾੜ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ  20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੈਧ ਲਾਅਨ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸਟੀਕਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ 
ਗਏ ਸਨ। 
 

ਸਵਸਗਆਪਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ – ਸਸਟੀ ਪਰਸਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਿਤ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਸੇ 
ਿੋਬਾਈਲ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਏ-ਫਰੇਿ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੇਤ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਵੱਸਦਅਕ ਕੋਸਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਆਸਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਜੋ ਸਨਵਾਸੀ ਭਾਈਿਾਰਾ ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਜ ਸੇਲਸ ਦਾ ਸਵਸਗਆਪਨ ਦੇਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਜਹਾ ਪ ਰੀ ਸਸਟੀ ਸਵੱਿ 100 sign sleeves 
(100 ਸਾਈਨ ਸਲੀਵਸ) ਸਵੱਿੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਨ ੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਨ ਸਲੀਵਸ ਿੋਣਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 
ਟਰੈਸਫਕ ਖੰਸਭਆਂ 'ਤੇ ਸਸਿਤ ਸਨਯਤਾਂ ਿਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜੱਿੇ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿੈਸੇਸਜੰਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ ਰੀ ਸ ਿੀ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Sign By-law) ਸੜਕਾਂ, ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ (ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ 
ਖੇਤਰ), ਟਰੈਸਫਕ ਸਸਗਨਲ, ਲਾਈਟ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਬਸਲਕ ਪਰਾਪਰਟੀਜ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਸਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਸਟੀ 
ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 
 

ਸੁਰਖੀਆ ਂ

 ਸਨਵਾਸੀ ਅਵੈਧ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਪੰਗਸਟਰੀਟ (Pingstreet) ਐਪ ਦੀ “report a problem” (ਸਕਸੇ ਸਿੱਸਸਆ ਦੀ 

ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ) ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 ਇਸ ਸਾਲ, ਸਸਟੀ ਨੇ ਅਵੈਧ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ 420 ਜੁਰਿਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
 ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਿੱੁਖ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਸਫਕ ਲਾਈਟਾਂ 

'ਤੇ ਅਣ ਅਸਧਕਾਰਤ 10 ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ $5,000 ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ। 
 ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਿ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੁੱ ਲ $31,875 ਦੇ ਜੁਰਿਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।  

ਹਵਾਲਾ 
ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢਾਂ ਦੀ ਉੱਿ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਖਣਾ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਜ਼ੇਦਾਰ ਿਾਂ ਬਣਾਉਣ 
'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵਸਗਆਪਨ ਦੇਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਅਸਜਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਹੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਿੱਧਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਟਰੈਸਫਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਸਲਕ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਸਾਈਨ 
ਬੋਰਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ।  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Pages/sign-sleeves.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Pages/sign-sleeves.aspx
www.brampton.ca


 

 

- ਿਾਈਕ ਿੁਸਲਕ, ਐਕਸਟੰਗ ਿੈਨੇਜਰ, ਐਨਫੋਰਸਿੈਂਟ ਐਡਂ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਸਵਸਸਜ (Mike Mulick, Acting Manager, Enforcement 

and By-law Services)  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਿ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਿ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਿ ਖਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਸਸਸਟਿ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

