
 
 

 

 

27 ਜੂਨ, 2018 

 

ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਿਾਫ਼, ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ  
ਨਵੇਂ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਨ 
ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ (ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ) ਨੂੂੰ  ਮਨਜਰੂੀ ਸਦੱਤੀ ਿੀ, ਇਹ ਹਨ – ਅਣਅਸਿਕਾਰਤ ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਉਪ-ਸਨਯਮ 

(Unauthorized Parking By-law) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਪ-ਸਨਯਮ (Public Nuisance By-law)।  

ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਪਾਰਸਕਿੰ ਗ ਉਪ-ਸਨਯਮ  

30 ਮਈ, 2018 ਨੂੂੰ , ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਦ ੇਅਤੇ ਸਕਨਾਰੇ ਦ ੇਅਹਾਸਤਆਂ (ਯਾਰਡਿ) ‘ਤੇ ਅਵੈਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ 
ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਸਿਕਾਰਤ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਨੂੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਿੀ। ਨਵੇਂ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਹੇਠ, ਅਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 
ਲਈ $75 ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਸਟਿ (Parking Penalty Notice) ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਵੈਿ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਸਟਿ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਫਿਰਾਂ (Enforcement Officers) ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਤੀਸਦਨ 24 
ਘੂੰ ਟੇ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਹੇਠ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡ ਆਰਡਰਿ (Property Standard Orders) ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ 
ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਕਨਾਰੇ ਦੇ ਅਹਾਸਤਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਸਟਿ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ 
ਵਾਲੇ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡਿ ‘ਤ ੇਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਾਹ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਕਰਕੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ 
$35 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸਕਿੇ ਸਨਿੱਜੀ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਿਮਾਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਬ੍ੇੜ੍ਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਿਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਿਮਾਂ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੀ।  

ਨਵੇਂ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਨਾਲ ਿਥਾਨਕ ਇਲਾਸਕਆਂ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਪ-ਸਨਯਮ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਹੋਰ ਖਾਿ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 
ਮਜਦੂਰ ਵਿੀਸਲਆਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਵੂੰ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਦ ੇਅਤੇ ਸਕਨਾਰੇ ਦ ੇਅਹਾਸਤਆਂ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਸਿਤ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਿਟਾਫ਼ 
ਦਾ ਘੱਟ ਿਮਾਂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਪ-ਸਨਯਮ  



 

 

ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਜੱਥੇ ਵੀਕੈਂਡ ਨੂੂੰ  ਰੁਕਣ ਲਈ, ਸਵਆਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਨੂੂੰ  ਸਕਰਾਏ ‘ਤੇ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜ੍ਾ ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 27 ਜੂਨ, 2018 

ਨੂੂੰ  ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਨੂੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਸਦੱਤੀ।  

ਉਪ-ਸਨਯਮ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਹਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਗਾਲਹਾਂ ਕੱਢਣ, ਅਤੇ ਸਕਿੇ 
ਹੋਰ ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਸਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਵਹਾਰ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਨ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿੜ੍ਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੂੰਗਣਾ, ਕੂੰ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਖੁਸ਼ਬ੍ੂਆਂ ਜਾਂ 
ਿੂੂੰ ਏ,ਂ ਸਮੱਟੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ‘ਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਸਜੱਥੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜਤ ਸਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਆਿਪਾਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਨਬ੍ੇੜ੍ਾ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਸਿਟੀ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਿਟਾਫ (City Enforcement staff) ਅਤੇ ਪੁਸਲਿ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਿੂ ਿਾਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।  

ਉਪ-ਸਨਯਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ 
ਭੂਸਮਕਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ (ਸਵਜੀਟਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਾਫ਼, 
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਸਮਕਾ 
ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bylaws  ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
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