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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿਿੰ ਗ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦ ੇਕਿਰਧੋ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੂਿੰ  ਸਰਲ ਬ੍ਣਾਇਆ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਲਈ 
ਕਨਪਟਾਰਾ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦਾ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਿਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਿਿੱ ਦਕਮਆਂ ਕਿਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਿਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਕਟਸਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਕਸਟੀ ਦੇ ਐਡਕਮਕਨਸਟਰੇਕਟਿ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਸਸਟਮ (AMPS) (ਪਰਸ਼ਾਸਕਨਿ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰਣਾਲੀ) ਦੁਆਰਾ 
ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਰਾ ਪਰਕਿਕਰਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਕਟਸ ਦਾ ਕਿਰੋਧ ਿਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਗਾਹਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਤਿੱ ਿ 
ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਕਸਟੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਿੱ ਚ 480 ਤਿੱ ਿ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਕਰਕਿਉ (ਜਾਂਚ ਸਮੀਕਖਆਿਾਂ) ਕਨਯਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  12 – 15 ਹਫਕਤਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹਿੱਲ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
 

ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ, ਕਸਟੀ AMPS ਰਾਹੀਂ $100 ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧ ਿਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਿੀ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਲਈ, ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਕਿਿੱ ਚ ਪਹੁਿੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਸੂਬ੍ਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੀਂ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੁਣ ਗਾਹਿਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਸਿੰਗਲ ਕਸਸਟਮ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
 

AMPS ਕਿਰੋਧ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕਿਿੱ ਚ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕਹਅਕਰਿੰਗ ਕਰਕਿਉ ਆਕਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕਹਅਕਰਿੰਗ ਕਰਕਿਉ (ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਿਾਈ 
ਸਮੀਕਖਆ) ਮੀਕਟਿੰਗਾਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਿਿੱ ਦਕਮਆਂ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰਿਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ, 
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਿੰ ਧਨਿਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੀ ਪਰਸ਼ਾਸਕਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਕਲਆਂ 
ਕਿਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਿੋਈ ਭੂਕਮਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਕਸਟੀ ਸਮੀਕਖਆ ਨੂਿੰ  ਕਨਯਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਿਿੱ ਠੇ ਿਰਨ ਕਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਖ਼ਾਸ ਗਿੱਲਾਂ  
 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਿੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ 15 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਸਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਰੋ। ਅਦਾਇਗੀ ਕਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
 AMPS ਕਿਿੱ ਚ, ਕਿਰੋਧ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ – ਪਕਹਲੀ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਆਕਫਸਰ ਦੇ ਿੋਲ ਅਤੇ ਕਫਰ ਕਹਅਕਰਿੰਗ ਆਕਫਸਰ ਦੇ ਿੋਲ। 

ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕਿਿੱ ਚ, ਕਸਰਫ ਇਿੱਿ ਮੁਿਿੱ ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  
 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦਾ ਕਿਰੋਧ ਿਰਨ ਲਈ, 311 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਿਾਸੀ) ਜਾਂ 905.874.2404 (ਦੂਜੇ ਲੋਿ) 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਕਰਕਿਉ 

ਕਨਯਤ ਿਰੋ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ ਕਰਕਿਉ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਹਅਕਰਿੰਗ ਕਰਕਿਉ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਿਰਿੇ ਅਪੀਲ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ 

ਮੌਿਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਅਕਰਿੰਗ ਆਕਫਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਿਤੀ 
ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿਿੰਗ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਲਈ ਕਸਿੰਗਲ ਕਸਸਟਮ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਿੰ ਸ਼ੋਕਧਤ ਸੇਿਾ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਿੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਜੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਚਿੰਗੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਨੂਿੰ  ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 
ਕਸਟੀ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

- ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਕਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਿਕਸਜ਼ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ 
 
 

ਸਬ੍ਿੰ ਧਤ ਕਲਿੰ ਿ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx


 

 

AMPS ਬ੍ਾਰੇ 

ਪਾਰਕਿਿੰ ਗ ਕਟਿਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿਕਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਿੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਕਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ (ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਤਿ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਿਿੱ ਚ ਖਕੋਲਹਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਿਿ ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਿਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 
ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਿਰੋ। 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਿ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Administrative%20Monetary%20Penalty%20System%20(AMPS).aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

