ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਜੁਰਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਕ ਿੱ ਚ ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਕਿਕ ਿੰ ਗ ਸ ੈਮ
ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (21 ਮਾਰਚ, 2019) – ਕਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਿਿੰ ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਕਿਕ ਿੰ ਗ ਸ ੈਮ (ਜਾਲਸਾਜੀ ਘੋਟਾਲਾ) ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।
ੁਝ ਕਿ ਾਸੀਆਂ ਿੇ ਕਰਪੋਰਟ ੀਤੀ ਹੈ ਕ ਉਹਿਾਂ ਿਿੰ ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਜੁਰਮਾਿੇ ਦੇ ਬ ਾਇਆ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕਮਲੀ ਹੈ।
ਕਿ ਾਸੀਆਂ ਿੇ ਕਰਪੋਰਟ ੀਤੀ ਕ ਉਹ ਈਮੇਲ ਉਹਿਾਂ ਿਿੰ ਕਮਕਿਸਟਰੀ ਆਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇ ਿ ਆਿ ਓਿਟੈਰੀਓ (ਐਮ.ਟੀ.ਓ.) (Ministry of
Transportation of Ontario) (MTO) ਿੱ ਲੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਰਿ ਾਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਤੋਂ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਕਸਟੀ ਿੇ ਐਮ.ਟੀ.ਓ. (MTO) ਿਿੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਕਿ ਾਸੀਆਂ ਿਿੰ ਕਧਆਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਜਦੋਂ ਕਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਜੁਰਮਾਿੇ ਦਾ ਿੋਕਟਸ ਜਾਰੀ ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੀਕਿਆ
ਤੈਅ ਰਿ ਲਈ ਕ

ਲਪ, ਜੁਰਮਾਿਾ ਿੋਕਟਸ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ। ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਜੁਰਮਾਿਾ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ

ਕ ਿੱ ਚ ਲੋ ਾਂ ਿਿੰ ਿੋਿ ਿਹੀਂ ਰਦੀ, ਸੁਿੇਹੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਿਹੀਂ ਭੇਜਦੀ।
ਜੇ ਰ ਜੁਰਮਾਿਾ ਿੋਕਟਸ ਭੁਗਤਾਿ ਠੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਸਟੀ ੈਿੇਡਾ ਪੋਸਟ (Canada Post) ਦੁਆਰਾ ਾਹਿ ਦੇ ਰਕਜਸਟਰਡ ਮਾਲ
ਿਿੰ ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਟੀ.ਓ. (MTO) ਿੱ ਲੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਰਿ ਾਲੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਜਹਿਾਂ ਕਿ ਾਸੀਆਂ ਦੇ ੋਈ ਸ ਾਲ ਹਿ, ਉਹ ਕਸਿੱ ਧਾ ਉਹਿਾਂ ਿਿੰ
teucontactce@ontario.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ੇ ਸਿੰ ਪਰ

ਰ ਸ ਦੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਡ
ੌ ਕਰਪੋਰਕਟਿੰ ਗ ਕਸਸਟਮ (ਐਿ.ਆਰ.ਐਸ.)

ਂ ੀ-ਿਰਡ
(Fraud Reporting System) (FRS) ਦੁਆਰਾ ੈਿੇਕਡਅਿ ਐਟ
ੌ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਏ.ਐਿ.ਸੀ.) (Canadian Anti-Fraud Centre) (CAFC) ਿਿੰ
ੀ ਕਰਪੋਰਟ ੀਤੀ ਜਾ ਸ ਦੀ ਹੈ।
ਕਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਕਟ ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁਿੱ ਛਕਗਿੱ ਛ ਲਈ, ਕਿ ਾਸੀ ਸਰਕ ਸ ਬਰੈਂਪਟਿ (Service
Brampton) ਿਿੰ 311 ਤੇ ਿੋਿ ਰ ਸ ਦੇ ਹਿ।
ਬਰੈਂਪਟਿ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਜੁਰਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਰਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਲਿੱ

ਰੋ (click here)।
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