
 

 

 

28 ਨਵੰਬਰ 2016  

 

ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਸ ੂੰ ਗ ਸਟ ਟ ਨ ੂੰ  ਭੁੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਸਦਲਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ੰਗ ਕਟ ਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ “ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ” ਤਰੀ ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਕਜੰਨਾ ਕ  ਤੁਸੀਂ ਸੋਕਚਆ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਰੀ  ੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਧਆਨ ਨਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮੀਕਖਆ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਕਵੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇੱ  
ਮੁਢਲਾ $35 ਦਾ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ  ੇ $180 ਬਣ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਨਕਵਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸ ਦਾ ਹੈ। 
 ਾਉਂਸਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਰਪੋਰਟ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ  1 ਜ ਨ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਐਮ.ਟੀ.ਓ.) (MTO) ਨ ੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ  ਰਨ ਲਈ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ 
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 
 

ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧ  ਰ ਮਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਐਮ.ਟੀ.ਓ. 
(MTO) ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਮਨਹ ਾਂ  ਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇ ੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਲ  ੇ ਮ ਲ ਰ ਮ ਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ as shown here (ਕਜਵੇਂ ਕ  ਇੱਥੇ ਕਦਖਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ)।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਜਾਰੀ  ੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ 'ਤੇ ਪਰਕ ਕਰਆ  ਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਐਡਕਮਕਨਸਟਰੇਕਟਵ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ 
ਕਸਸਟਮ (ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) (AMPS) ਕ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਨਆਇ  ਪਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕ  ਕਸਟੀ ਦੁਆਰਾ  ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕ ਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਕਟਸ ਦਾ ਕਵਰੋਧ  ਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਗਾਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀ   ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇੱ  ਸਾਲ ਤੱ  
ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਸਟੀ ਮਹੀਨੇ ਕਵੱਚ 480 ਤੱ  ਸ ਰੀਕਨੰਗ ਰੀਵੀਉ (ਜਾਂਚ ਸਮੀਕਖਆਵਾਂ) ਕਨਯਤ  ਰ ਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ 
ਉਡੀ  ਸਮਾਂ ਘੱਟ  ੇ 30 – 45 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਰਕਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਮੁੁੱ ਖ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ 
 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ   ੋਈ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ  ਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 15 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ  ਰੋ 

 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਵਰੋਧ  ਰਨ ਲਈ, 311 ਜਾਂ 905.874.2404 (ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ) 'ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਸ ਰੀਕਨੰਗ ਰੀਕਵਊ ਕਨਯਤ  ਰੋ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ ਰੀਕਨੰਗ ਰੀਕਵਊ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  ੋਲ ਕਹਅਕਰੰਗ ਰੀਵੀਉ ਮੀਕਟੰਗ ਕਵੱਚ ਅਪੀਲ  ਰਨ ਦਾ ਇੱ  ਹੋਰ 
ਮੌ ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 ਪਾਰਕ ੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ  ਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਰਾਤ 2 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕਵਚ ਾਰ ਪਾਰਕ ੰਗ  ਰਨੀ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ 
ਪਾਰਕ ੰਗ  ਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ  ੇ ਕਨ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ੰਗ  ਰਨੀ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਮਕਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੜ  'ਤੇ ਪਾਰਕ ੰਗ  ਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ 311 'ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਜਾਂ Pingstreet ਐਪ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ  ਰ ੇ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕ ੰਗ ਲਈ ਕਵਚਾਰ  ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਦਓ  

 

ਹਿਾਲਾ 
ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ੰਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਪੀਲ ਪਰਕ ਕਰਆ ਨ ੰ  ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ  ਾਫੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ  ੇ ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ  ੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ੰਗ ਕਟ ਟ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਾਰਵਾਈ  ਰ ੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ  ਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਕਸਰ  ਾਰਵਾਈਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕ  ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਰਨੀ, ਜਾਂ  ਾਰਜ ਰਮ ਬਣਾ  ੇ ਇਹ ਯ ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕ  ਉਹ ਸ ਰੀਕਨੰਗ ਜਾਂ 
ਕਹਅਕਰੰਗ ਰੀਵੀਊ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਨਕਵਆਉਣ 'ਤੇ ਕ ਸੇ ਵੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ  ੰਮ ਹਨ।   
- ਪੀਟਰ ਫੇਅ (Peter Fay), ਕਸਟੀ  ਲਰ  
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http://www.brampton.ca/EN/Documents/ParkingTicketPoster.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Documents/ParkingTicketPoster.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Administrative%20Monetary%20Penalty%20System%20(AMPS).aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Administrative%20Monetary%20Penalty%20System%20(AMPS).aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

 
 
 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ:  ੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ  ਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇ ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨ  ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ  ੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਤ  ਪਹੰੁਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵੱਚ ਖਕੋਲਹਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵ  ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ  
 ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ  ਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ  ਰੋ। 
 
 
 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰ  
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ  ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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