
 

 

 

22 ਸਤੰਬਰ, 2017  

 

ਸਸਟੀ ਨੇ ਸਬਲਸਡੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਉਪਯੁਕਤ ਤਾਪ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ  

 

ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਸਲ ਮੀਸਟੰਗ (Emergency Special Council Meeting) ਸਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਨੇ ਉਪਯੁਕਤ 
ਤਾਪ ਬਾਇ-ਲਾਅ (ਉਪ-ਸਨਯਮ) 240-92 ਸਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਸਵਸਸਜ (Corporate Services) ਦੇ 
ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਇਿ ਅਥਾੱਸਰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਸਕ ਉਿ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਸਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (a) ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਸਮਆਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਰਸਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਕਾਉਂਸਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੱਲੋਂ 
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਸਧਤ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਦੱਤਾ। ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਕਰਣ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਗਲੇ ਨੋਸਟਸ ਤੱਕ 
ਰੋਕ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। 
 

ਉਪਯੁਕਤ ਤਾਪ ਬਾਇ-ਲਾਅ 240-92 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (a) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  15 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਜ ਨ 
ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਵੱਧ ਠੰਡੇ ਮਿੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਡਗਰੀ ਸੈਲਸਸਅਸ ਤੱਕ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਤਾਪ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਅਥਾੱਸਰਟੀ ਨ ੰ  ਸਮਊਸਨਸਸਪਲ ਐਕਟ (Municipal Act) ਤੋਂ ਸਪੱਛੇ ਿਟਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਸਮਊਸਨਸਸਪਲਟੀਜ ਦੇ ਇਿੋ ਸਜਿੇ ਿੀ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਥਾਪਤ 
ਿਨ।  
 

ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬੇਿੱਦ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪ ਰਵ-ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਬਾਿਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇੜਲੇ 
ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਿੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਵੱਚ, ਸਸਟੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਲਸਡੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਤਾਪ 
ਨ ੰ  ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਰਸਾ ਸਰਿਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਿੱਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।   
 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਸਵੱਚ 
ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਮ ਘੰਸਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਿੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੰਸਡਸ਼ਸਨੰਗ ਿੈ, ਟ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ 
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰ ਮਣ ਸਫਰਨ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸਢੱਲ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
 

ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਸੰਚਾਲਨ ਲੇਬਰ ਡੇ (Labour Day) ਦੀ ਆਮ ਸੀਜਨਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਤੈਰਨ ਦੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਸਬਨਾਂ ਕੋਈ 
ਬੁਸਕੰਗ ਕੀਤੇ) ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
  
ਬਿੁਤ ਸਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡੇ ਰਸਿਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਿਵਾਲੇ  

“ਜਲਵਾਯ  ਸਵੱਚ ਜਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਸਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿੁਸਸ਼ਆਰ ਰਸਿਣਾ ਲਾਿਮੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਸੇ ਸਮੱਸਸਆ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ – ਮੈਨ ੰ  ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਸਕ ਖਾਸ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਿੈ। ਕਾਉਂਸਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Emergency-Measures/Pages/article.aspx/6/


 

 

ਸਾਡੀ ਪਸਿਲੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ, ਮੈਂ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬਿਤਰ ਸਿੱਤ ਸਵੱਚ ਆਮ ਸਮਝ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਬੇਿੱਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਸਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਿਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਰਮੱੁਖ ਮਿੱਤਤਾ ਿੈ। ਅਸਜਿੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਡੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਸਕ ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਲਸਡੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਤਾਪ ਯ ਸਨਟਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਸਨੰਗ ਯ ਸਨਟਾਂ ਨ ੰ  
ਚਾਲ  ਕਰ ਦੇਣ।” 

- ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles), ਮੁਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਸਵਸਸਜ  
 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਿਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਿੱਸਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 

 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

