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ਚੰਗ ੇਗਵਾਂਢੀ ਬਣ ੋ

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕੋ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਥਕਉਂਥਕ ਥਨਿੱਘਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਥਸਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਥਕ ਥਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣੋ। ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕੋ। ਇੁੱ ਿੇ ਕ ਝ ਸ ਝਾਅ 
ਥਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰ ੁੱ ਤ ਥਵੁੱ ਚ ਇਸਨ ੰ  ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਥਵੁੱ ਚ ਥਕਵੇਂ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਰ ੁੱ ਖ 

ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਥਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ ਰੁੱ ਥਖਆ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਥਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਲਣ ਥਵੁੱ ਚ ਰ ਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

ਟਰੀ ਪਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਇ-ਲਾਅ (ਰ ੁੱ ਖ ਸਾਂਭ ਉਪ-ਥਨਯਮ) (Tree Preservation By-law) ਥਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਰ ੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਥਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰ ੁੱ ਖ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਥਸਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ, ਥਜਵੇਂ ਬ ਲੇਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਥਕਸੇ ਪਾਰਕ ਥਵੁੱ ਚ, ਥਕਸੇ ਰ ੁੱ ਖ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡੀ ਕੋਈ 
ਥਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਐਡਂ ਫੋਰਸਟਰੀ (Parks Maintenance and Forestry) ਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਘਾਹ ਅਤ ੇਘਾਹ-ਫ ਸ  

ਲੰਮੀ ਘਾਹ ਦੇਖਣ ਥਵੁੱ ਚ ਭੈੜੀ ਲੁੱ ਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਥਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨ ੰ  20 ਸੈਂ.ਮੀ. (8 ਇੰਚ) ਤੁੱ ਕ ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੁੱ ਖੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਅਥਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਥਸਟੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਘਾਹ-ਫ ਸ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਟਣ ਦਾ ਹ ਕਮ ਥਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੁੱ ਕ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਕਮ (Order to Comply) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਸਟੀ ਮ ੜ-ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਦ ਵੀ ਘਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘਾਹ-ਫ ਸ ਨਹੀਂ ਕੁੱ ਥਟਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਸ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨ ੰ  ਕੁੱ ਟਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ, ਨਾਲ 
ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੀਸ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਥਵੁੱ ਚ ਥਸੁੱ ਧੇ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥਬਨਾਂ ਘਾਹ-ਫ ਸ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਾਹ-ਫ ਸ ਦੀ ਬੀਜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਿਾ ਨ ੰ  ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ 
ਲਾਅਨ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਥਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੱਿ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫ ਸ ਹਟਾਓ। 

ਖੜਹਾ ਪਾਣੀ  
ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਬੁੱ ਥਚਆਂ ਦੇ ਥਖਡੌਥਣਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਥਚਆਂ ਦੇ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਪ ਲਸ, ਬਾਲਟੀਆਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਪ ਲ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਖੜਹਾ ਪਾਣੀ ਥਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਹਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਛਰਾਂ ਲਈ ਪਰਜਨਨ ਿਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਅਕਸਰ ਸ ਰੁੱ ਥਖਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਦੇਖਭਾਲ  

ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਥਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਥਹੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦਥਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਬਾਇ-ਲਾਅ 
(ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪ-ਥਨਯਮ) (Boulevard Maintenance By-law) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਇਹਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸੀਥਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

 ਘਾਹ ਕੁੱ ਟਣਾ 
 ਕ ੜਾ, ਮਲਬਾ, ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਥਤਲਕਣ/ਥਡੁੱ ਗਣ ਦੇ ਖਤਥਰਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ 

ਮਲਬਾ 
ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣਾ ਨਾ ਥਸਰਫ਼ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢ 
ਦ ੇਰੰਗ-ਰ ਪ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਥਕ ਇਹ ਥਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਥਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ ਰਜੇ, ਥਨਪਟਾਰਾ 
ਕੀਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਗਰੀਆਂ, ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੁੱ ਖੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਸਟੀ ਇਸਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੁੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਕਮ (Order to 

Comply) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਸਟੀ ਮ ੜ-ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹ ਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਮਨੀਮਮ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ (ਪਰਾਪਰਟੀ 
ਸਟੈਂਡਰਡਸ) ਬਾਇ-ਲਾਅ (Minimum Maintenance (Property Standards) By-law) ਅਤੇ ਥਰਥਫਊਜ ਐਡਂ ਡੰਥਪੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Refuse 

and Dumping By-law) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਸ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਬੇ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 
ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੁੱ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੀਸ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਥਵੁੱ ਚ ਥਸੁੱ ਧੇ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਉਪ-ਥਨਯਮ (ਬਾਇ-ਲਾਅ) ਸਾਡੇ ਸ਼ਥਹਰ ਦੀ ਕ ਆਥਲਟੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਥਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 
ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਥਵੁੱ ਚ ਭ ਥਮਕਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਥਬਹਤਰੀ ਥਵੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭ ਥਮਕਾ ਥਨਭਾਓ – ਆਪਣੀਆਂ ਥਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਥਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਥਸਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਥਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਥਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਸਾਫ਼, ਸ ਰੁੱ ਥਖਅਤ ਸ਼ਥਹਰ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/bylaws ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਥਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਥਵੁੱ ਖ ਲਈ ਥਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਥਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਥਵਥਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਥਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਵਸ਼ਵ-ਥਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਥਵੁੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਥਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਥਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਿੇ ਰਥਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਜਹਾ ਜ ਥੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਥਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਥਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਥਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਥਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

