
 

 
 

 

 

 ਯਾਰਡ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ:  

ਕਸਟ੍ੀ ਕਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਯਾਦ  ਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ  ਉਹ ਇਸ ਬਸਿੰਤ, ਬਰੈਂਪਟ੍ਿ ਿ ਿੰ  ਹਰਾ-ਭਰਾ, ਕਸਹਤਮਿੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ 

 

ਬਰੈਂਪਟ੍ਿ, ਓਿਟ੍ੈਰੀਓ (4 ਮਈ, 2021) – ਕਸਟ੍ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟ੍ਿ ਕਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਯਾਦ  ਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ  ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸ਼ਕਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲਈ, ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕਲਖੇ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਿ ਿੰ  ਸਮਝਣ। ਇਹਿਾਂ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਿ ਿੰ   ਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਹਰੇ  ਕਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਭ ਕਮ ਾ 
ਕਿਭਾ ਸ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਬਸਿੰਤ, ਆਪਣੀ ਭ ਕਮ ਾ ਕਿਭਾਓ ਅਤੇ ਕਮਲਣਸਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣੋ। ਕਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਬੇਿਤੀ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ  ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਕਲਖੇ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ ਿ ਿੰ  ਕਿਆਿ 

ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ: 

 

• ਆਪਣ ੇਯਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਰੋ (Maintain your yard)। ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਘਾਹ ਸੌ ਰ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਲਿੰ ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਿ ਿੰ  
 ੱਟ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਯ ੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ   ਕਲਕਪਿੰਗਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 20 ਸੈਂਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਾ ਹੋਵੇ,  ਕਲਕਪਿੰਗਸ ਿ ਿੰ  ਹਟ੍ਾ  ੇ, ਘਾਹ 

ਅਤੇ ਜਿੰਗਲੀ ਘਾਹ ਿ ਿੰ  ਕਿਯਕਮਤ ਰ ਪ ਿਾਲ  ੱਟ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਸਾਈਡਵਾ ਸ ਿ ਿੰ  ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ (Keep sidewalks clear)। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿ ਸਾਈਡਵਾ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕਿਿੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਦ ਕਜਆਂ 

ਲਈ ਰੁ ਾਵਟ੍ ਬਣ ਸ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਈਡਵਾ ਸ ਿ ਿੰ  ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬਣਾ ਸ ਦੇ ਹਿ। 
• ਕਸਟ੍ੀ ਦ ੇਟ੍ਰੈਕਫ  ਐਡਂ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Traffic and Parking By-law) ਹੇਠ, ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਦ ੇਕਵਚ ਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 

ਕਤਿੰਿ ਘਿੰ ਕਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਤ ੇਵਾਹਿਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਿਹੀਂ  ੀਤੀ ਜਾ ਸ ਦੀ। ਕਸਟ੍ੀ ਹਰੇ   ੈਲਿੰ ਡਰ ਸਾਲ ਕਵੱਚ, ਪਰਤੀ ਵਾਹਿ 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ੍ ਲਈ 14 ਕਦਿਾਂ ਤੱ  ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਤ ੇਪਾਰਕ ਿੰਗ  ਰਿ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਲਈ ਬੇਿਤੀਆਂ ਸਵੀ ਾਰ  ਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਿੰਗ 

ਤੇ ਕਵਚਾਰ, ਕਤਿੰਿ ਘਿੰ ਕਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਦ ੇਕਵਚ ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਿ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਿਪਰਚਾਵੇ ਸਬਿੰਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਟ੍ ਤੇ ਪਾਰਕ ਿੰਗ  ਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਤੇ ਕਵਚਾਰ 

 ਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਇੱਥੇ (here)  ੀਤੀ ਜਾ ਸ ਦੀ ਹੈ। 
• ਜਦੋਂ ਕਿਵਾਸੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰ ਪ ਿਾਲ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਵੱਿ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿ ਿੰ  ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ੍ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟ੍ੀ 

ਦ ੇਿੋਇਜ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Noise By-law) ਹੇਠ, ਕ ਸੇ ਵੀ ਕਵਅ ਤੀ ਿ ਿੰ  ਵੀ ਇਿੰਿਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ  ਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਸ ਿਾਲ ਬਰੈਂਪਟ੍ਿ 

ਦ ੇਦ ਜੇ ਕਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਿਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਕਸਟ੍ੀ ਦ ੇਬਾਇ-ਲਾਅਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰ  

ਮੋਕਿ ਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

 ੋਆਰਡੀਿੇਟ੍ਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ  ਕਮਉਕਿਟ੍ੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ੍ 

ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਕਜ   ਕਮਉਕਿ ੇਸ਼ਿ  

ਕਸਟ੍ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟ੍ਿ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  
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