
 

 

ਪਾਰਕ ਿੰਗ, ਪਾਰ  ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ: ਕਿਟੀ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨਵਾਿੀਆ ਂ

 ਨ ਿੰ  ਬਾਇ-ਲਾਅ ਯਾਦ  ਰਵਾਏ  

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਮਈ, 2020) – ਕਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ  ਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ  ਉਹ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਿਾਲ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਨ ਿੰ  ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਮਝਣ। ਬਾਇ-ਲਾਅ, ਿੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਅਤੇ ਿਾਫ਼-ਿੁਥਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਨ ਿੰ   ਾਇਮ 

ਰਿੱਿਣ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਗ   ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਆਰਾਂ (ਿਟੈਂਡਰਡਿ) ਨ ਿੰ   ਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਕਵਿੱਚ ਭ ਕਮ ਾ ਕਨਭਾ ਿ ਦਾ ਹੈ।  

ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ  ਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 

Emergency Measures By-law) ਹੇਠ, ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਦ ੇਹਰੇ  ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ $100,000 ਤਿੱ  ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 
ਜਾਂ ਿ ਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਿਕਵਲ ਪਰੋਟੈ ਸ਼ਨ ਐ ਟ (ਈ.ਐਮ.ਿੀ.ਪੀ.ਏ.) (Emergency Management and Civil Protection 

Act) (EMCPA) ਦ ੇਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਕਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਹੇਠ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾ ਿ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ  ਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਿਰੁਿੱ ਕਿਅਤ ਤਰੀ ੇ ਨਾਲ  ਰੋ  
ਕਿਟੀ ਦ ੇਟਰੈਕਫ  ਬਾਇ-ਲਾਅ 93-93 (Traffic By-Law 93-93) ਦ ੇਮੁਤਾਬ , ਰਿਤੇ ਕਵਿੱਚ ਪਗਡਿੰਡੀ ਦ ੇਕ ਿੇ ਵੀ ਕਹਿੱ ਿੇ ਤ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਇਿ ਤਰਹਾਂ 
ਪਾਰਕ ਿੰ ਗ ਨਹੀਂ  ੀਤੀ ਜਾ ਿ ਦੀ ਕ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰੁ ਾਵਟ ਆਵੇ। ਅਕਜਹਾ  ਰਨ ਨਾਲ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ 

ਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਰੌਲਰਿ (ਬਿੱ ਕਚਆ ਂਨ ਿੰ  ਘੁਿੰ ਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਡੀਆਂ), ਵਹੀਲਚੇਅਰਿ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਵਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਪਾਰਕ ਿੰਗ  ਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੈਕਫ  ਨ ਿੰ  ਰੋ ਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਕ ਿੰਗ  ੀਤਾ  ੋਈ ਵੀ 
ਵਾਹਨ, ਿੜ  ਦ ੇਵਿੱਲ ਬਾਹਰ ਕਨਿੱ ਕਲਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜੇ ਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਕਨਵਾਿੀ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦ ੇਪਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੱ ਿੇ ਤ ੇਕ ਨਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਪਾਰ   ਰ ਿ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿ ਤਰੀ  ੇਨਾਲ 

ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਕ ਿੰਗ  ਰਨ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਿੜ  ਜਾਂ ਪਗਡਿੰਡੀ ਦ ੇਵਿੱਲ ਬਾਹਰ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਕਨਿੱ ਲੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ। 

ਇਿ ਿਮੇਂ, ਕਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲ ੀ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਲੌਟਿ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਿ ਤਿੱ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿੰਦ ਹਨ। ਇਿਲਈ ਕਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਤ, ਿੁਰਿੱ ਕਿਆ ਅਤੇ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਬਿੰਧੀ ਰਿਕਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਛਿੱਡ  ੇ, ਿਟਰੀਟ ਤ ੇਪਾਰਕ ਿੰਗ  ਰਨ ਤ ੇਲਗਾਏ ਗਏ  ਨ ਿੰ ਨ ਦ ੇਲਾਗ  ਰਣ ਨ ਿੰ , ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਿਥਕਗਤ  ੀਤਾ 
ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਤਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰੋ ੇ ਗਏ ਰਿਤੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਇਡਰੈਂਟਿ, ਰੋ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ, ਿੜ  ਤ ੇਰੁ ਾਵਟਾਂ, ਫਾਇਰ ਰ ਟ ਅਤੇ 
ਇਹ ਯ ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕ  ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦ ੇਲਿੰ ਘਣ ਲਈ ਰਿਤਾ ਹੈ।  

ਪਾਰ ਾਂ ਅਤੇ ਟਰਲੇਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਹਾਲਾਂਕ  ਕਿਟੀ ਦ ੇਪਾਰ  ਬਿੰਦ ਹਨ, ਇਿਲਈ ਕਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਪਾਰ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਿੈਰ  ਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
ਆਉਟਡੋਰ ਰੇ ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫੈਕਿਕਲਟੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨ ਤ ੇਅਜ ੇਵੀ ਪਾਬਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰ ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ; 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAVjdSFsHMRG80-2FRVWf2JYIYGmCfr34GJBiIkHfB6tI-2F6Lrc-2B8TMBfWj-2FVhtmz8qp-2B7dx2eeMXCRt-2FiGqX-2FG21Rjr-f_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3hhfBbvzjCijDel7KfDtYE4sflOzaUx8PbBtSk9GQ9PmQqUjZMRPVdi2vcCiJmJeAAtEqIrUjN4ZkkSOeH95ktfZgDL0vugtVvgPAUPX4LXNJOacAIL5WVQympGmQf-2Fj-2BVlO1uqt4-2F-2BsV88AtzYtkPg-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454096696&sdata=Z6OySE1WIkb9XxkHMntX0Xybk5nirPphZyYupVbRkYw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAVjdSFsHMRG80-2FRVWf2JYIYGmCfr34GJBiIkHfB6tI-2F6Lrc-2B8TMBfWj-2FVhtmz8qp-2B7dx2eeMXCRt-2FiGqX-2FG21Rjr-f_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3hhfBbvzjCijDel7KfDtYE4sflOzaUx8PbBtSk9GQ9PmQqUjZMRPVdi2vcCiJmJeAAtEqIrUjN4ZkkSOeH95ktfZgDL0vugtVvgPAUPX4LXNJOacAIL5WVQympGmQf-2Fj-2BVlO1uqt4-2F-2BsV88AtzYtkPg-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454096696&sdata=Z6OySE1WIkb9XxkHMntX0Xybk5nirPphZyYupVbRkYw%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf


 

 

• ਕਪ ਕਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ; 

• ਿਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੈਕਿਕਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਕਫਟਨੈਿ ਉਪ ਰਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ, 

ਬਾਿ ੇਟਬਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨਿ  ੋਰਟਿ; 

• ਰੇ ਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ; ਅਤੇ 
• ਪਾਰਕ ਿੰਗ ਲੌਟਿ।  

 
ਕਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ  ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ  ਕਿਟੀ ਦ ੇਕ ਿੇ ਵੀ ਪਾਰ  ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਨਾਂ ਜਿੰਜੀਰ ਬਿੰਨਹੇ   ੁਿੱ ਕਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿ ਿਮੇਂ, 
ਕਬਨਾਂ ਜਿੰਜੀਰ ਬਿੰਨਹੇ   ੁਿੱ ਕਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰ  (ਡੌਗ ਪਾਰ ) ਬਿੰਦ ਹਨ। 

ਿਰੀਰ  ਦ ਰੀ  
ਜਦੋਂ ਕਨਵਾਿੀ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ, ਟਰੇਲਾਂ, ਰਿਕਤਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤ  ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਕਜਆਂ (ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਕਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ  ਾਇਮ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਿੀ.ਏ. (EMPCA) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਪਿੰਜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋ ਾਂ ਦ ੇਇ ਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ 
ਪਾਬਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਕਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਬੇਨਤੀ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ  ਜੇ ਰ ਉਹ ਪਿੰਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਇ ਿੱ ਠੇ ਦੇਿਣ, ਤਾਂ ਇਿਦੀ ਕਰਪੋਰਟ  ਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ  ਰਨ। 

COVID-19 ਨ ਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋ ਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ਿੰ  ਿਕਹਯੋਗ  ਰਨ ਦੇ ਕਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ @CityBrampton ਨ ਿੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ  ਰੋ। ਕਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇ-

ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।   
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ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰ   

ਮੋਕਨ ਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

 ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ  ਕਮਉਕਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਕਜ   ਕਮਉਕਨ ੇਸ਼ਨ  

ਕਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

