
 

 

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਕਿੰਗ, ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ: ਕਸਟੀ, ਕਕੋਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ  

ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਇ-ਲਾਅ ਯਾਦ ਕਰਿਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਜੂਨ, 2020) – ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਨੂਿੰ  
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਝਣ। ਬਾਇ-ਲਾਅ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਸ਼ਕਹਰ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਆਰਾਂ 
(ਸਟੈਂਡਰਡਸ) ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਕਿਿੱ ਚ ਭੂਕਮਕਾ ਕਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹਾਲਾਂਕਕ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਹੁਣ ਸਟੇਜ 2 ਿਿੱਲ ਿਧ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਕਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-

law) ਹੇਠ, ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ $100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਸਕਿਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਕਸਟੀ ਦ ੇਹੋਰ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਿੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਸਟੀ ਕਿਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਕਿੰਗ 

ਸਟਾਫ਼, ਜੁਲਾਈ ਕਿਿੱਚ ਕਸਟੀ ਦ ੇਟਰੈਕਫਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਸਬਿੰਧੀ ਬਾਇ-ਲਾਅ (Traffic and Parking By-law) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਉਲਿੰ ਘਣਾਿਾਂ ਦ ੇਕਿਰੁਿੱ ਧ 

ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਕਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਸਥਕਗਤ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ 

ਸੀ। ਸੋਮਿਾਰ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂਿੰ , ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਲਈ, ਬਾਇ-ਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਸਟੀ ਦੇ ਟਰੈਕਫਕ ਅਤੇ 
ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਸਬਿੰਧੀ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਰਾਤ 2 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਦ ੇਕਿਚਕਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਮਿਾਰ, 

6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂਿੰ , ਕਤਿੰਨ ਘਿੰਟੇ ਦੀ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਉਲਿੰ ਘਣਾਿਾਂ ਦ ੇਕਿਰੁਿੱ ਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਕਤਿੰਨ ਘਿੰ ਕਟਆਂ 
ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ, ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਜਹਨਾਂ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (website) ਤ ੇਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਕਲਕਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਗਡਿੰਡੀ 
ਅਤੇ ਸੜਕ ਦ ੇਕਿਚਕਾਰ ਿਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਬੁਲੇਿਾਰਡ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਨਰੀਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕਸਕਕਓਕਰਟੀ ਕਿੰਪਨੀਆਂ, ਪਹੁਿੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਸਬਿੰਧੀ 
ਉਲਿੰ ਘਣਾਿਾਂ ਲਈ ਕਨੂਿੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਰੂਟ ਲਾਗੂਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਰਾਈਿੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਪਾਰਕਕਿੰਗ ਕਰਨ (Park on Private 

Property) ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।   
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

 

ਹਾਲਾਂਕਕ ਕਸਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕ ਹੁਣ ਖਹਿੱ ਲ ਗਏ ਹਨ, ਕਫਰ ਿੀ ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਟੇਜ 2 ਹੇਠ, ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ 

ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦ ੇਉਪਕਰਨ, ਆਉਟਡੋਰ ਕਫਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਬਿੰਦ 

ਰਕਹਣਗੀਆਂ। 

ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ  

 

ਕਜਿੇਂ ਕਕ ਕਨਿਾਸੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਕਿਿੱਚ ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਨੂਿੰ  ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਝਣ। ਹਰ ਕਕਸੇ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਮਾਕਜਕ ਦਾਇਰੇ (social circle) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 
2.0 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. (EMCPA) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਦਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤ ੇਪਾਬਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ, 

ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ। 

ਕੋਕਿਡ-19 ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਸਕਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦ ੇਕਸਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 

ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ @CityBrampton ਨੂਿੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਕਸਟੀ ਦੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।   

. 
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ  

ਮੋਕਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਕਜਕ ਕਕਮਉਕਨਕੇਸ਼ਨ  

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fontario.ca%2Fsocialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fontario.ca%2Fsocialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs%3D&reserved=0
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

