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 رکشش شہر بنانے کے لیے سٹی انتظامیہ نے  برامپٹن کو ایک صاف ستھرا، محفوظ اور پ  
 دو نئے ضمنی قوانین کی منظوی دے دی

برامپٹن سٹی کونسل نے حال میں دو نئے ضمنی قوانین کی منظوری دی ہے جن کا مقصد شہر کے معیار کو برقرار رکھنا ہے  -برامپٹن، آن 
 اس میں بغیر اجازت پارکنگ اور عوامی خلل کے قوانین شامل ہیں۔  -

 غیر منظور شدہ پارکنگ کا ضمنی قانون

کے کناروں پر موجود گھاس والی جگہ اور فرنٹ اور بیک یارڈز میں گاڑیاں کھڑی کرنے  کو کونسل نے شاہراہوں 2018مئی  30مورخہ 
کے خالف ایک ضمنی قانون کی منظوری دی ہے۔ اس نئے ضمنی قانون کے مطابق اہلکار اب ممنوعہ مقامات پر غیر قانونی طور پر پارک 

 اور  گھنٹے محرک رہیں گے 24قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکار اب کا پینلٹی نوٹس جاری کر سکیں گے۔  75شدہ گاڑیوں کے مالکان کو  $
 پارکنگ کی خالف ورزی کرنے والے گاڑی مالکان پر موقع پر ہی جرمانے عائد کریں گے۔

جاتے سابقہ ضمنی قانون کے مطابق لینڈ اسکیپ فرنٹ اور سائیڈ یارڈز پر کھڑی گاڑیوں کے مالکان کو پراپرٹی اسٹینڈر آرڈرز جاری کیے 
تھے جبکہ شاہراہوں کے کناروں پر موجود لینڈ اسکیپ پر پارک شدہ گاڑیوں کے مالکان کو پینلٹی نوٹس جاری کیے جاتے تھے۔ سڑکوں کے 

جرمانہ کیا جاتا تھا جبکہ پرائیویٹ فرنٹ یا سائیڈ یارڈ پر غیرقانونی  35گھاس والے کناروں پر غیرقانونی طور پر پارکنگ کرنے والوں پر $
دن کا وقت دیا جاتا تھا۔ اس کے عالوہ، عائد کردہ جرمانوں کے  21کنگ کرنے والوں کو اپنی گاڑیاں وہاں سے ہٹانے کے لیے کم از کم پار

 حصول میں ایک سال کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ 

زالہ پر کم وقت لگے گا اور نئے ضمنی قانون کی مدد سے نفاذ کے عملہ کو فرنٹ اور سائیڈ یارڈز میں غلط پارکنگ سے متعلق شکایت کے ا
اہلکاروں کو دیگر ضمنی قوانین کے نفاذ کے مسائل سے نمٹنے  کے لیے زیادہ وسائل میسر آئیں گے، جس کی وجہ سے مقامی عالقوں کی 

 خوبصورتی میں بتدریج اضافہ ہو گا۔ 

 عوامی خلل کا ضمنی قانون

ی پراپرٹیز کو مختلف پارٹیوں کے لیے کرایہ پر دینے سے روزمرہ زندگی کے ویکینڈ، شادیوں کی تقریبات یا دیگر خصوصی مواقع پر رہائش
 27سکون میں خلل پیدا کرنے، شور شرابہ اور عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے شہریوں کو تنگ کرنے کے خالف کونسل نے مورخہ 

 کو ایک ضمنی قانون کی منظوری دی ہے۔  2018جون 

ور ان کے مہمانوں کی جانب سے جارحانہ اور/ یا بدتمیزی کے ریوں یا کاموں، ہلڑبازی اور روزمرہ اس ضمنی قانون کی مدد سے شہریوں ا
زندگی میں خلل پیدا کرنے والے ہر قسم کے کاموں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اس کی مدد سے روزمرہ زندگی کے دیگر کئی مسائل 

نقش نگاری اور پراپرٹی کے نقصانات اور ہر قسم کی قابل اعتراض بدبو، دھواں، دھول  سے بھی نمٹا جائے گا مثالا گداگری، عمارتوں پر لغو
 یا ہوا کو آلودہ کرنے والے ہر قسم کے ذرات کی ممانعت ہو گی، ماسوائے جس کی کونسل نے منظوری دی ہو۔

ماحول کے لیے خلل انگیز پارٹیوں اور دیگر طریقوں سے شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کی روک تھام کے لیے عوامی خلل کا یہ 
 ضمنی قانون شہر کے نفاذ کے عملہ اور پولیس کو زیادہ با اختیار بنا دے گا۔ 

کا فرض ہے کہ وہ ان معیارات کی پاسداری میں اپنا کردار ادا  ضمنی قوانین شہر کے معیار میں اضافہ کرتے ہیں اور برامپٹن کے ہر شہری
کرے۔ رہائشیوں اور سیاحوں سے گزارش ہے کہ وہ شہر کے ضمنی قوانین پر عمل درآمد کر کے شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں 

 تاکہ یہاں پر رہائش پذیر ہر شخص ایک صاف ستھرے اور محفوظ شہر سے لطف اندوز ہو سکے۔

   www.brampton.ca/bylaws ِان اور دیگر ضمنی قوانین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے  مالحظہ کریں

http://www.brampton.ca/bylaws
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