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 برامپٹن کی طرف سے ٹریفک کے جرمانوں کے تنازعات کے طریقہ کار میں آسانی
 

( سٹی کے اندر جاری کردہ پارکنگ کے تمام جرمانوں کے City of Bramptonسے سٹی آف برامپٹن ) 2016برامپٹن، اونٹاریو: یکم جوالئی 

۔ اب جرمانے کے تمام نوٹسز مقدموں کی سماعت کے لیے عدالت میں نہیں جانا پڑے گاتنازعات کے عمل سے خود نمٹے گا، لہذا صارفین کو 

( کے تحت نمٹا جائے گا Administrative Monetary Penalty Systemیعنی ایڈمنسٹریٹو مانیٹری پینلٹی سسٹم ) AMPSسے سٹی کے 

 جس سے معامالت زیادہ آسانی اور تیز رفتاری کے ساتھ ہو گا۔

 

جرمانے کے نوٹس سے اختالف کرنے ک صورت میں اب صارف کو عدالت کی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جس میں ایک سال یا اس 

تک ابتدائی نظر ثانی کی یعنی اسکریننگ ریویو میٹنگز  480میں  سے زیادہ لگ جاتا تھا اس کی بجائے سٹی کی طرف سے ایک مہینے

(Screening Review meetings ہوا کریں گی، اس طرح ان تنازعات کو )ہفتے میں حل کر لیا جائے گا۔ 15سے  12 

 

اقی تمام جرمانے کے ذریعے نبٹایا جا رہا تھا۔ ب AMPSیا اس سے کم کے جرمانوں کو  100$سے سٹی کی طرف سے اب تک  2014جون 

( صوبائی عدالتوں میں جاتے تھے نئے طریقہ کار کے زریعے اب تمام صارفین کا accessible parkingبشمول ایکسیس ایبل پارکنگ )

 واسطہ ایک ہی نظام سے پڑے گا جو کہ سٹی کے زیر انتظام ہے۔

 

AMPS کا مسائل کا تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ سکریننگ یعنی ابتدائی او( رScreening( اور ہیئرنگ یعنی تفصیلی )Hearing نظر )

( نظر ثانی کے میٹنگز )بجائے عدالتی مقدمات کے( پر مشتمل ہے۔ یہ Review( اور تفصیلی )Screeningثانی کے افسران کے ساتھ ابتدائی )

کے متعلق ان کا فیصلہ واجب التعمیل ہو گا۔ لوگ آزادانہ طور پر کام کریں گے اور جرمانے کو برقرار رکھنے، کم کرنے، یا منسوخ کرنے 

سٹی کی طرف سے ان کو انتظامی معاونت فراہم کی جائے گی تاہم ان افسران کے فیصلوں میں سٹی کا کوئی دخل نہیں ہو گا۔ سٹی نظر ثانی ان 

 مالقاتوں کے لیے وقت طے کرنے اور جرمانے وصول کرنے میں سٹی کی طرف سے مدد فراہم کی جائے گی۔

 

 اہم نقاط

  دن کے اندر اندر اس کی ادائیگی کر دیں۔ ادائیگی  15جرمانے کا نوٹس ملنے کے بعد تاخیر سے ادائیگی کی فیس سے بچنے کے لیے

 کی جا سکتی ہے۔ آن الئینپر  www.brampton.caیٹ سٹی کی ویب سائ

 AMPS  میں آپ کے پاس اپنا نقطہ نظر بتانے کے دو مواقع ہوں گے– ( پہلے سکریننگScreening افسر کے ساتھ اور پھر ہیئرنگ )

(Hearingافسر کے ساتھ۔ روایتی عدالتی نظام میں صرف ایک مقدمہ ہوتا تھا۔ ) 

  دیگر( پر کال کر کے ابتدائی نظر ثانی  905.874.2404)برامپٹن کے شہری( یا  311جرمانے کے نوٹس سے اختالف رائے کے لیے(

 ( کے لیے وقت مقرر کریں۔Screening Reviewیعنی سکریننگ ریویو )

 ( اگر آپ ابتدائی نظر ثانی یعنی سکریننگ ریویوScreening Reviewکے نتائج سے مطمئن نہیں )  تو آپ کے پاس تفصیلی نظر ثانی

( کا فیصلہ Hearing Officer( ذریعے اپیل کا ایک مزید موقع موجود ہے۔ ہیئرنگ آفیسر )Hearing Reviewیعنی ہیئرنگ ریویو )

 حتمی ہو گا۔

 

 اقتباس

فراہم کر رہے ہیں اور  پارکنگ کے تمام جرمانوں کے لیے ایک ہی قسم کا نظام رائج کر کے ہم صارفین کے لے بہتر درجے کی سروس

عدالت کے قیمتی وقت کو دوسرے اہم معامالت کے لیے بچا رہے ہیں۔ خود سے پیشرفت کر کے فراہم کی گئی یہ مٗوثر سروس ایک اچھی 

 انتظامی صالحیت کی عکاسی کرتی ہے جو کہ سٹی کی لیے ایک اہم ترجیح ہے۔
( مارٹن میڈیروس Regional Councillorنل کاؤنسلر )ریج کے سربراہ (Corporate Services Committeeکارپوریٹ سروسز کمیٹی ) -

(Martin Medeiros ) 

 

 

 

 متعلقہ لنکس

AMPS کے متعلق 

 پارکنگ ٹکٹس کی آن الئین ادائیگی
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http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Administrative%20Monetary%20Penalty%20System%20(AMPS).aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx


 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں ( کےBramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو شامل ہیں 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007ا جس ک (Brampton Civic Hospital)کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

