
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਡ੍ਰਾਈਵਵ ੇਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ 2 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਣੋਗ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜੂਨ, 2019) – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲਦੀ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਨੰੂ 

ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵੱਲੋਂ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ – ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਕੀ ਬ੍ਦਲ ਰਰਹਾ ਹ?ੈ 

ਪੁਰਾਣੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਗਡੰ੍ਡ੍ੀ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਰਸਟੀ ਦ ੇਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਅੱਪਗਰੇਡ੍ਾਂ ਲਈ ਪਰਰਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਪਰਰਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ $50 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਰਮਟ ਰਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:  

• ਕੋਈ ਵੀ ਪਗਡੰ੍ਡ੍ੀ (ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਹੈ) 

• ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਰੋਡ੍ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੰਮ  

• ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰ੍ਦੀ (ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਮਨ਼ਿਰੂੀ 
 

ਨਵਾਂ ਪਰਰਮਟ ਫਾਰਮ ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇ15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਰਮਟ ਵਾਸਤੇ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਅਰ਼ਿੀ ਦ ੇਰਹੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਪਰਰਮਟ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਇੱਕ ਰਵਸਰਤਰਤ ਲੰਬ੍ਾਈ-ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਗਡੰ੍ਡ੍ੀਆਂ 

ਅਤੇ ਰਵਹਰੜਆਂ ਸਮੇਤ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ, ਪਟਰੀ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਰਵੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਦਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।  
 

ਠੇਕਦੇਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੇਰਵੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ, 

ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਰਕ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਪਰਰਮਟ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫਰ ਪਰਰਮਟ ਅਤੇ ਰਸਟੀ 

ਦੇ ਼ਿੋਰਨੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Zoning By-law) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਪਰਰਮਟ ਦ ੇਰਬ੍ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਟੀ ਉਸਦਾ ਲਸੰਸ 

ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਲਾਇਸੈਂਰਸੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Business Licensing By-law) ਦ ੇਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਰਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ  ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਪੇਰਵੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਸਟੀ ਦੀ 

ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਕ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 

ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 



 

 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਰਕੰਨਾ ਚੜੌਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਲਈ ਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦੱਤੀ ਅਰਧਕਤਮ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤ ੇਆਧਾਰਰਤ ਹੈ (ਰਜਵੇਂ ਼ਿੋਰਨੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰਵੱਚ 

ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਗਡੰ੍ਡ੍ੀ ਜਾਂ ਪੇਰਵੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਤਹਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦ ੇਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ 

ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਤ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਰਕੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਸਹੀ ਰਨਕਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡ੍ ਲੌਟ ਲਾਈਨ ਰਵਚਕਾਰ 0.6 ਮੀਟਰ (2 ਫੁੱ ਟ) 

ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਭੂਰਦਰਸ਼ (ਰਜਵੇਂ ਘਾਹ, ਬ੍ਾਗ, ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਰਕਆਰੀ) ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਭੂਰਦਰਸ਼ ਰਸੰਗਲ ਰਡ੍ਟੈਚਡ੍ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ 

ਸਾਈਡ੍ ਲੌਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਰਡ੍ਟੈਚਡ੍ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਸਾਈਡ੍ ਲੌਟ ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਲੌਟ ਦੀ ਚੜੌਾਈ (ਮੀਟਰ) ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਅਰਧਕਤਮ ਚੜੌਾਈ (ਮੀਟਰ) 

8.23 ਤੋਂ ਘੱਟ 4.9 

8.23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 9.14 ਤੋਂ ਘੱਟ 5.2 

9.14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 15.24 ਤੋਂ ਘੱਟ 6.71 

15.24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 18.3 ਤੋਂ ਘੱਟ 7.32 

18.3 ਤੋਂ ਵੱਧ 9.14 

 

ਬ੍ੇਡ੍ੌਲ, ਪਾਈ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੌਟਸ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਰਕੰਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਼ਿੋਰਨੰਗ 

ਰਡ੍ਵੀਜਨ ਨੰੂ 905.874.2090 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ 22 ਮਈ ਨੰੂ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਵੱਲੋਂ  ਇਸਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਸਟੀ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਰਮਟ ਅਰ਼ਿੀਆਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/roadworks ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਵਾਲਾ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਜਹੇ ਗਵਾਂਢਾਂ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਅੱਗੇ ਦ ੇਯਾਰਡ੍ ਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਬ੍ਲਰਕ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਕਰਕ ੇਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ 

ਰੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਜਗਹਾ ਬ੍ਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦ ੇਵਹਾਉ ਲਈ ਵੱਧ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ 

ਹਰਾ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਰੱਖਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਾਡ੍ੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”  
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡ੍ਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ੍ੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ੍ੇ 
ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੜੁੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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