
 

 

 
 

                     برائے فوری اجراء
 

 جوالئی سے نافذالعمل ہو رہے ہیں 2ڈرائیو ویز کے نئے قواعد 
 

اس موسم گرما کے دوران اپنی ڈرائیو وے پر کوئی کام کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ گھروں  -( 2019جون  10برامپٹن، آن )

کے تمام مالکان اور ان کی جانب سے کام کرنے والے ایسے تمام ٹھیکیداروں، جو ڈرائیو وے کی کشادگی، تبدیلی یا دوبارہ ڈالنے کے کام 

 -ہو رہے ہیںکر رہے ہیں، اُن پر بہت جلد نئے قواعد الگو 

 

 کیا تبدیلی آ رہی ہے؟

پرانے قواعد و ضوابط کےمطابق اگر گھروں کے مالکان کناروں کو کاٹ کر ڈرائیو وے کو کشادہ کرنا چاہتے تھے، تو تب انہیں ایک پرمٹ 

سے ڈرائیو وے پر کیے جانے والے زیادہ تر کاموں کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہو  2019جوالئی  2اب  مگر  کی ضرورت ہوتی تھی۔

 گی تاکہ سٹی کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔

 

 ہو گی۔ پرمٹ میں درج ذیل چیزیں شامل ہوں گی: 50ڈرائیو وے پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی فیس $

 )اگر ممکن ہو(کنارے کی کسی قسم کی کٹائی  •

 میونسپل روڈ پر کسی قسم کا کیا جانے واال کام •

 کے ساتھ ڈرائیو وے کو سیدھ میں النے کے کام کی اجازت پراپرٹیذاتی  •

 

جون سے دستیاب ہو گا۔ سٹی کو پرمٹ کی درخواست دینے والے شخص کو ایک پرمٹ فارم،  15پرمٹ کا نیا فارم سٹی کی ویب سائیٹ پر  

ے اور پراپرٹی کی سمتوں کا تعین کرنے واال ایک ایسا سائیٹ پالن بھی جمع کروانا ہو گا جس میں ڈرائیو وے، اس کے ایک لیگل سرو

 راستے اور صحن بھی شامل ہونے چاہیں۔چلنے کے کنارے اور فرش کی دیگر سطحیں بشمول پیدل 

 

 ٹھیکیداروں کے لیے نئے قواعد 

دبانے کا کام کرنے والے ٹھیکیداروں کو سٹی آف برامپٹن کی جانب سے الزمی طور پر الئسنس یافتہ ہونا  وغیرہ برامپٹن میں پتھر یا اینٹیں 

کے بعد کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے انہیں الزًما یہ یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ ڈرائیو وے  2019جوالئی  2 مورخہ چاہیے۔

 کرنی چاہیے۔ بھی الزمی ی کے ضمنی قوانین کی پابندیپرمٹ حاصل کر لیا گیا ہو اور اس پرمٹ اور سٹ

 

ن کی خالف ورزی کرے گا، تو اگر کوئی الئسنس یافتہ ٹھیکیدار ضروری پرمٹ کے بغیر کوئی کام کرے گا یا سٹی کے کسی ضمنی قانو

 ی عمل میں الئی جا سکتی ہے۔کا الئسنس منسوخ کر سکتا ہے اور ان کے خالف بزنس الئسنسنگ بائی الز کے مطابق کاروائی بھ سسٹی ا

 

دبانے والے تمام الئسنس یافتہ  ٹھیکداروں کے نام اور رابطہ معلومات  وغیرہ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ڈرائیو وے پر پتھر یا اینٹیں

جون سے سٹی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہوں گی۔ جس سے رہائشیوں کو یہ یقین دہانی کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ واقعی ایک  15

 الئسنس یافتہ ٹھیکدار کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔

 

 ہو سکتی ہے؟ ڑیایک ڈرائیو وے کتنی چو

کی چوڑائی پر منحصر ہے )جیسے زوننگ کے  الٹبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ ڈرائیو وے کی زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ چوڑائی میں کوئی ت

ضمنی قوانین میں تعریف کی گئی ہے( اور اس میں ہر قسم کے پیدل چلنے کے راستے اور دیگر پختہ سطحیں شامل ہیں جو ڈرائیو وے کے 

 متوازی ہوتی ہیں اور ان پر گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے۔

 

 

 



 

 

فٹ( چوڑی کچی  2میٹر ) 0.6پراپرٹی سے مناسب نکاسی آب کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیو وے اور سائیڈ الٹ الئن کے درمیان کم از کم  

جگہ )مثاًل گھاس، باغیچہ، پھولوں کی کیاریاں( کا موجود ہونا الزمی ہے جہاں سے پانی زمین میں جذب ہو سکے۔ سنگل ڈیٹیچڈ گھروں کی 

میں یہ کچی جگہ موجود ہونی الزمی ہے جبکہ سیمی ڈیٹیچڈ گھروں اور ٹأون ہأوسز کی ایک طرف اس طرح کی کچی جگہ دونوں اطراف 

 کا موجود ہونا الزمی ہے جہاں سے پانی زمین میں جذب ہو سکے۔

 

 (کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی )میٹر ڈرائیو وے الٹ کی چوڑائی )میٹر(

 4.9 میٹر سے کم 8.23

 5.2 سے کم 9.14سے زیادہ مگر  8.23

 6.71 سے کم 15.24سے زیادہ مگر  9.14

 7.32 سے کم 18.3سے زیادہ مگر  15.24

 9.14 سال سے زیادہ 18.3

 

بے قاعدہ، مخروطی شکل یا کارنر الٹس کے مالکان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ڈرائیو وے کی چوڑائی کے بارے میں 

 پر کال کریں۔ 905.874.2090جاننے کے لیے سٹی کے زوننگ ڈویژن کو 

 

مئی کی میٹنگ میں دی تھی۔ سٹی گھروں کے مالکان اور ٹھیکیداروں سے  22ڈرائیو ویز کے نئے قواعد کی منظوری سٹی کونسل نے اپنی 

 www.brampton.ca/roadworksجون سے کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے  15پرمٹ کی درخواستیں وصول کرنے کا آغاز 

    مالحظہ کریں۔

 

 اقتباس

رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے فرنٹ یارڈز جو مکمل طور "برامپٹن کے رہائشی ہونے کے طور پر ہم سب ایک پرکشش اور دلکش پڑوس میں 

جس کی وجہ سے پودوں اور  –پر ڈرائیو وے پر محیط ہوں، وہ نہ صرف بھدے نظر آتے ہیں بلکہ وہ ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہیں 

بہہ کر شامل ہو جاتا ہے۔ ان نئے درختوں کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے اور ہمارے نکاسی آب کے مقامی نالوں میں زیادہ ماحول دشمن مواد 

قواعد کی مدد سے ہم نہ صرف رہائشیوں کی پارکنگ کی ضروریات میں مدد کر سکیں گے بلکہ برامپٹن کو ایک سرسبز و شاداب شہر 

 بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔"

 میئر پیٹرک برأون  -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 
ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا

 فیس بک ،ٹوئٹر صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca طہ کریں۔پر راب انسٹاگرام اور

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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