ત્વરિત જાહેિાત માટે

ડ્રાઇવવે માટે નવા નનયમો જુ લાઇ 2ના દિનથી અમલી બનશે
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાદિયો (10 જૂ ન 2019) – શું આ ઉનાળામાું તમાિા ડ્રાઇવવે પિ સધાિાવધાિા કિાવવાનું વવચાિો છો? થોડા જ સમયમાું હવે
તમામ ઘિ માવલકો – અને તેઓ વતી કામ કિતા કોન્રાક્ટિો માટે નવા વનયમો લાગ પડશે – જઓ ડ્રાઇવવે પહોળા કિવાના હોય, બિલવાના
હોય કે તેના પિ નવી સપાટી બનાવવાના હોય જે ને રિસર્ફેસસિંગ પણ કહે છે .
શુિં બદલાઇ િહ્ુિં છે ?
જૂ ના નનયમો પ્રમાણે ઘિ માનલકો માટે પોતાના ડ્રાઇવવે પહોળા કિવા માટે માત્ર પિમીટની જરૂિ પડતી હતી જો તેઓ નગિપાનલકાની
પગથીની ધાિ તોડવાના હોય. 02 જલાઈ 2019 સધી, મોટા ભાગના ડ્રાઇવવે સધાિાવધાિા માટે પિમીટની ડશે જે થી સવનવચચત કિી શકાય કે
તેઓ સીટીના વનયમોનું પાલન કિી િહ્યા છે .
ડ્રાઇવવે પિમીટ માટે અિજી કિવાની ર્ફી $50 હશે. પિમીટ નીચેની બાબતો આવિી લેશ:ે
•

પગથીની કોઇ પણ ધાિ (કબબ) તોડવી (જો તે પ્રસ્તાનવત હોય)

•

પાવલકાના માગબ પિ અપાતી છૂ ટ પિ થતા કામ માટે

•

ખાનગી વમલકત પિ ડ્રાઇવવે સિેખતા એટલેકે અલાઇનમેન્ટની મુંજૂિી

જુ ન 15 ના િોજ સીટીની વેબસાઇટ પિ નવી પિમીટ ઉપલબ્ધ થશે. જે કોઇ સીટી પાસે પિમીટ માટે અિજી કિશે તેઓએ પિમીટ ર્ફોમમ,
કાનૂની સવે, અને ડ્રાઇવવે, પગથી અથવા વોકવે અને આુંગણ સવહત કોઇ પણ અન્ય બાુંધકામ થયેલ સપાટીઓ િશાબવતો વમલકતનો વવગતવાિ
ડાઇમેન્શન્ડ સાઇટ પ્લાન િજૂ કિવાનો િહેશ.ે
કોન્ટ્રાક્ટિો માટે નવા નનયમો
બ્રૅમ્પટન ખાતે પેસવિંગ કામ કિવા એટલેકે કોંરિટ, પથ્થિ, ઇંટ, ટાઇલ્સ, લાકડા જે વી કોઇ પણ વસ્તથી નવી મજબૂત સપાટી બનાવવા માટે તેઓ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પિવાનેિાિ હોવા જરૂિી છે . 02 જલાઈ 2019ના િોજથી તેઓએ ખાતિી કિી લેવી કે તેઓ કામ શરૂ કિે ત્યાિ પહેલા
ડ્રાઇવવે પિમીટ મેળવવામાું આવી છે કે કેમ, અને પછી પિમીટનું તેમજ સીટીના ઝોનનુંગ ઉપવનયમનું આનપાલન કિવાનું િહેશ.ે
જો કોઇ પિવાનેદાિ કોન્ટ્રાક્ટિ આવશ્યક પિમીટ નવના કામ હાથ ધિશે અથવા અન્ટ્યથા ઉપનનયમનો ભિંગ કિશે, સીટી તેમનું લાયસન્સ
િિબાતલ કિી શકે છે અને વબઝનેસ લાયસનન્સુંગ બાય-લો હેઠળ તેમના પિ આિોપ મુકી શકશે.

જુ ન 15થી સીટીની વેબસાઇટ પિ ડ્રાઇવવે પેનવુંગ માટે લાયસન્સ ધાિક તમામ કોન્રાક્ટિોના નામ અને સુંપકબ માવહતી ઉપલબ્ધ થશે. આનાથી
િહેવાસીઓ માટે તેઓ લાયસન્સ ધાિક કોન્રાક્ટિોન ઉપયોગ કિી િહ્યા છે કે નહીં તેની ખતિી કિવી સિળ બનશે.
ડ્રાઇવવે કેટલો પહોળો બનાવી શકાય?
ડ્રાઇવવેની મહત્તમ મિંજૂિ પહોળાઇમાિં કોઇ પરિવતમન થયુિં નથી. તેનો આધાિ લોટની પહોળાઇ પિ છે (જની વ્યાખ્યા ઝોનનુંગ બાય લોમાું
આપેલ છે ), અને તેમાું કોઇ પણ વોકવે ક અન્ય પેવ કિેલ સપાટીઓનો સમાવેશ થાય છે જે ડ્રાઇવવેથી સમાુંતિ હોય અને જે ના પિ પાકબ કિી
શકાતુિં હોય.
નમલકત પિ યોગ્ય ગટિ હોય તે સુનનનચિત કિવા માટે ડ્રાઇવવે અને સાઇડ લોટ લાઇન વચ્િે 0.6 મીટિ (2 ફુટ)નું પિવમએબલ એટલેકે પ્રવેશ્ય
લેન્ડસ્કેનપુંગ હોવું જોઇએ (િા ત, ઘાસ, બગીચો, ફુલના ક્યાિા). આ પ્રવેશ્ય લેન્ડસ્કેનપુંગ એકલ છૂ ટા ઘિો માટે બન્ને સાઇડ લોટ લાાઇન્ટ્સની
લગોલગ હોવુિં જરૂિી છે અને અધમ-છૂ ટા પડેલ ઘિો અને ટાઉનહાઉવસસ માટે એક સાઇડ લોટ લાઇનની લગોલગ હોવું જોઇએ.
લોટની પહોળાઇ (મીટિ)

મહત્તમ ડ્રાઇવવે પહોળાઇ (મીટિ)

8.23 કિતા ઓછી

4.9

8.23 કિતા વધાિે પિિંતુ 9.14 કિતા ઓછી

5.2

9.14 કિતા વધાિે પિિંતુ 15.24 કિતા ઓછી

6.71

15.24 કિતા વધાિે પિિંતુ 18.3 કિતા ઓછી

7.32

18.3 કિતા વધુ

9.14

વાિંકાિુકા, પાય-આકાિના અથવા કોિનિ લોટના માવલકોને પ્રોત્સાવહત કિવામાું આવે છે કે તેમનો ડ્રાઇવવે કેટલો પહોળો હોવો જોઇએ તે
જાણવા માટે તેઓ સીટીના ઝોનનુંગ વવભાગને 905.874.2090 પિ કૉલ કિે.
ડ્રાઇવવેના નવા નનયમોને સીટી કાઉનન્ટ્સલ દ્વાિા તેમની 22મી મેની સભામાું બહાલી આપવામાિં આવી. સીટી ઘિમાવલકો અને કોન્રાક્ટિો
પાસેથી 15મી જનથી પિમીટ માટેની અિજીઓ સ્વીકાિવાનું શરૂ કિશે. વધુ જાણકાિી માટે www.brampton.ca/roadworks ની ,
મલાકાત લો.
અવતિણ

"બ્રૅમ્પટન વનવાસીઓ તિીકે આપણે બધાુંને એવા પાડોશમાું િહેવાની ઇચ્છા છે જે આકર્બક અને આવકાયબ હોય. ઘિની સામેના આુંગણા જ
ડ્રાઇવવેથી ઢુંકાયેલા હોય તે આવકાયબ તો નથી જ લાગતા પણ પયાબવિણ માટે પણ યોગ્ય નથી – તેમાું છોડ અને વૃક્ષો માટે જગ્યા નથી હોતી

અને આપણા સ્થાવનક વોટિવેઝમાિં વધુ પ્રદુષણનુિં ધોવાણ થાય છે . આ નવા વનયમો આપણને નાગદિકોની પાર્કિંગ જરૂદિયાતો પૂણબ કિવાની સાથે
બ્રૅમ્પટનને હદિયાળું િાખવાના આપણા કામમાું મિિ મળે છે ."
-

મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)
-30-

કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહેિો પૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્પટનમાું 650,000 લોકો વસે છે અને તમાું 70,000 વ્યાપાિો છે . અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિબ છે લોકો.
અમને ઊજાબ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાબવિણીય નવવનતા તિફ િોિી જતા પ્રવાસનું નેતત્ૃ વ
કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સિવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પિ
જોડાવ. અહીં વધ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca.

નમરડયા સિંપકમ:
મોનનકા દુગ્ગલ
કોઓર્ડમનેટિ, નમરડયા એન્ટ્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ્ટ
વ્યૂહાત્મક સિંવાદ
સીટી ઓર્ફ બ્રૅમ્્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

