ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜੂਨ, 2019) – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲਦੀ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਨੂੰ
ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਬ੍ਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ – ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਬ੍ਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਮਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਗਡ੍ੰ ਡ੍ੀ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਅੱ ਪਗਰੇਡ੍ਾਂ ਲਈ ਪਰਰਮਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਪਰਰਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ $50 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਰਮਟ ਰਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:
•

ਕੋਈ ਵੀ ਪਗਡ੍ੰ ਡ੍ੀ (ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਹੈ)

•

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਰੋਡ੍ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਕੰ ਮ

•

ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰਬ੍ੰ ਦੀ (ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ

ਨਵਾਂ ਪਰਰਮਟ ਫਾਰਮ ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਰਮਟ ਵਾਸਤੇ ਰਸਟੀ ਨੂੰ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇ ਰਹੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਪਰਰਮਟ ਫਾਰਮ, ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਰਵਸਰਤਰਤ ਲੰਬ੍ਾਈ-ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਗਡ੍ੰ ਡ੍ੀਆਂ
ਅਤੇ ਰਵਹਰੜਆਂ ਸਮੇਤ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ, ਪਟਰੀ ਦੇ ਰਕਨਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਰਵੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਦਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਪੇਰਵੰ ਗ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਰ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ,
ਕੰ ਮ 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 ਦੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਟੀ ਉਸਦਾ ਲਸੰ ਸ
ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਲਾਇਸੈਂਰਸੰ ਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Business Licensing By-law) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਰਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱ ਲੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਪੇਰਵੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਸਟੀ ਦੀ
ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਵੱ ਧ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਕ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਰਕੰ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਲਈ ਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦੱ ਤੀ ਅਰਧਕਤਮ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੌ ਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰਰਤ ਹੈ (ਰਜਵੇਂ ਼ਿੋਰਨੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰਵੱ ਚ
ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਗਡ੍ੰ ਡ੍ੀ ਜਾਂ ਪੇਰਵੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਤਹਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਨਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡ੍ ਲੌ ਟ ਲਾਈਨ ਰਵਚਕਾਰ 0.6 ਮੀਟਰ (2 ਫੁੱ ਟ)
ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਭੂਰਦਰਸ਼ (ਰਜਵੇਂ ਘਾਹ, ਬ੍ਾਗ, ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਰਕਆਰੀ) ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਉਣਯੋਗ ਭੂਰਦਰਸ਼ ਰਸੰ ਗਲ ਰਡ੍ਟੈਚਡ੍ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ
ਸਾਈਡ੍ ਲੌ ਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਰਡ੍ਟੈਚਡ੍ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਸਾਈਡ੍ ਲੌ ਟ ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੌ ਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮੀਟਰ)

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਦੀ ਅਰਧਕਤਮ ਚੌੜਾਈ (ਮੀਟਰ)

8.23 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

4.9

8.23 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰ 9.14 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

5.2

9.14 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰ 15.24 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

6.71

15.24 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰ 18.3 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

7.32

18.3 ਤੋਂ ਵੱ ਧ

9.14

ਬ੍ੇਡ੍ੌਲ, ਪਾਈ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੌ ਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਰਕੰ ਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਼ਿੋਰਨੰਗ
ਰਡ੍ਵੀਜਨ ਨੂੰ 905.874.2090 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਵੱ ਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਵੱ ਚ 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 ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਜਹੇ ਗਵਾਂਢਾਂ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਡ੍ਰਾਈਵਵੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਅੱ ਗੇ ਦੇ ਯਾਰਡ੍ ਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਬ੍ਲਰਕ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੌਰਦਆਂ ਅਤੇ
ਰੁੱ ਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟ ਜਗਹਾ ਬ੍ਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਹਾਉ ਲਈ ਵੱ ਧ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਨਯਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ
ਹਰਾ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਸਾਡ੍ੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਰਧਆਨ ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ੍ੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ
ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ੍ੇ
ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੰ ਪਰਕ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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