
 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਨ ੂੰ  ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਵਅੇ ਕੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਿਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਇਆ 

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵੱਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਘਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤ ੇਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਦ ੇਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਨਯਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਖ਼ਤ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵਾਂ ਸਨਯਿ ਹੈ ਸਕ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਿੀਲਰਿ ਲਈ, ਲਾਇਿੈਂਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਪ ਰੀ ਕਰਨੀ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਸਕਓਸਰਟੀ ਜਿਹਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਲਾਇਿੈਂਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸਵਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਸਹਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨਯਿ, 

ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅਜ ਤ ੇਅਵੈਧ ਉਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਿਟੈਪ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਪਰੋਸਵੂੰ ਿੀਅਲ ਿਟੇ-ਐਟ-ਹੋਿ ਆਰਡ੍ਰ ਖ਼ਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਡਂ੍ ਐਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਿਰਸਵਸਿਜ (By-law and Enforcement 

Services) ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਇੂੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨਿ ਜਾਂ ਸਵਿਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਦ ੇਵੱਿ-ਵੱਿ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ (by-

laws) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਸਨਵਾਿੀ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਨ ੂੰ  ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਫਰਸ਼ ਤ ੇਹੋਰ ਪੱਥਰ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਨ ੂੰ  
ਰੀਿੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਸਲਿੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਿਣ:   

• ਦੇਿੋ ਸਕ ਕੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਲਾਇਿੈਂਿ ਹੈ। ਲਾਇਿੈਂਿਸ਼ੁਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ।   
• ਡ੍ੀ.ਆਈ.ਵਾਈ. (DIY) ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੱੁਛੋ ਸਕ ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ 

ਸਕੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਬ ਕਟ ਪਰਸਿਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
• ਡ੍ਰਾਈਵਵੇਅ ਦ ੇਫਰਸ਼ ਦਾ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਈਟ ਤ,ੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਵਅਕਤੀ ਿੌਜ ਦ ਹੋਣ ੇਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ। 

ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਕ ਉਿਾਰੀ, ਸਿਟੀ ਦ ੇਬਾਇ-ਲਾਅਜ ਦ ੇਿੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/drivewaypaving ਤ ੇਜਾਓ। 
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