
 
 

 

 

 ڈرائیو وے پر کام کے قواعد میں سختی ال رہا ہے اپنے کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، سٹی 

  

سٹی آف برامپٹن نے پرائیویٹ پراپرٹیز پر ڈرائیو وے پیِونگ کا کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے لیے   –( 2021اپریل  27)برامپٹن، آن 
 کو محفوظ تر بنایا جا سکے۔ قواعد کو سخت بنا دیا ہے، تاکہ گھروں اور کمیونٹی 

اس سال سے ایک نیا کام یہ ہو گا کہ ٹھیکیداروں اور ڈرائیور وے ِسیلرز کو الئسنس جاری کرنے سے پہلے انہیں سٹی کی جانب سے ایک  
کے اجراء   آن الئن ٹریننگ مکمل کرنی ہو گی۔ ٹھیکیداروں کے لیے اب سیکورٹی ڈیپازٹ کی شرط بھی الزمی قرار دے دی گئی ہے۔ الئسنس

 یا تجدید نو سے پہلے ان شرائط کو پورا کرنے سے ڈرائیو ویز پر غیر قانونی تعمیرات میں کمی النے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ /اور  

جب گھر پر ٹھہرنے کا صوبائی حکم ختم ہو جائے گا، تو بائی الء اینڈ انفورسمنٹ سروسز کا عملہ ڈرائیو ویز پر کی جانے والی ایسی  
 ۔کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ضمنی قوانین یات اور توسیعات پر تفتیش دوبارہ جاری رکھے گا جو سٹی کے مختلف تنص

جو اپنی پارکنگ کی جگہ میں اضافے کے لیے اپنی ڈرائیو وے کو چوڑا کرانا چاہتے ہوں، پیِونگ کے لیے پتھر ڈلوانا چاہتے  ایسے رہائشی  
  : ہوں یا اپنی ڈرائیو وے کو دوبارہ سیل کرانا چاہتے ہوں، انہیں درج ذیل مفید مشوروں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے

یہ پڑتال کر لیں کہ آیا ان کا ٹھیکیدار سٹی آف برامپٹن کی جانب سے منظور شدہ ہے یا نہیں الئسنس یافتہ ٹھیکیداروں کی ایک   •
 دستیاب ہے۔  آن الئن فہرست یہاں

• DIY  لیں اور یہ کہ آیا  پروجیکٹس کے حوالے سے، سٹی سے ڈرائیو وے کی زیادہ سے زیادہ منظور شدہ چوڑائی کی تصدیق کر
 انہیں کرب کٹ پرمٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔

  ڈرائیو وے پیِونگ کے دوران تربیت یافتہ شخص کا موقع پر موجود ہونا الزمی ہے۔ •

  ٹھیکیدار اور مالک، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعمیرات سٹی کے ضمنی قوانین کے مطابق اور منظور شدہ
  ہونی چاہیں۔

   www.brampton.ca/drivewaypaving: مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
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  میڈیا کنٹیکٹ 
 مونیکا ڈوگال 

 آرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کو
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن 

 سٹی آف برامپٹن
3426-874-905 | ton.caMonika.Duggal@bramp 

 

https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Driveways.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Licensed-Contractors-Driveway.aspx?&&p_Title=Lazzara%20Paving%20%26%20Interlocking%20Inc.%20&&PageFirstRow=1&&View=%7b6668EEA5-AF91-4CB7-816A-3C383803CF42%7d
http://www.brampton.ca/drivewaypaving
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

