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 سیکنڈ یونٹس کو محفوط، قانونی اور قابل سکونت بنانے کی کاروائی میں برامٹن بہتری ال رہا ہے
 

یونٹ کے حوالے سے سٹی کی پالیسیوں برامپٹن پالننگ اینڈ ڈویلپمنٹ سروسز کمیٹی کی آج کی میٹنگ میں سیکنڈ  —برامپٹن، آن 
 ہے۔گئی دی  دے  کو زیادہ لچکدار اور مٔوثر بنانے کے عزم کے طور پر تبدیلیوں کی منظوری

 
سے اب تک، زوننگ کی شرائط کے مطابق برامپٹن میں سیکنڈ یونٹ کی اجازت بطور ڈی ٹیچڈ، سیمی ڈی ٹیچڈ اور ٹأون  2015

 ۔ہےقانونی ہونے کے لیے، ان کا سٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا الزمی  ے کی اجازت تھی۔ہأوس کی آبادیوں کی طرز پر بنان
 

جون تک سٹی کونسل کی منظوری تک  7پروگرام پر محتاط نظر ڈالنے کے بعد، درج ذیل تبدیلیاں عمل میں الئی جائیں گی، جو 

 التوا میں رہیں گی:
 

 اس سے آن  کر دی گی۔( فٹ 8.5) میٹر  2.6سے کم کر کے ( فٹ 8.8)میٹر  2.7پارکنگ کی جگہ کی چوڑائی   – پارکنگ

سائیٹ پارکنگ کی تین عدد جگہوں کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ڈی ٹیچڈ اور سیمی ڈیٹیچڈ 

 مکانات کی ڈرائیو وے پر دو عدد کاریں ساتھ ساتھ کھڑی ہو سکیں گی۔
 

 سیکنڈ یونٹ کو گھر کے سائز کی فیصد  یونٹ الزمی طور پر چھوٹا ہو گا۔بنیادی عمارت کی نسبت سیکنڈ   – یونٹ سائز

یونٹ ہونے کا  "ایسسری"کے مطابق رکھنے کا موجودہ نظام اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا جبکہ اس کی وجہ سے 

 مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔
 

 گی،  جا سکیںئزہ کے لیے جمع کرائی بلڈنگ پرمٹ اور رجسٹریشن کی درخواستیں بیک وقت جا  – رجسٹریشن کا عمل

 جس کی وجہ دو مراحل پر مشتمل حالیہ طریقہ کار بہتر اور زیادہ مٔوثر ہو جائے گا۔
 

 گریڈ سے بلند سائیڈوں کے داخلوں سے اترنے کے راستے بنانے کی   – گریڈ سے بلند سائیڈوں کے داخلی راستے

 ثر نہ کریں۔اجازت ہو گی، بشرطیکہ وہ عقبی صحن کے رسائی کو متا
 

  لیگل نان کنفرمنگ(LNC ) یونٹس– LNC  سے  1995نومبر  16یونٹس وہ ہوتے ہیں جن کے وجود کو سٹی نے مورخہ

کیونکہ ان  پہلے منظور کیا ہو اور وہ اس وقت سے اب تک دو یونٹ پر مشتمل رہائش کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں۔

جس میں زوننگ کی شرائط کی )کی ابتدائی رجسٹریشن فیس  200$پر زوننگ کی شرائط کا اطالق نہیں ہوتا، لٰہذا ان پر 

یونٹس جنہوں نے پہلے سے رجسٹریشن کی  درخواست دی ہو، کو  LNCایسے  وصول نہیں کی جاتی۔( تکمیل شامل ہے

 واپس کر دیے جائیں گے۔ $200
 

برامپٹن کی طرح  کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ میں النے "قابل برداشت قیمت کی رہائش غربت میں کمینے کہا کہ میئر لنڈا جیفری 
مگر برامپٹن میں  –نشوونما پاتے ہوئے شہر میں، سیکنڈ یونٹس کئی لوگوں کو قابل برداشت قیمت پر رہائش فراہم کریں گے 

ہم نے اپنے رہائشیوں کی بات "۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ں ہو سکتیموجود ہر گھر کے ساتھ محفوظ طریقے سے سیکنڈ یونٹ نہی
سنی ہے اور یہ تبدیلیاں زیادہ لچکدار ہیں مگر اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ سیکنڈ یونٹس محفوظ، قانونی اور قابل 

 سکونت ہوں۔"
 

کہ سیکنڈ یونٹس اونٹیریو بلڈنگ کوڈ یا فائر کوڈ،  سٹی کا ایک مرتبہ کا رجسٹریشن کا پروگرام اس بات کو یقینی بنائے گا
گھروں کے ایسے مالکان جو سیکنڈ  الیکٹریکل سیفٹی اتھارٹی اور زوننگ کے ضمنی قوانین کی تمام شرائط پوری کرتے ہوں۔

اور کارپوریشن کی صورت میں  25,000یونٹ کو سٹی کے ساتھ رجسٹر نہیں کروائیں گے، ان پر شخصی صورت میں $

   www.brampton.ca/secondunitsمالحظہ کریں  ،مزید معلومات کے لیے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ 00050,$
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ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ  ۔برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ  نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔

ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے  کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔

ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی  اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 مزید جانیںپر۔   Facebook اور  Twitter ہمیں فالو کریں جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

www.brampton.ca  
 

 
 
 

 

 
 

  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca 
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