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ئق نامہ گهر ميں سکونت حا صل کرنے کا حقا  
(The City of Brampton)  کی سٹی آف برامپٹن کا دفترعام طورپر گهر ميں سکونت حاصل کرنے

 مندرجہ ذيل تعريف قبول کرتا ہے۔   

گهر ميں سکونت حاصل کرنا کسی ايک الگ رہائش ميں خاندان کيليے قابل قبول ہوسکتا  .1
 ہےبشرطيکہ مندرجہ ذيل  شرائط اورپابنديو ں پرپورا ُاترے۔

  

)a( يہ صرف گهرکےمکين يا ُاس کے ساته رہنے والے افراد خاندان کيليے قابل قبول ہوسکتا ہے۔ 
 
)b( رہائش گاہ کے طورپر رہنے کيليےگهر ميں سکونت حاصل کرنا ثانوی ہےاور مجموعی   ذاتی

 فی صد سے زيادہ حصّہ پر تسلط نہيں رکهتا۔ تہہ خانہ يا  بيسمنٹ  %15رہائش فلور ايريا کے
 ِاس ميں شامل نہيں ۔) نچلی منزل(

 
)c( ے۔گهر ميں سکونت اضافی تعمير يا ذاتی گيراج پر بهی قابل قبول ہوسکتا ہ 
 
)d( گهر کے بيرونی ڈهانچہ پر ذاتی رہائش گاہ کی حيثيت سے کوئ تبديلياں نہيں ہوں۔ 

 
)e(  مکان کے احاطہ ميں کوئ سامان، مال يا مصنوعات پيش کرنے يا فروخت کرنے کے غرض سے

 نہيں رکهے جاتے سواۓ انکے جو مکان کے احاطے ميں تيار کيےجائيں ؛
 

بقيہ۔۔۔۔
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)f(  جمع کرنے کے غرض سے نہيں رکها جاۓ جورہائش گهر کے باہر سامان، مال يا گاڑيوں کو
  کيليےاستعمال کی جائيں۔ 

)g(  گهر کے افراد کے سوا  ايک سے زائد شخص، جو وہاں قيام کررہے ہوں،جاۓ مقام پرسکونت
 پذيری کے اعتبار سے کام نہيں کر سکتے ہيں۔

   
)h(  ٹر سے زيادہ مربع مي0.15صرف ايک بورڈ لگانے کی اجازت ہوگی جو  مکان پر چسپاں ہو اور

 نہ ہو۔ 
 
)i( ،رہائش پر صرف ايک ہی سکونت پذيری کی اجازت ہوگی؛ اور 

 
)j( سکونت پذيرہونے کيليے  مندرجہ ذيل کی اجازت نہيں ہوگی۔ 

i. موٹرگاڑيوں يا بهڑکنے والے اندرونی انجن کی مرّمت اور سروسنگ ؛ اور 
ii. ر ، کوئ ايسا عمل جس سے تکليف دہ صورت پيدا ہو يا پيدا ہوسکتی ہو يا شو

تهرتهراہٹ، گيس کی اخراج کی وجہ سے دهوءيں، گرد، چندهيانے والی روشنی، 
قابل اعتراض بو جو دٓالزاری پيدا کرے يا کوئ عمل جو ناپسنديدہ يا تکليف دہ 
 محسوس کيا جاے خواہ وہ کسی تجارتی عمل سے ہو يا کارخانے کی وجہ سے؛

iii. مالش يا جسم کو ملنے کی خدمات مہيا کرنے والی دوکان 
 

سکونت پذيرہونے کی حيثيت سےکسی ايک رہائشی جگہ ميں  مندرجہ ذيل شرائط اور پابنديوں کے  .2
 :مطابق دفتر کے طور پر استعمال کی اجازت ہوگی

 
)a( رہائشی جگہ ميں ايک سے زيادہ دفترکی موجودگی کی اجازت نہيں ہوگی ؛ 
)b(  صحت کےمعالج کا دفتر نہيں ہوسکتا ، جيسے ڈاکٹر، ڈينٹسٹ،  فزيوتهيراپسٹ، يہ دفترحفظان

 مالش کرنے والی، کائروپريکٹر، سائکائٹرسٹ، ايکس رے يا  الٹراساؤنڈ آپريٹر وغيرہ کے دفتر؛ 
 

)c( دفتر کی نوعيت اس قسم کی ہو کہ کسی بهی وقت ايک سے  زائد مالقاتيوں کا آنا نہيں ہوگا؛ 
 

)d( مربع ميٹر سے زيادہ نہيں ہوگی ؛15ص کردہ جگہدفتر کے ليے مخت 
 

)e(   صرف مکين يا انکے گهر کے افراد اس دفتر کو چال سکتے ہيں جو وہاں رہتے ہوں اور دفتر
 سے منسلک کوئ اور مالزم اس جگہ پر موجود نہيں ہوگا؛

 
)f( کسِی بيرونی بورڈ کی اجازت نہيں ہوگی؛ 

بقيہ۔۔۔۔
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)g( ت فروخت کے غرض سے دکهايا نہيں جائيگا يا مکان کے احاطہ ميں کوئ سامان، مال يا مصنوعا
 ئيگا؛ اور فروخت کرنے کے غرض سے نہيں رکها جا

 
)h(    ايک ايسے دفتر کی اجازت نہيں دی جائيگی جويا تو اپنے کام کی نوعيت سے مضر شے پيدا

کرے يا مضر اور ناگوار ہونے کی ذّمہ داری لے جسکی وجہ شور، تهر تهراہٹ يا قابل اعتراض 
 وسکتی ہو يا جس دفتر کی نوعيت نامعقول يا ناگوار تجارت يا کاروبار ہو؛بو سے ہ

 

کی زوننگ کی  شرائط کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليے (Home Occupations)گهر کی سکونت  
کو فون نمبر (City of Brampton’s Zoning Department)سٹی آف برامپٹن کے ذوننگ ڈيپارٹمنٹ 

 ہ کريں۔پر رابط 905-874-2090

  


