
 
 

 

 

29 ਮਈ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਨਟਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨਿਉਣਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  
ਪਰਨਕਨਰਆ ਨੰੂ ਨਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾ ਨਰਹਾ ਹੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ —ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਟਿੰਗ ਟਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਟਨਿੰ ਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਸਰਟਵਟਸਜ ਕਮੇਟੀ (Brampton Planning 

and Development Services Committee) ਨੇ ਟਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟਸ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿੰਤਵ ਲਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਟਦੱਤੀ ਹੈ। 
 

2015 ਤੋਂ, ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟਸ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਅੱਡਰੇ (ਟਡਟੈਚਡ), ਅੱਧੇ ਅੱਡਰੇ (ਸੈਮੀ-ਟਡਟੈਚਡ) ਅਤੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਟਨਵਾਸ-ਸਥਾਨਾਂ ਟਵੱਚ 
ਇਜਾਜਤ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ ਜੋਟਨਿੰ ਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਨੂਿੰ  ਕਨੂਿੰ ਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਜਸਟਰਡ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਟਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਜਸਦੀ ਟਸਟੀ ਕਾਉਂਟਸਲ ਵੱਲੋਂ 
ਮਨਜੂਰੀ 7 ਜੂਨ ਨੂਿੰ  ਟਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ:   

 

 ਪਾਰਨਕੰਗ – ਪਾਰਟਕਿੰਗ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂਿੰ  2.7 ਮੀ. (8.8 ਫ ੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਮੀ. (8.5 ਫ ੱ ਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਤਿੰ ਨ 
ਓਨ-ਸਾਈਟ ਪਾਰਟਕਿੰ ਗ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਅੱਡਰੇ (ਟਡਟੈਚਡ), ਅੱਧੇ ਅੱਡਰੇ (ਸੈਮੀ-ਟਡਟੈਚਡ) 
ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਖੜਹੀਆਂ ਕਰਨ (ਪਾਰਕ) ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

 ਯੂਨਨਟ ਦਾ ਆਕਾਰ – ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟ ਮ ੱ ਖ ਟਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ 
ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਐਕਸੈਸਰੀ” ਯੂਟਨਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂਿੰ  
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
 

 ਰਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਨਕਨਰਆ – ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਚਰਨ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੀ ਪਰਭਾਟਵਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਟਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਬ੍ਲਟਡਿੰਗ ਪਰਟਮਟ 
ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਟਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮੀਟਖਆ ਲਈ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

 ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ – ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਪਰਵੇਸ਼ ਦ ਆਰਾਂ ਲਈ ਲੈਂ ਟਡਿੰ ਗਸ (ਥੜਹੇ) ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਟਦੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਕ ਉਹ ਟਪਛਲੇ ਟਵਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹ ਿੰ ਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਣ।  

 

 ਕਨੰੂਨੀ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ (ਐਲ.ਐਨ.ਸੀ.) (LNC) ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ – ਐਲ.ਐਨ.ਸੀ. (LNC) ਯੂਟਨਟਾਂ ਉਹ ਯੂਟਨਟਾਂ ਹਨ, ਟਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਟਸਟੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵਿੰ ਬ੍ਰ, 1995 ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਟਨਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਦੋ-ਯੂਟਨਟ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਟਤਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋਟਨਿੰ ਗ ਅਨ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਰਿੰ ਟਭਕ $200 ਰਟਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਜੋਟਨਿੰ ਗ ਅਨ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਛੋਟ ਟਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਐਲ.ਐਨ.ਸੀ. ਯੂਟਨਟਾਂ ਲਈ $200 ਟਰਫਿੰ ਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਰਟਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਲਈ ਅਰਜੀ ਟਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  



 
 

 

 

“ਕਿਫਾਇਤੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ ਟਨਆਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਟਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਟਹਰ ਟਵੱਚ, ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਕਿਫਾਇਤੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਟਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਪਰਿੰਤੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਟਵੱਚ ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟ ਨੂਿੰ  ਸ ਰੱਟਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਮੇਅਰ ਟਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਟਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਇਹ ਯੂਟਨਟਸ 
ਸ ਰੱਟਖਅਤ, ਕਨੂਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਟਜਉਣਯੋਗ ਹਨ।” 

 

ਟਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਰਟਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟਸ ਓਨਟੈਰੀਓ ਟਬ੍ਲਟਡਿੰਗ ਕੋਡ (Ontario 

Building Code) ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (Fire Code), ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਟਰਟੀ (Electrical Safety Authority) ਅਤੇ ਜੋਟਨਿੰ ਗ 
ਉਪ-ਟਨਯਮ (Zoning By-law) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟਸਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰ ਡ ਯੂਟਨਟ ਨੂਿੰ  
ਰਟਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ ਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $25,000 ਤੱਕ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 
$50,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/secondunits  'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਵੱਖ ਲਈ ਟਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਟਵਟਵਧਤਾ 

ਸਾਨੂਿੰ  ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਵਸ਼ਵ-ਟਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਟਵੱਚ ਸਟਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪਦੈਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਟਹਣ ਅਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਟਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ 
ਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਜ ਟੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਟਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਟਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ 

Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਟਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਟਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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