
 

Community Introductory Fact Sheet Urdu 

 

 کمیونی� � تعارف � ل�ی معلومای� پرچہ
 

�ل�ا   م�نظام کا مستقبل ڈھال�ن مںی مدد � پالننگ  مںی آپ� را� � ساؤتھ آس��
�

 کہجب  �
 ۔ر ر�ا �� � عمل � گز وسیع ت��ن جدت  سال مںی  20 یہ نظام

 
 ہمارا ن�ا نظام

 
 � کا ا�ک جد�د پالننگ  

�
 � ل�ی اہم �� اور جب یہ نظام درست ط���� � بنا�ا گ�ا ہو تو یہ زند�

�
نظام ہم سب � طرز زند�

۔  م��وطبھ��ور اور   کمیونٹ�اں اور �ست�اں تخلیق کرتا ��
 

 : ای� ہمار� ن�ئ نظام � دو اہم ح� ہنی ) اور پالننگ اینڈ ڈیزائن کوڈ' نہنی کام � ل�ی اصول (ج  تعم�ی ای�  ' کہا جاتا �� کام � تعم�ی
 ۔)درخواستوں � ل�ی ا�ک آن الئن پراسسینگ سسڻم (ج� 'ای پالننگ' کہا جاتا �� 

 
  پالننگ اینڈ ڈیزائن کوڈ

 
�ل�ا � ن�ئ پالننگ پالننگ اینڈ ڈیزائن کوڈ  ای�  نظام کا سنگ بن�اد �� اور یہ پوری سٹ�ٹ منی  � (کوڈ) ساؤتھ آس�� کام � تعم�ی

 کا واحد ذر�عہ ب�ن گا۔  � تقس�م  درخواستوں پر غور � ل�ی تمام پالننگ � اصولوں اور زون
 

۔ اصولوں کا یہ واحد  ن پر ک�ا کر سک�� ہنی ن � مال� اپین زمنی س�ٹ کوڈ وە اصول ب�ان کرتا �� جن � � ہوتا �� کہ زمنی
ہزار � ز�ادە صفحات � جگہ �  23ر پالننگ پال�� � کاؤ�سل ڈی��لپمنٹ پالنز او    72منی شامل  � نظامموجودە پالننگ 

�ل�ا منی مؤثر ہو جاۓ گا۔پور� �  2020نظام جوالیئ کا یہ ن�ا پالننگ  گا۔   ساؤتھ آس��
 

، سادە اور منصفانہ ب ن لوگوں کو پالننگ � متعلق  اور اس ط�ح ناۓ گا � بکوڈ پالننگ � عمل کو ہم�شہ � بڑھ کر ز�ادە ت�ی
۔

�
 55� ز�ادە زونز کو گھڻا کر �ف  1500مثال � طور پر، کوڈ  ہم آہنگ اور واضح معلومات تک ز�ادە رسایئ حاصل ہو �

 زون بنا دے گا۔
 

۔ ن مراحل منی متعارف کرا�ا جا ر�ا ��  کوڈ کو تنی
 

۔ مرحلہ یہ کوسڻل واڻر پی� � عالقوں � تعلق رکھتا �� اور پہ� مرح� کا تعلق سٹ�ٹ � دوردراز اور    2پہ� � مکمل ہو چکا ��
بڑ� شہروں اور بڑ� ر�جنل قصبوں � تعلق  3گا۔ مرحلہ عمل منی آۓ  �  2020دی� عالقوں � تعلق رکھتا �� اور یہ اپ��ل 

۔آ�ن وا� نقشہ ہر مرح� � تحت  ا�کپر  پالننگ پورڻل SA� عمل منی آۓ گا۔  2020رکھتا �� اور یہ جوالیئ   عال�� دکھاتا ��
 

۔ مثال � طور پر، ا�ر آپ  ن پر ک�ا کر سک�� ہنی ڈی��لپمنٹ پالن � تحت مکان بنا ا��� صورتوں منی یہ نہنی بد� گا کہ آپ اپین زمنی
۔

�
 سک�� تھ� تو اب ن�ئ کوڈ � تحت ب� مکان بنا سکنی �

 
 کوڈ مںی ک�ا شامل �� 

 
ای� پال�س�اں شامل ہنی جن سب � مل کر وە اصول مہ�ا  ن�ئ کوڈ منی اوور �، زون، سب زون کہالۓ جا�ن وا� ح� اور عام تعم�ی

ن � ل�ی  ۔ ا�   ہو�� ہنی جو ک� خاص قطعہ زمنی ۔  کوڈ ف��م ورک ال�و ہو�� ہنی  کہا جاتا ��
  

 

 

https://www.saplanningportal.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/581324/Planning_and_Design_Code_Local_Government_Area_Phase_Allocation.pdf
http://www.saplanningportal.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/587709/Code_Framework.pdf
http://www.saplanningportal.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/587709/Code_Framework.pdf


 

س امور کا مقام اور حد شامل 'اوور �' منی وە پال�س�اں اور نق�� 
�
جی� ورثہ قرار  دکھا�� ہنی ہنی جو خاص زمیین پہلوؤں �ا حسا

۔  د�ی جا�ن وا� مقامات �ا جنگالی� آ� کا ز�ادە خطرە رکھ�ن وا� عال��
 

ن کا استعمال ا�ک ج�سا �� اور جن منی مخصوص قسموں � تعم�ی و تر�� � اجازت  'زون' � مراد وە عال�� ہنی جن منی زمنی
۔ یہ کوڈ ک  � ساتھ ال�و ک�ا جاۓ گا۔ ہاہم ت��ن حص ا ��

�
 ہنی اور انہنی پوری سٹ�ٹ منی ہم آہن�

 
۔ ا�� 'سب زون' ا�ک زون � اندر پال�� منی   رّدو�دل کا موقع فراہم کر�� ہنی جس � مقا� خصوص�ات کا اظہار ہو سکتا ��

 
ای� عام  ای�  پال�س�اں  تعم�ی ورت۔ �  نکاس گندے پاین ��ا   کام � عم� تقا�ن واضح کری� ہنی جی� کار پارکنگتعم�ی  �ن

 
ای� کام ہو سکتا �� ( ک�اجہاں زون یہ � کر�� ہنی کہ ا�ک عال�� منی  ای� پال�س�اں یہ ر�نمایئ مثالً تعم�ی  مکان)، عام تعم�ی

ای� کام  )۔مثالً ہونا چاہی�ئ ( کی�کری� ہنی کہ یہ تعم�ی   پارکنگ � تقا�ن

 
 ڈ تک رسائئ کی� ممکن �� کو 

 
۔جب اپ��ل  ) اور جوالیئ  2020کوڈ کو ا�ک آن الئن سسڻم � اندر دست�ای� � ل�ی بنا�ا گ�ا �� )  2020(دی� عال�� (شہری عال��

ای� درخواستوں پر  ۔ یہ  کارروایئ   منی کوڈ مؤثر ہو گا تو تمام تعم�ی
�

ن � ک� آن الئن ہو � ای پالننگ سسڻم ہر شخص � ل�ی زمنی
ن پر ک�ا اس بار� منی  ا�ت پوچھنا ممکن بناۓ گا اور سواال  ق� � بار� منی آن الئن  کہ اس زمنی

�
فوری معلومات مل سکنی �

) ک�ا جا   ۔سکتا �� (جی� کو�� خاص پالننگ � اصولوں اور پال�سیوں کا اطالق ہوتا ��
 

 ، کوڈ کو ا�ک دستاو�ز � صورت مشاوری� عر� � دوران  براە مہ��این متوجہ ہوں کہ ای پالننگ سسڻم اب� دست�اب نہنی ��
۔ مشاورت � کوڈ پڑھ�ن منی آپکو مدد دی�ن � غرض    دورانمنی دست�اب بنا�ا جا ر�ا �� جو بہت ڻ�کن�کل نوع�ت � دستاو�ز ��

 :  � امدادی مواد ت�ار ک�ا گ�ا �� جس منی یہ شامل ��
 

) اور مرحلہ  2مرحلہ کوڈ �   • ) کو ا��  3(دی� عال��  سپر مہ�ا ک�ا گ�ا �� کہ ا لپالننگ پورڻ  SA منی  صورت(شہری عال��
 منی �چ � جا س�

 68 تمام � دف�� � اور پوری سٹ�ٹ منی  DPTI پر  Level 5, 50 Flinders Street, Adelaide چھی� ہویئ کاپ�اں کوڈ �  •
 کاؤ�سلوں � دفاتر � دست�اب ہنی 

 منی اور آپ� لوکل کاؤ�سل � دست�اب ہنی  DPTIپالننگ پورڻل،   SAاقتباساتا�ک خاص کاؤ�سل � عال�� � متعلقہ کوڈ �  •
، وڈیوز اور ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت  • ، ر�نما کتاب��  (FAQs) معلومای� پر��
 آن الئن نق��  •
 

 اپین را� دیں 
ل سٹینڈرڈ ڻائم) کو آد� رات تک  2019نوم��  29پر مشاوری� عمل  2� مرحلہ کوڈ  ن سن�� �لنی پر  3اور مرحلہ  (بمطابق آس��

ل سٹینڈرڈ ڻائم) تک کو آد� رات   2020فروری  28مشاوری� عمل  ن سن�� �لنی ۔(بمطابق آس��  جاری ��
 

سٹ�ٹ استعمال ہو�ن وا� الفاظ، مختلف اصولوں کا اطالق  منی ، پال�سیوں � الفاظ، مختلف تع��فوں اور ان ف��م ورککوڈ آپ  
۔� کن حصوں منی  ، اور درخواستوں پر غور � ط���� � بار� منی اپین را� دے سک�� ہنی  ہوتا ��

 
 م��د معلومات

  www.saplanningportal.sa.gov.au/en/have_your_say آپ یہاں کوڈ اور تمام امدادی مواد حاصل کر سک�� ہنی 
 

 پر ای م�ل �ا  DPTI.PlanningReform@sa.gov.au ا�ر آپ کویئ سوال پوچھنا چاہنی تو براە مہ��این 
 پر فون ک��ں۔  102 318 1800

 
جم) استعمال کرنا چاہنی تو براە مہ��این ا�ر آپ  ����� (ز�این م�� پر  203 280 1800 سٹ�ٹ پالننگ ر�فارم � بات کر�ن � ل�ی ان��

���ٹنگ اینڈ ڻرا�سلیٹنگ سن�� کو فون ک��ں  ۔ان��
 
 

 


