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િબ�લ્ડગં પરિમટ આવશ્યકતાઓ           Two-Unit Application - Gujarati 

ટ-ુયિુનટ (બ ેમાળના) રહઠેાણ માટનેી ન�ધણી અન ેપરિમટ એિપ્લકશેન માગર્દ�શર્કા  
 

બીજંુ યુિનટ ઘરની અંદર જ સ્વ-સજ્જ િનવાસી એકમ છે.  આ યુિનટ બેઝમેન્ટ સિહત ઘરના કોઇપણ િહસ્સામાં હોઇ શકે છે. બીજંુ યુિનટ 
�ૅમ્પટનમાં રહેતા ઘણા લોકો માટે એક પરવડે એવા આવાસનો િવકલ્પ પૂરો પાડે છે.  

બીજંુ યુિનટ ત્યાં સુધી કાનૂની નથી જ્યાં સુધી તેની સીટીમાં ન�ધણી થયેલ ન હોય અને સીટી દ્વારા કોઇપણ કાયર્ની મંજૂરી અને િનરીક્ષણ ન 
થયેલ હોય.  આ નીિતઓ યુિનટોને સુરિક્ષત, કાનૂની અને રહેવા યોગ્ય બનાવવા અિભ�ેત છે.   

આ માગર્દ�શર્કા બે-યુિનટના િનવાસની ન�ધણી માટેની અર� દાખલ કરવાની ���યા અને આવશ્યકતાઓ સમ�વે છે અને બી� યુિનટના 
િનવાસના સજર્ન માટે િબ�લ્ડંગ પરિમટ એિપ્લકેશન દાખલ કરવાનંુ વધુ િવગતવાર સમ�વે છે. 

ફ્લાવર સીટી કમ્યુિનટી કૅમ્પસ (Flower City Community Campus), યુિનટ # 1, 8850 મક્લા�ફન રોડ (McLaughlin Road) 
ખાતે, બે-યુિનટની ન�ધણી અને િબ�લ્ડંગ પરિમટ એિપ્લકેશનો �બ� સ્વીકારવામાં આવે છે. 

બે-યુિનટ િનવાસ (Two-Unit Dwelling)ની ન�ધણી અને િબ�લ્ડંગ પરિમટ અર�ઓની ���યાઓને નીચે વણર્વેલ મુજબ એક જ અર�માં 
સંયુક્ત રીતે સમાવવામાં આવી છે. 

 

પવૂર્-અર�ની સમીક્ષા અન ેઝો�નગં અનપુાલનની ખરાઇ  

ઝો�નંગ આવશ્યકતાઓ અને �િતબંધોને આિધન બી�-યુિનટોને �ડટૅચ્ડ (સ્વતં�), સેિમ�ડટૅચ્ડ (બી� સાથે એકબાજુથી જોડાયેલંુ) અને 
ટાઉનહાઉસ િનવસ્થાનો તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવે છે. કાયદેસર કરવા માટે, બી�-યુિનટની સીટી ઓફ �ૅમ્પટન (City of 
Brampton)માં અવશ્ય ન�ધણી કરાવવાની રહેશે. પૂવર્-અર� સમીક્ષા અને ઝો�નંગ અનુપાલનના િનધાર્રણ માટે િબ�લ્ડંગ �ડિવઝન 
કસ્ટમર સ�વર્સ કાઉન્ટર પર કૃપા કરી ઝો�નંગ િનરીક્ષકને મળો. 

ઝો�નંગ ઉપિનયમ હેઠળ, િદ્વિતય િનવાસ યુિનટોને નીચે મુજબની શરતો લાગુ પડે: 

• બે- યુિનટ િનવાસમાં ફક્ત એક જ બી� યુિનટની પરવાનગી મળે છે. 
• સમ�તયા િમલકત પર 2.6મી x 5.4મી કુલ માપ ધરાવતી �ણ પા�ક�ગની જગ્યાઓ પૂરી પાડવાની રહેશે. 
• બી� યુિનટના ભ�ય તિળયાનંુ ક્ષે� મુખ્ય યુિનટ કરતા નાનંુ જોઇશે. 
• બી� યુિનટનંુ �વેશદ્વાર બાજુનાં અથવા પાછળનાં વાડામાં િસ્થત હોઇ શકે, પૂરા પાડવામાં આવેલ 1.2મીના અબાિધત માગર્ 

પર ચાલીને આવતંુ મુખ્ય �વેશદ્વાર સંપૂણર્પણે સબજેક્ટ િમલકત પર િસ્થત હોય શકે છે. બી� યુિનટના �વેશદ્વાર માટેના 
લૅ�ન્ડંગ (એક દાદરાના માથેની જગ્યા) �ાઉન્ડ સ્તરની ઉપર 0.6મી કરતા ઓછી હોવી જોઇએ અને તેની મહ�મ લંબાઇ અને 
પહોળાઇ 0.9મી ની સીમામાં હોવી જોઇએ. લૅ�ન્ડંગની આગળ અને પાછળ પગિથયા આપવામાં આવશે. 

• જે જમીન ઓપન સ્પેસ, ફ્લડપ્લેઇન તરીકે ઝોન થયેલ હોય અથવા ડાઉનટાઉન ફ્લડપ્લેઇન રેગ્યુલેશન એ�રયા તરીકે ઓળખાતા 
ક્ષે�ની અંદર, બે-યુિનટના િનવાસની પરવાનગી આપવામાં આવતી નથી. 

જ્યારે પૂવ્ર્-અર� સમીક્ષા વખતે ઝો�નગં ઉપિનયમ અનપુાલનની ખરાઇ થઈ �ય ત્યારે, કૃપા કરી બ-ેયુિનટના િનવાસના વપરાશમાં ફેરફાર કરવા 
માટ ેિબ�લ્ડંગ પરિમટ અર� દાખલ કરવાની ���યા કરવી. 

 
િબ�લ્ડગં પરિમટ અર�મા ંઆ બાબતો સામલે હોવી જોઇએ: 

િબ�લ્ડંગ પરિમટ અર�ઓને 3 મુખ્ય આવશ્યકતાઓમાં િવભા�ત કરેલ છે: 
• અર� પ�ક 
• બાંધકામનાં �ૉ�ગ્સ 
• ફી 

અર� પ�કો 
1. બાધંકામ કરવાની અથવા તોડી પાડવાની પરવાનગી માટનેી અર� 

ફોમર્ના તમામ અનિુવભાગો, ઇ-મલે સરનામા ંસિહત, પણૂર્ કરવા જ�રી છે. (આ અમા� ંપ�વ્યવહારનુ ંમખુ્ય સાધન હશ.ે) 

2. અનુસિૂચ 1 �ડઝાઇનર પ�ક 

જ્યારે બી� િનવાસ યુિનટની �ડઝાઇન માટે આ�કર્ટેક અથવા પરવાનેદાર વ્યવસાિયક એિન્જિનઅર િસવાય અન્ય વ્યિક્તએ 
જવાબદારી લીધી હોય ત્યારે આ પ�કની આવશ્યકતા પડે છે.  આ વ્યિક્ત નીચે પૈકી એક હોઇ શકે છે: 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Application%20to%20Construct%20or%20Demolish.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Schedule%201%20Designer%20Information.pdf
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• હાઉસ અથવા નાના િબ�લ્ડંગ્સમાં પા�તા ધરાવતા િબ�લ્ડંગ કોડ આઇડેિન્ટ�ફકેશન નંબર (BCIN) સાથે રિજસ્ટર થયેલ 
�ડઝાઇનર 

• ઘરના માિલક �ડઝાઇન માટે કાનૂની જવાબદારી ઉઠાવે, એવી શરતે કે તેઓ સમ� અને ઓન્ટા�રયો િબ�લ્ડંગ કોડની લાગુ પડતી 
આવશ્યકતાઓ માટે જવાબદારી લેવા તૈયાર છે.  

 
3. લાગ ુહોય તવેા કાયદાનુ ંચકેિલસ્ટ 

4. પાણીના ંપાઇપનુ ંકદ પ્લ�મગંની ડટેા શીટ – બ-ેએકમનુ ંિનવાસ – ઓનલાઇન પૂણર્ કરવા માટે અને મુ��ત કરવા માટે. 

બાધંકામના ં�ૉ�ગ્સ 
કૃપા કરી ન�ધ લેશો: બાંધકામના �ૉ�ગ્સ સાથ ેકાનનૂી સવ�ક્ષણનો સમાવશે કરવો જ�રી છે. સમે્પલ �ૉ�ગ્સ અહ� ઉપલબ્ધ છે. 

નીચે આપેલ �ૉ�ગ્સનાં �ણ સેટ ચ�જ ઓફ યુઝ, બે-યુિનટ િનવાસ માટે આવશ્યક છે: 

1. કાનનૂી સવ�ક્ષણ 

2. સંપણૂર્ ડાઇમને્શન ધરાવતો સાઇટ પ્લાન – સ�પલ �ૉ�ગ A101 

3. �વતર્માન ફ્લોર લેઆઉટ – સ�પલ લેઆઉટ A102, જેમાં મકાનની અંદર રહેલ �ત્યેક �મ કે જગ્યાની ઉપયોિગતા િનધાર્�રત કરેલ 
હોય. 

4. �સ્તાિવત ફ્લોર લેઆઉટ – સ�પલ �ૉ�ગ્સ A103 થી A105 (બેઝમેન્ટ), A106 (મુખ્ય માળ) અને A107 (2જો માળ), 

• તે િનધાર્�રત કરવું કે કયો ઇ�ેસ િવકલ્પ લાગુ થાય, (સ�પલ �ૉ�ગનો સંદભર્ લેશો) 

• દરેક જગ્યા, ડાઇમેન્શન, છતની �ચાઇનાં ઉપયોગને લેબલ કરેલ હોય 

• બારી અને બારણાના લોકેશન અને કદ દશાર્વ ે

• અિગ્નશમન માટેના િવચ્છેદો દશાર્વે  

• સ્પ�પણે ‘�વતર્માન’ અને ‘�સ્તાિવત’ બાંધકામને ફ્લોર લેઆઉટમાં ભેદ દશાર્વ ે

• આખા િબ�લ્ડંગમાં સેવા આપતી એર હેન્ડ�લંગ િસસ્ટમની અંદર, તમામ હી�ટંગ સપ્લાય આઉટલેટ્સ અને રીટનર્ એર 
િ�લ્સ, એગ્ઝૉસ્ટ એર ઇન્ટેકસ અને ડક્ટ-�કારનાં સ્મોક �ડટેક્ટસર્નંુ સ્થાન દશાર્વે 

• પ્લ�મંગ �ફક્સચસર્નાં ઠેકાણા દશાર્વે  

• િવ��ં લાઇ�ટંગ, કં�ોલ િસ્વચ અને આઉટલેટ્સ, આંતરસંકળાયેલ સ્મોક એલામર્ અને જ્યારે જ�ર હોય ત્યારે બહાર 
નીકળવાનાં માગર્ પર રહેલ સિહયારા માગ�ની અંદર રહેલ બેટરી પાવર ધરાવતા ઇમજર્ન્સી લાઇ�ટંગ યુિનટનાં ઠેકાણા 

5. બી� યિુનટના ં�વશે અન ેબહાર નીકળવાના માગર્/એિગ્ઝટ િવન્ડોના ંએિલવશેનો – સ�પલ �ૉ�ગ A201 અને A202 

6. ફાયર માટ ેરટે થયેલ ડોર એસ�િબ્લઝ સિહત વૉલ/િસ�લગં/ફાયર સેપરશેન બાધંકામ િવગતો અન ેસકે્શન – સ�પલ A301 અને 
A303 

7. બહાર નીકળવાના ંમાગર્ અન ેએસ્કેપ િવન્ડોની બાધંકામ િવગતો – સ�પલ �ૉ�ગ A401 

8. પ્લ�મગં િસ્કમ�ેટક લઆેઉટ – સ�પલ P101, P102 – પાઇપની સાઇઝ સાથે પ્લ�મંગ િસ્કમે�ટક �ૉ�ગ, પાણીનાં મીટરનંુ ઠેકા�ં, 
�સ્તાિવત �સ્�ંક્લર હેડ અને કં�ોલ વાલ્વ, જેમાં દરેક િનવાસ યુિનટને અલગ પાડવાના શટ-ઓફ વાલ્વનો સમાવેશ હોય જે મા� 
સંદભર્ માટે જ છે અને તેનો પરમીટ અર� સાથે સમાવશે કરવો જ�રી નથી. 

રજૂ કરેલ તમામ �ો�ગ્સ યોગ્ય સ્કેલ (ન્યુન�મ 3/16 ”= 1’ અથવા મે��ક સમકક્ષ) પર દોરેલા હોવા જોઈએ, અને સ્પ� રીતે સુવાચ્ય 
હોય. પેિન્સલનાં �ૉ�ગ્સને રજૂ કરતા પહેલા તેને ફોટોકૉિપ કરાશે જેમાં તેની ઘનતા એટલેકે ડેિન્સટીમાં એવી રીતે ફેરફાર કરવામાં 
આવ્યો હોય જેથી બધી માિહતી સ્પ� અને સુવાચ્ય હોય.  તમામ �દવાલોને બેવડી રેખાઓ તરીકે દોરવામાં આવી હોય (સચોટપણે 
�દવાલની �ડાઇ દશાર્વેલ હોય) અને �ૉ�ગ્સમાં �વતર્માન અને �સ્તાિવત બાંધકામમાં સ્પ�પણે ભેદ કરવામાં આવ્યો હોવો જોઇએ. 
�ૉ�ગ્સનાં દરેક પાન પર �ોજેક્ટના સરનામા અને નીચે આપેલ �ડઝાઇનર માિહતીનો સમાવેશ હશે: 

ઘરમાિલક �ડઝાઇન - ઘરમાિલકનંુ છાપેલ નામ, સહી અને તારીખ 
સુપા� BCIN �ડઝાઇન - છાપેલ નામ, વ્યિક્ત/પેઢી (જો લાગુ હોય) BCIN નંબરો, સહી અને 

તારીખ 
આ�કર્ટેક્ટ અથવા �ોફે�નલી 
એિન્જિનયડર્ �ડઝાઇન 

- આ�કર્ટેક્ટ અથવા �ોફે�નલ એિન્જિનયરની મહોર સાથે સહી અને તારીખ 

િબ�લ્ડગં કોડના ંઅનુપાલન કરતા બ-ેયિુનટ િનવાસન ે�ડઝાઇન અન ેબાધંવાની ���યામા ંસામલે જ�ટલતાઓન ેધ્યાનમા ંલતેા, અમે 
ભારપવૂર્ક ભલામણ કરીએ છીએ ક ેઅર�ના ં�ૉ�ગ્સ પા�તા ધરાવતા �ડઝાઇનર જ તયૈાર કર.ે 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Applicable%20Law%20Checklist.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Two_Unit/Pipe%20sizing%20and%20Plumbing%20data%20sheet%20-%20Two%20Unit%20Dwelling.xls
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Two_Unit/CofB_TUDR_SAMPLE%20DWGS.pdf
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  િબ�લ્ડગં પરમીટ રિજસ્�શેન ફી 
અર� રજૂ કરતી વખતે ભરવાપા� રિજસ્�ેશન ચુકવણી આ મુજબ છે: $ 200.00 

અર� કરતી વખતે ભરવાપા� પરમીટ ફી આ મુજબ છે: $ 1,061.21 
 

િબ�લ્ડગં પરમીટ �રી કરવાના ંઅનસુધંાનમા ં

1. એક વખત તમારી અર� મંજૂર થાય ત્યારે તમને તમારી િબ�લ્ડંગ પરમીટ લેવા માટે બોલાવવામાં આવશે. તમારી પરમીટ 

ત્યાં સુધી �રી કરાશે નહ� જ્યાં સુધી તમે તે લીધી ન હોય અને બાકી બોલતી પરમીટ ફી ન ભરી હોય. 

2. જ્યારે �વતર્માન જલસેવાને ઘરની વધતી માંગ સંતોષવા માટે અપ�ેડ કરવાની જ�ર હોય ત્યારે પાિલકાનાં પાણી પુરવઠા 

પાસેથી િમલકતની લાઇન સાથેનાં જોડાણ માટે મંજૂરીની આવશ્યકતા હોય છે. પાણીના નવા જોડાણ માટે માિહતી અન ેવ્યવસ્થા માટે 

siteplanservicing@peelregion.ca પર �રજન ઓફ પીલ, એિન્જિનઅ�રંગ ડેવેલપમેન્ટ સ�વર્િસસનો સંપકર્ કરો. 

3. સ�પલ �ૉ�ગ્સ અંગેની સૂચના: સ�પલ �ૉ�ગ્સ એસેસરી એપાટર્મેન્ટ્સ માટેની તમામ જ��રયાતોને આવરતા નથી. તમામ 

જ��રયાતોને સૂિચત કરતી િવગતવાર યાદી માટે �ડઝાઇન માટે જવાબદાર વ્યિક્તએ 2012 ઓન્ટા�રયો િબ�લ્ડંગ કોડ (01 

જુલાઈ 2017 સુધી અ�તન કરેલ)નો સંદભર્ લેશે. સૌથી તાજેતરનંુ િબ�લ્ડંગ કોડ ઈ-લૉઝ - ઓન્ટા�રયો િબ�લ્ડંગ કોડ પર 

ઉપલબ્ધ છે. 

4. અર� સમીક્ષા ���યા મારફત ઓળખી કાઢવામાં આવેલ કોઇપણ જ�રી ફેરફારો સિહત, બાંધકામ મંજૂર થયેલ પરમીટ 

�ૉ�ગ્સ અનુસાર હાથ ધરવાનંુ રહેશે. 

5. બાંધકામ દરિમયાન મંજૂર થયેલ પરમીટ �ૉ�ગ્સ અને દસ્તાવેજો તમામ સમયે સાઇટ પર રાખવાના રહેશે અને િનરીક્ષણો 

દરિમયાન તે ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ. 

િનરીક્ષણ જ��રયાતો 

1. જ�રી હોય તે તમામ િનરીક્ષણો ગોઠવવા માટે તમારે કૉલ કરવાનો રહેશે. �રી કરવામાં આવતી પરમીટ સાથે પૂરી પાડવામાં 

આવેલ િનરીક્ષણ યાદીમાં જ�રી િનરીક્ષણો સૂિચત કયાર્ હશે. િબ�લ્ડંગ �ડિવઝનને (905) 874-3700 પર કૉલ કરીને 

િનરીક્ષણો બુક કરાવી શકાશે. 

નમૂના�પ બી� િનવાસ યુિનટ િનરીક્ષણોમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થઈ શકે (કાયર્ વ્યાપના આધારે): 

• ભૂગભર્ પ્લ�મંગ 

• જમીનની ઉપરનંુ પ્લ�મંગ  

• �ે�મંગ  

• ઇન્સુલેશન અને એર બે�રયર  

• HVAC રફ-ઇન  

• ઓક્યુપન્સી િબ�લ્ડંગ, HVAC, પ્લ�મંગ 

• ફાઇનલ િબ�લ્ડંગ, HVAC, પ્લ�મંગ 

2. તમામ જ�રી િનરીક્ષણો સફળતાપૂવર્ક પાર પડ્યા બાદ િદ્વિતય યુિનટ માટે ઓક્યુપન્સી પરમીટ �રી કરવામાં આવશે. 

તમારા બે-યુિનટ િનવાસનાં આખરી રિજસ્�ેશનને પૂણર્ કરવા માટે ઓક્યુપન્સી પરમીટની જ�ર પડશે. 

3. જ્યારે અગાઉથી િબ�લ્ડંગ પરમીટ િવના બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવી ચુક્યંુ હોય ત્યારે થયેલ કામને ખુલ્લુ કરવાની જ�ર 

પડી શકે જેથી િનરીક્ષક િબ�લ્ડંગ કોડ ઍક્ટ અને ઇન્સ્પેક્ટરની ડ્યુટી ઓફ કેર અનુસાર િબ�લ્ડંગ કોડના અનુપાલનની ખરાઇ 

કરી શકે. 

  

mailto:siteplanservicing@peelregion.ca
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િવ�તુ સરુક્ષા સ�ા (Electrical Safety Authority) 
િસટી ઓફ �ૅમ્પટનમાં તમામ િદ્વિતય િનવાસ યુિનટોનાં અંિતમ રિજસ્�ેશન પહેલાં ઇલેિક્�કલ સેફ્ટી ઓથો�રટી (ESA)ની 
જ��રયાતોનાં અનુપાલનની ખરાઇ કરાવવી ફરિજયાત છે. ESA સમીક્ષા ���યા અને િનરીક્ષણનો હેતુ તે ખાતરી કરવાનો છે કે 
િદ્વિતય યુિનટમાં િવ�ુતીય વાય�રંગ સેવા સુરિક્ષત છે અને યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી છે. 

ઘરની વયના આધારે ESA પાસે િવિશ� �કારનાં િનરીક્ષણની િવનંતી કરવાની રહેશે. તમારા ઘર માટે સૌથી ઉિચત �કારનું િવ�ુતીય 
િનરીક્ષણ કયંુ છે તે િનધાર્�રત કરવામાં તમન ેમદદ�પ થવા અહ� આપેલ �લંક પર િક્લક કરો. 

ESA કસ્ટમર સ�વર્સ સ�ટરનો સંપકર્ 1-877-ESA-SAFE (1-877-372-7233) પર થઈ શકશે. િવ�ુતીય િનરીક્ષણ ફોમર્ 
(Electrical inspection forms) ઇલેિક્�કલ સેફ્ટી ઓથો�રટીની વબેસાઇટ 
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
ઘરમાિલક માટે િવ�ુતીય િનરીક્ષણ ���યાને પાર પાડવી પડકાર�પ બની શકે. ભલામણ કરવામાં આવે છે કે િનરીક્ષણ ���યામાં તમને 
માગર્દશર્ન પૂ�ં પાડવા તમે લાયસન્સ ધારક ઇલેિક્�શ્યન સાથે પરામશર્ કરો. 
 

 

અિંતમ રિજસ્�શેન 
બે-િનવાસ યુિનટ કાનૂની રીતે ર�સ્ટર થાય તે માટે રિજસ્�ેશન ���યાને આખરી �પ આપવાનંુ રહેશે. 
અંિતમ રિજસ્�ેશન માટે નીચેની વસ્તુઓ જ�રી છે: 

• ઓક્યુપન્સી પરમીટ 
• ઇલેિક્�કલ એફ્ટી ઓથો�રટી (ESA) ઇન્સ્પેક્શન �રપોટર્ 

કૃપા કરીને ઉપરની વસ્તુઓ િબ�લ્ડંગ �ડિવઝન ખાતેનાં કસ્ટમા સ�વર્સ કાઉન્તર પર ઝો�નંગ એગ્ઝાિમનર (Zoning Examiner) 
સ મક્ષ રજૂ કરશો. �ાિપ્ત થયે સ�ટર્�ફકેટ ઓફ રિજસ્�ેશન �રી કરાશે. 

 
 

વધ ુમાિહતી માટ ેઅહ� સપંકર્ કરો: 
 

રિજસ્�શેન જ��રયાતો માટ ે

ઝો�નંગ સ�વર્િસસ 
ફોન: 905-874-2090 
 
િબ�લ્ડગં પરમીટ જ��રયાતો માટ ે

િબ�લ્ડંગ �ડિવઝન 
ફોન: 905-874-2401 
 
િનરીક્ષણ જ��રયાતો માટ ે

િનરીક્ષણો 
ફોન: 905-874-3700 

 
ઓનલાઇન માિહતી મળેવવા માટે http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Zoning/Two%20Unit%20Dwelling%20ESA%20Information.pdf
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling
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