
ਐਕਸੈਸਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ (ਸ਼ੱੈਡ, ਬੁਰਜ ਆਿਦ) ਿਰਹਾਇਸ਼

ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਟੀ ਆਫ ਬ��ਪਟਨ, ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਬਾਇ-ਲਾ (Zoning By-law) ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ,
ਪ�ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਤਮ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Building Division) ਦੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ
ਪਲਾਨਸ ਐਗਜਮਾਈਨਰ (Zoning Plans Examiner) ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

1. ਿਜੱਥੇ ਪਰਿਮਟ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਕ�ਡੋਿਮਿਨਅਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇੱ ਿਬਲਿਡੰਗ ਜਾਂ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਕ�ਡੋਿਮਿਨਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਵੱਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (Notice of Permission 
to Construct) ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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1. ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

• ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ “ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹਣੁ ਲਈ ਪਰਿਮਟ”

• ਸ਼ੈਿਡਊਲ 1:  ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਲਾਗੂ ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

2. ਅਸਲੀ ਆਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ (2) ਕਾਪੀਆਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
• ਪ�ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ(ਨਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਤ� ਪਿਰਮਾਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਮੇਤ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਐਕਸੈਸਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਨੰੂਨੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਸਰਵੇਖਣ

(Legal Property Survey) ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ (Site Plan)
• ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ(ਵਾਂ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡ�ਾਇੰਗਾਂ:    

(i) ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਹਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਜਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਵਰਗ ਤ� ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਠੋਸ ਸਲੈਬ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਧੀ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ
(ii)ਫਰਸ਼ (ਜੇਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ), ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ� ਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ (ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ) ਦੀ ਫ�ੇਿਮੰਗ

(iii) ਕੰਧ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਤ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

3. $280.50 ਦੀ ਪਰਿਮਟ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਸਟ�ਡਰਡ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਮਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (Permit Application Service) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਰਿਮਟਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ 905-874-2401 ਟੈਲੀਫੋਨ 905-874-3700 ਟੈਲੀਫੋਨ 905-874-2090
ਫੈਕਸ 905-874-2499 ਫੈਕਸ 905-874-3763 ਫੈਕਸ 905-874-2499

ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
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