
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
• ਸ਼ੈਿਡਊਲ “A” – ਬੇਸਮ�ਟ ਿਫਿਨਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ

2. ਅਸਲੀ ਆਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
• ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਮਾਪ (ਿਜਵ� 1/4” = 1’)
• ਸਮੱੁਚੇ ਪਿਰਮਾਪ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿਰਮਾਪ
• ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
• ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ
• ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ (ਕੰਧਾਂ, ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ) ਸਮੇਤ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
• ਪਲੰਿਬੰਗ ਿਫਕਸਚਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ; ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਫਕਸਚਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵ� ਹਨ
• ਧੂੰਏ ਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ(ਮਾਂ) ਦਾ ਸਥਾਨ
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਏਅਰ ਰਿਜਸਟਰਸ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨ ਏਅਰ ਗਿਰੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵ� ਸਪਲਾਈ ਏਅਰ ਰਿਜਸਟਰਸ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨ ਏਅਰ ਗਿਰੱਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਵਖਾਓ
• ਜੇਕਰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ� ਣ ਯੋਗ ਿਖੜਕੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਲਈ ਐਗਜੌਸਟ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਵਖਾਓ
• ਿਫਕਸਚਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਈਿਟੰਗ ਆਉਟਲੇਟ ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਉਪੱਰ ਅਤੇ ਨੀਹਂ ਤੇ ਸਿਥਤ ਥ�ੀ ਵੇ ਵਾਲ ਸਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਦੱਸੋ ਿਕ ਸਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਦਂਾ ਿਖੜਕੀ ਦਾ ਭਾਗ

ਿਲਿਵੰਗ ਅਤੇ ਡਾਈਿਨੰਗ ਰਮੂ ਬੈੱਡਰਮੂ

5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦਾ 10% ਖੇਤਰ ਕਮਰੇ ਦਾ 5% ਖੇਤਰ

5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦਾ 5% ਖੇਤਰ ਕਮਰੇ ਦਾ 2.5% ਖੇਤਰ

** ਬੇਸਮ�ਟ ਰੇਕ�ੀਏਸ਼ਨ ਰਮੂ ਲਈ ਿਖੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

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

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਨਵੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਿਧਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ $114.89 ਜੋੜੋ

ਬੇਸਮ�ਟ ਿਫਿਨਸ਼
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ

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

2020

ਿ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।

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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