
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧਾ / ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

1. ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
• ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹਣੁ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
• ਸ਼ੈਿਡਊਲ 1: ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਲਾਗੂ ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

2. ਅਸਲੀ ਆਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ (2) ਸੱੈਟ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
• ਕਨੰੂਨੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ
ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਰਮਾਪ ਿਵਖਾਓ।
ਪ�ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰੂੀਆਂ ਿਵਖਾਓ।

• ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮੰਜ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਲਈ ਉਚੱਾਈਆਂ ਦੱਸ,ੋ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

ਫਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
• ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਮਾਪ
• ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਰਮਾਪ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿਰਮਾਪ
• ਕਮਿਰਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
• ਬੀਮਾਂ, ਚਗੁਾਠਾਂ, ਥੰਿਮ�ਆਂ, ਛਤੀਰਾਂ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗੀਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪ�ਕਾਰ (ਮੈਟੀਰੀਅਲ), ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
• ਫਰਸ਼, ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸ�ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ
• ਪਲੰਿਬੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿਫਕਸਚਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਉਚੱਾਈਆਂ (ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਲਈ)
• ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਮਾਪ
• ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਰਮਾਪ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਮਾਪ
• ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ
• ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਫਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੈਿਸ਼ੰਗ

ਸੈਕਸ਼ਨ
• ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਹਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਰ
• ਨੀਹਂ ਿਵੱਚ ਿਨਕਾਸ-ਪ�ਬੰਧ
• ਗ�ੇਡ ਤ� ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰੂੀ
• ਫਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
• ਬਾਹਰਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
• ਛੱਤ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਥੰਮ�ੀਆਂ/ਸਤ�ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਥੰਮ�ੀ/ਸਤ�ਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਜਮ�ਾਂ ਕਰੋ)
• ਅਟਾਰੀ ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ

• ਹੀਿਟੰਗ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ
ਹੀਟ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਜਦ� ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ
ਵਾਸਤੇ ਗਣਨਾ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵ� ਡਕਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਕਟਵਰਕ, ਿਜੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਏਅਰ ਰਿਜਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨ ਏਅਰ ਗਿਰੱਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਵਖਾਉਦਂੇ ਹੋਏ ਹੀਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਫਲੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ

3. ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਿਮਟ ਫੀਸ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ।
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਧਾ – ਹੀਟਡ $10.34/m2 ਫਲੋਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ – ਅਨਹੀਟਡ $8.04/m2 ਫਲੋਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ: $280.50
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ - $4.59/m2  ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ: $280.50

ਿ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 ਵਾਸਤ,ੇ ਕ�ਡੋਿਮਿਨਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਵੱਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (Notice of Permission 
to Construct) ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਜ਼ੋਿਨਗ ਬਾਇ-ਲਾੱ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਿਵਕਿਸਤ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਥਤ ਿਸੰਗਲ ਡੀਟੈਚਡ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਡੀਟੈਚਡ ਘਰ ਦਾ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 50 m2 ਜਾਂ
ਇਸਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Zoning Services) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ।
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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
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