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ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂ          Two-Unit Application – Punjabi 

ਦੋ-ਯਿੂਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ  
 

ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਖੁਦ-ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਯੂਿਨਟ ਹੈ। ਯੂਿਨਟ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਬੇਸਮ�ਟ। ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟਾਂ ਬਰ੍�ਪਟਨ ਿਵੱਚ 
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਉਦ� ਤੱਕ ਵੈਧ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਿਸਟੀ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਿਸਟੀ ਵੱਲ�  ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਚਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਿਨਟਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਿਜਓਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਗਾਈਡ ਦ-ੋਯਿੂਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦ ੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦੋ-ਯੂਿਨਟ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਵਰ ਿਸਟੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕ�ਪਸ, ਯਿੂਨਟ #1, 8850 ਮੈਕਲੌਗਿਲਨ ਰੋਡ (Flower City 
Community Campus, Unit #1, 8850 McLaughlin Road) ਿਵਖੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੋ-ਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਟਰ੍ੀਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਪਰੂਵ-ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇਜ਼ਿੋਨਗੰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ  

ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਿਡਟੈਚਡ, ਸੈਮੀ-ਿਡਟੈਚਡ ਅਤੇ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟਾ ਂ ਨੰੂ ਿਸਟੀ ਆਫ ਬਰ੍�ਪਟਨ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਪਰੂਵ-ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ 
ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਿਬਲਿਡਗੰ ਿਡਵੀਜਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਕਾ�ਟਰ (Building Division Customer Service Counter) 
ਿਵਖੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਐਗਜ਼ਮਾਈਨਰ (Zoning Examiner) ਨੰੂ ਿਮਲੋ। 

ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਬਾਇ-ਲਾ ੱਦ ੇਅਧੀਨ, ਸੈਕੰਡ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਯਿੂਨਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਾਗ ੂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਦੋ-ਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
• ਪੂਰੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ 2.ਮੀ. x 5.4ਮੀ. ਮਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱੁਲ ਿਤੰਨ ਪਾਰਿਕੰਗ ਥਾਵਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 
• ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੱੁਖ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
• ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਪਰ੍ਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਂਿਪੱਛੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣ 
ਦਾ ਿਬਨਾ ਂਿਵਘਨ ਵਾਲਾ 1.2ਮੀ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਯਿੂਨਟ ਦ ੇਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਉ�ਤਰਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਧੱਰ ਤ� ਉ�ਪਰ 0.6ਮੀ. ਤ� ਘੱਟ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 0.9ਮੀ. ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਲੰਮਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਅੱਗ ੇਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਓਪਨ ਸਪੇਸ (Open Space), ਫਲੱਡਪਲੇਨ (Floodplain) ਜਾ ਂਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ (Downtown 
Floodplain Regulation Area) ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਦ ੇਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ-ਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� 
ਹੈ। 

ਿਜੱਥ ੇਜ਼ੋਿਨੰਗ ਬਾਇ-ਲਾ ੱਦ ੇਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰੂਵ-ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦ ੇਸਮ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦ-ੋਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (Change of Use to Two-Unit Dwelling) ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰੋ। 
 

ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ:ੈ 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ 3 ਮੱੁਖ ਸ਼ਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 
• ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂ
• ਫੀਸਾ ਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 
1. ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਂਢਾਹਣੁ ਦ ੇਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (Application for a Permit to Construct or Demolish) 

ਫਾਰਮ ਦ ੇਸਾਰ ੇਭਾਗ ਪਰੂੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ। (ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ।) 

2. ਸ਼ਿੈਡਉਲ 1 ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਫਾਰਮ (Schedule 1 Designer Form) 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਦ� ਲੋੜ�ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾ ਂਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸੈਕੰਡ ਿਰਹਾਇਸ਼ 
ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਘਰ ਜਾ ਂਛੋਟੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਯਗੋ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਨ.) (Building Code Identification 
Number) (BCIN) ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ 

• ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ (Ontario Building Code) ਦੀਆਂ 
ਲਾਗ ੂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਛੱੁਕ ਹੋਵੇ।  

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Application%20to%20Construct%20or%20Demolish.pdf
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
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Schedule%201%20Designer%20Information.pdf
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3. ਲਾਗ ੂਕਨੂਨੰ ਜਾਚਂਸਚੂੀ (Applicable Law Checklist) 

4. ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦ ੇਅਕਾਰ ਲਈ ਪਲਿੰਬਗੰ ਸਬਧੰੀ ਡਟੇਾ ਸ਼ੀਟ – ਦ-ੋਯਿੂਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ (Water Pipe Size Plumbing Data Sheet – Two-
Unit Dwellings) – ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਉਸਾਰੀ ਡਰ੍ਾਇਗੰਾ ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕਨੂਨੰੀ ਸਰਵਖੇਣ ਨੂ ੰਉਸਾਰੀ ਡਰ੍ ਾਇਗੰਾ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂਇੱਥ ੇ(here) ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਦ-ੋਯਿੂਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਡਰ੍ ਾਇੰਗਾਂ ਦ ੇਿਤੰਨ ਸੈ�ਟ ਲੋੜ�ਦ ੇਹਨ: 

1. ਕਨੂਨੰੀ ਸਰਵਖੇਣ 
2. ਪਰੂੀ ਤਰਾ ਂਿਵਸਤਾਰਤ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ – ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ਾਇਗੰ A101 

3. ਮਜੌਦੂਾ ਮੰਜ਼ਲ ਲੇਆਉਟ – ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾਂ A102, ਿਬਲਿਡਗੰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਹਰੇਕ ਕਮਰ ੇਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾ ਂਦੀ ਿਨਯਤ ਵਰਤ� ਦ ੇਨਾਲ 

4. ਮਜ਼ੰਲ ਦ ੇਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਲੇਆਉਟ – ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂA103 ਤ� A105 (ਬੇਸਮ�ਟ), A106 (ਮੱੁਖ ਮੰਜ਼ਲ) ਅਤੇ A107 (ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ), 

• ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ੋਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਨਕਾਸ ਿਵਕਲਪ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ, (ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂਦੇਖੋ) 

• ਹਰੇਕ ਥਾ,ਂ ਿਵਸਤਾਰ, ਛੱਤ ਦੀ ਉ�ਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ 

• ਿਖੜਕੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਦਖਾਓ 

• ਫਾਇਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਿਦਖਾਓ 

• ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਿਵੱਚ ‘ਮੌਜੂਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ’ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਕਰ ੋ

• ਪੂਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰ ੇਹੀਿਟੰਗ ਸਪਲਾਈ ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਿਰਟਰਨ ਏਅਰ 
ਿਗਰ੍ੱਲਾ,ਂ ਿਨਕਾਸੀ ਹਵਾ ਇਨਟੇਕਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀ-ਪਰ੍ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੋਕ ਿਡਟੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ   

• ਪਲੰਿਬੰਗ ਿਫਕਸਚਰਾ ਂਦਾ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ  

• ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਲਾਈਿਟੰਗ, ਿਨਯੰਤਰਣ ਸਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਉਟਲੇਟ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਿਟਡ ਧੂੰ� ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਜਦ� ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਿਨਕਾਸੀ ਦ ੇਆਮ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਾਈਿਟਗੰ ਯੂਿਨਟਾ ਂਦਾ ਸਥਾਨ ਿਦਖਾਓ 

5. ਸਕੈਡੰ ਯਿੂਨਟ ਪਰ੍ਵਸ਼ੇ ਦੁਆਰ ਅਤ ੇਿਨਕਾਸੀ/ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ ੇ– ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂA201 ਅਤੇ A202 

6. ਫਾਇਰ ਰਿੇਟਡ ਦਰਵਾਜਾ ਅਸ�ਬਲੀਜ ਸਮਤੇ ਸਕੈਸ਼ਨਾ ਂਅਤ ੇਕਧੰ/ਛੱਤ/ਫਾਇਰ ਸਪੈਰਸ਼ੇਨ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ– ਨਮੂਨਾ A301 ਅਤੇ A303 

7. ਿਨਕਾਸੀ ਅਤ ੇਬਚ ਕ ੇਿਨਕੱਲਣ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ– ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ਾਇੰਗਾਂ A401 

8. ਪਲਿੰਬਗੰ ਯਜੋਨਾਬਧੱ ਲੇਆਉਟ – ਨਮੂਨਾ P101, P102 – ਪਾਈਪ ਦ ੇਆਕਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਿਛੜਕਾਅ ਸਰ੍ੋਤ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਨਯੰਤਰਣ ਵਾਲਵ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡਰ੍ ਾਇੰਗ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।  

ਢੁੱਕਵ� ਪੈਮਾਨੇ (ਿਮੰਟ 3/16” = 1’ ਜਾਂ ਮੀਟਿਰਕ ਸਮਾਨਾਰਥੀ) ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰ੍ ਾਇਗੰਾ ਂਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਨਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ�ਿਸਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਡਰ੍ਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 
ਿਵੱਚ ਿਪਰ੍ੰਟ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰੂ ਗੂੜਹ੍ ੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਤੌਰ 
ਤੇ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਕੰਧ ਦੇ ਮੋਟੇਪਣ ਨੰੂ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨਾਲ ਿਦਖਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਡਰ੍ਾਇੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਡਰ੍ ਾਇਗੰਾ ਂਦ ੇਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

ਘਰ ਦ ੇਮਾਿਲਕ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ   - ਘਰ ਦ ੇਮਾਿਲਕ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰਿਟਡ ਨਾਮ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ 
ਯੋਗ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਨ. (BCIN) 
ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ   

- ਿਪਰ੍ਿੰਟਡ ਨਾਮ, ਿਵਅਕਤੀ/ਫਰਮ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ ੂ ਹੋਵੇ) ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਨੰਬਰ, 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ 

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ�  ਬਣਾਇਆ  
ਿਡਜ਼ਾਈਨ   

- ਆਰਕੀਟਕੈਟ ਦੀ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ 

*ਿਬਲਿਡਗੰ ਕਡੋ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਿਵਚੱ ਦ-ੋਯਿੂਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੜੁੀ ਗੁਝੰਲਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਅਸ� ਇਸਦੀ 
ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਿਕ ਯਗੋ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡਰ੍ਾਇਗੰਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰ।ੇ  

 

 

 

  ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਫੀਸ 
ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕਰਨ ਦ ੇਸਮ�, ਦੇਣਯਗੋ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ: $200.00 

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕਰਨ ਦ ੇਸਮ�, ਦੇਣਯਗੋ ਪਰਿਮਟ ਫੀਸ ਹੈ: $1,061.21 
 

ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 
1. ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਮਟ ਉਦ� ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਲੈ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰਿਮਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਿਦਓ। 

2. ਿਜੱਥ ੇਘਰ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਅੱਪਗਰ੍ਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਉ�ਥ ੇਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Applicable%20Law%20Checklist.pdf
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/Pipe%20sizing%20and%20Plumbing%20data%20sheet%20-%20Two%20Unit%20Dwelling.xls
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
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Two_Unit/CofB_TUDR_SAMPLE%20DWGS.pdf
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਵੱਲ�  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵ� ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਡੈਵਲੈਪਮ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Region of Peel, Engineering Development 

Services) ਨੰੂ siteplanservicing@peelregion.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

3. ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ ਾਇੰਗਾ ਂਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨੋਟ: ਨਮੂਨਾ ਡਰ੍ਾਇੰਗਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਅਪਾਰਟਮ�ਟਾ ਂਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ। ਿਡਜ਼ਾਈਨ 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਸੂਚੀ ਲਈ 2012 ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ (2012  Building 

Code) (1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੰੂ ਅਪੱਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਲਕੱੁਲ ਨਵਾ ਂਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਈ-ਲਾੱਜ – ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ (e-Laws - Ontario Building Code) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

4. ਉਸਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਮਟ ਡਰ੍ਾਇੰਗਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

5. ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਮਟ ਡਰ੍ ਾਇਗੰਾ ਂਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਸਮ� ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 
 

ਜਾਚਂ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂ
1. ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾ ਂਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Building Division) ਨੰੂ (905) 

874-3700 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਯਿੂਨਟ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ): 

• ਅੰਡਰਗਰ੍ਾ�ਡ ਪਲੰਿਬੰਗ 
• ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਉ�ਪਰ ਪਲੰਿਬੰਗ 
• ਫਰ੍ ੇਿਮੰਗ 
• ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਬੈਰੀਅਰ 
• ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਰਫ-ਇਨ 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ., ਪਲੰਿਬੰਗ 
• ਫਾਈਨਲ ਿਬਲਿਡਗੰ, ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ., ਪਲੰਿਬੰਗ 

2. ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾ ਂਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰੂੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਰਹਾਇਸ਼ 

ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡ ੇਦ-ੋਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ 

3. ਿਜੱਥ ੇਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਪਿਹਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਕੋਡ ਐਕਟ (Building Code Act) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦ ੇਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰ ਸਕੇ। 
 

 
 

ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਸਫੇਟੀ ਅਥਾਿੱਰਟੀ  
ਿਸਟੀ ਆਫ ਬਰ੍�ਪਟਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (ਈ.ਐਸ.ਏ.) (Electrical 
Safety Authority) (ESA) ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਏ. ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸੈਕੰਡ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਂ(ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਵਾਇਿਰੰਗ) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਘਰ ਿਕੰਨਾ ਪਰੁਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਈ.ਐਸ.ਏ. ਤ� ਖਾਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 
ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਢੁੱਕਵਾ ਂਪਰ੍ਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਥੱੇ (here) ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਈ.ਐਸ.ਏ. ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ (ESA Customer Service Centre) ਨੰੂ 1-877-ESA-SAFE (1-877-372-7233) ਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ, ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਿੱਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms ਤ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪਰੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਚਂ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। 
 

 

ਫਾਈਨਲ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ 
ਦੋ-ਯੂਿਨਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਫਾਈਨਲ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: 

• ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਮਟ 
• ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਜਾਂਚ ਿਰਪੋਰਟ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾ ਂਨੰੂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵਖੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਕਾ�ਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਐਗਜ਼ਮਾਈਨਰ ਕੋਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਿਮਲਣ 
ਤੇ, ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Certificate of Registration) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਪੰਰਕ ਕਰ:ੋ 

mailto:siteplanservicing@peelregion.ca
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Zoning/Two%20Unit%20Dwelling%20ESA%20Information.pdf
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
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ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਈ 

ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Zoning Services)  
ਫੋਨ: 905-874-2090 
 
ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਈ 

ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜਨ (Building Division)  
ਫੋਨ: 905-874-2401 
 
ਜਾਚਂ ਸਬਧੰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਈ 

ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ (Inspections) 
ਫੋਨ: 905-874-3700 

 
 
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ੋ
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