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 ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਰੀਖਣ ਮਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ
ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਿਟਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾ ਂਉਹਨਾ ਂਪਰਿਿਟਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਜਾਚਂਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾ ਂਪਰਿਿਟਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਰਾਹੀਂ ਿਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਪਰਿਿਟਾ ਂਦੀ ਨਵੀਨਤਿ ਅੱਪ-ਟ-ੂਡਟੇ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਲੰਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੇ s "ਛਟੋਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ" ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਕਹੜ ੇਪਰਿਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਮਵਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀਤੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

5. ਮਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਿਮਰਆਵਾਂ: ਮਸਟੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ 
ਪ੍ਰਮਿਮਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣਾ

ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਕੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਿਨਯੰਿਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਫੂਡ-ਸਰਿਵਸ ਵਹੇੜਾ ਖੋਲ੍ਣਾ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ 
  ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਇਸੰਸ, ਪਰਮਿਟ, ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ
ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਦਾ ਸਿਾ ਂਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇਖੋ।

ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਿਾਂ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਿਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ 
ਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਚੇਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਟਰਿਾਸਂਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਇਸੈਂਸਾ ਂਨੂੰ  ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਵਆਇਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਲਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤਰ: Graeme Jones

ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਿਦਲਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਂਨਬਵਆਉਣ ਬਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ  
ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਸਟੀ ਲਾਇਸੰਸ ਆਬਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ
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 • ਬਿਲਬਡੰਗ ਪਰਬਿਟ: ਿਨੱਜੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ।

 • ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਰਬਿਟ: ਪਲੰਿਬੰਗ ਜਾ ਂਗੈਸ ਿਸਸਟਿ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾ ਂਅੱਪਗ੍ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਬਿਜਲੀ (ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ) ਪਰਬਿਟ: ਸਿਵੱਚਾ,ਂ ਬਲਬਾ ਂਨੂੰ  ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲੈਕਟਰਿੀਕਲ ਪਰਿਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੰਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਿਾਿੂਲੀ ਿੁਰਿੰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਿਾਇਰ ਸਬਪਰੰਕਲਰ ਪਰਬਿਟ: ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਫਾਇਰ ਸਿਪ੍ੰਕਲਰ ਿਸਸਟਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਿੌਜੂਦਾ ਿਸਸਟਿ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਆਬਕਉਪੈਂਸੀ ਪਰਬਿਟ: ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਿਾਰਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿਨਯਿਾ ਂਅਤੇ ਿਬਲਿਡਗੰ ਿਨਯਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਸਾਈਨ ਪਰਬਿਟ: ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਿਚੰਨ੍ਾ ਂਸਿੇਤ ਸੰਕੇਤਾ ਂਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਿਚੰਨ੍ਾ ਂਦੇ ਉਪਿਨਯਿ ਬਾਰੇ ਉਪਭਗੋਤਾ ਗਾਈਡਾ)ਂ

 • ਸਾਈਡਵਾਕ ਬਰਟੇਲ ਪਰਬਿਟ (ਬਵਹੜਾ (ਪੈਟੀਓ), ਬਡਸਪਲੇ)

 • ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਾਿ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਲੋੜ ਅਨਸੁਾਰ ਅਸਥਾਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਪਰਿਿਟਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 • ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਸਟਰਿੀਟ ਵੈਂਿਡਗੰ ਪਰਿਿਟਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਟ੍ੀਟ ਿੂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੈਂਬਡੰਗ, ਰੋਬਿੰਗ ਸਟ੍ੀਟ ਿੂਡ ਵੈਂਬਡੰਗ, ਗੈਰ-ਭੋਜਨ 
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟ੍ੀਟ ਵੈਂਬਡੰਗ, ਿੋਿਾਈਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਵੈਂਬਡੰਗ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾ ਂਦੇ ਬਡਸਪਲੇ

ਵਪਾਰਿ ਵਾਹਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਕੁਝ ਲੋੜਾ ਂਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਡਕੈਲ ਜਾ ਂਵਪਾਰਕ (ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਾਹਨ 
ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ)। ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਕੈਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਿੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਡਕੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਕੈਲ ਜਾ ਂਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰੀਖਣ (ਇੰਸਪਿੈਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਿਸਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੇਖੋ:

 • ਸਾਰੇ ਬਿਲਬਡੰਗ ਅਤੇ ਬਵਕਾਸ (ਬਡਵੈਲਪਿੈਂਟ) ਪਰਬਿਟ

 • ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਬਡਵੈਲਪਿੈਂਟ) ਪਰਬਿਟ

ਗੈਰ-ਮਸਟੀ ਪਰਮਿਟ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਸਟੀ ਪਰਿਿਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਥਾਿਰਟੀਆ ਂਤੋਂ ਪਰਿਿਟ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜੋਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਨੈਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਪਰਿਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਿੈਟਰੋ ਵਨੈਕੂਵਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਪਰਿਿਟ

ਮਨਰੀਖਣ (ਇੰਸਪੈਿਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁੱਿ 
ਿਰੋ।

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਪੜਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਜਾਚਂਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

vancouver.ca/CTAP     Phone: 3-1-1    TTY: 7-1-1 32022

ਨੰਬਰ 5:
ਸਿਟੀ ਪਰਸਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਿੰਿ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਿਝਣਾ

                            ਵਪਾਰਿ ਸਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਿਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

https://vancouver.ca/home-property-development/building-permit.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/plumbing-and-gas-permits.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/electrical-permit.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/fire-sprinkler-permit.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/occupancy-permit.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/sign-permit.aspx
https://vancouver.ca/your-government/sign-bylaw-framework-and-regulations.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/sidewalk-retail.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/liquor-serving-establishments.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/event-permits-private-property.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/selling-food-on-vancouver-s-streets.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/mobile-food-vending.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/street-vending-non-food.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/street-vending-non-food.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/mobile-street-vending-during-events.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/produce-and-flower-displays-permit.aspx
https://vancouver.ca/streets-transportation/commercial-vehicle-permits-and-decals.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/apply-for-and-manage-your-permit.aspx
https://vancouver.ca/doing-business/commercial-business-permits.aspx
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/restaurant-food-safety/apply-for-a-food-service-permit
http://www.metrovancouver.org/services/Permits-regulations-enforcement/air-quality/apply-permit/Pages/default.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/inspections.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/inspections.aspx


!

ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਿਗ੍ਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਿਰਨਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਿਿਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਿੁਰੰਿਤਾ ਂਜਾ ਂਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਬਲਿਡਗੰ 
ਪਰਿਿਟ ਜਾ ਂਿਡਵਲੈਪਿੈਂਟ ਪਰਿਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੇ  ਛਟੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਿਰਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਂਟਰ 
(CRC) ਅਤੇ ਛਟੋਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ।

ਗਾਈਡ ਗਾਈਡ 3: ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗਾ੍ ਲੱਭਣੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿੇ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮਧਆਨ ਮਦਓ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾ ਂਲਈ ਿਦਦਗਾਰ ਸੇਵਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

vancouver.ca/CTAP     Phone: 3-1-1    TTY: 7-1-14 2022

ਨੰਬਰ 5:
ਸਿਟੀ ਪਰਸਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਿੰਿ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਿਝਣਾ

                            ਵਪਾਰਿ ਸਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਿਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://vancouver.ca/guides/starting-a-small-business.aspx
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-relocation-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf

