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ਨੰਬਰ 4: ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ
 • ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਵਨੰਗ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ
 • ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਸੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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4. ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ: ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ   

ਵਿਕਾਸ, ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ, ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ – ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ 
ਅਰਥ ਹੈ?
'ਵਿਕਾਸ' ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਿਕਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਂਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ, ਉੱਤੇ, ਉੱਪਰ, ਜਾ ਂਹੇਠਾ ਂਕੋਈ ਉਸਾਰੀ, 
ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ" । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਢਾਚਂਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ – ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਿਰਤ-
ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾ ਂਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ – ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਬਦਿਲਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

“ਿਵਕਾਸ” ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾ ਂਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਉਪਿਨਯਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

'ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਢਾਹ ਕ ੇਕੁਝ ਨਵਾ ਂਬਣਾਉਣਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂੰ  ਮੁੜ-ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸਟੀ ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਪਵਗੇਾ। 
ਇਹ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ।

'ਜ਼ੋਵਨੰਗ' ਅਤੇ 'ਰੀਜ਼ਵੋਨੰਗ' – 
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ  
ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਉਪਿਨਯਮ (Zoning and 
Development Bylaw) ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

'ਜ਼ੋਵਨੰਗ' ਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਟੀਿਚਆ ਂਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾ ਂ("ਭਮੂੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਿਵਿਨਯਮਾ"ਂ) ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂੰ  ਿਕਵੇਂ 
ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਿਕਸੇ 
ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਿਜਵੇਂ ਿਰਟੇਲ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਆਿਿਸ) ਅਤੇ 
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂ(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਚਾਈ, 
ਮੰਿਜ਼ਲ ਖੇਤਰਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿੌਤਕ ਪਿਹਲੂਆ)ਂ ਨੂੰ  ਿਨਯੰਿਤਰਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 
ਿਵਕਾਸ ਉਸ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਸਿਿਤ ਹੈ।

'ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ' ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਿਕਿਰਆ 
ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂੰ  ਿਕਵੇਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਂਿਵਕਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਉਂਿਸਲ ਿਵਖੇ ਜਨਤਕ 
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਸਟੀ 
ਕਾਉਂਿਸਲ ਉਹ ਸੰਸਿਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਬਾਰੇ 
ਿਸੈਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤਰਿਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਖੇੋ।

ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਵਮਟ ਅਤੇ ਵਬਲਵਡੰਗ ਪਰਵਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਿਬਲਿਡਗੰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ 
ਪਰਿਮਟ ਜਾ ਂਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਰੂਪ ਅਤੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਿਨਯਿੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਉਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰਿਹਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਿਨਯੰਿਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਮੁੜ-ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤਾ ਂਕਰਨ, ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਿਾ ਂਲਈ ਪ੍ਵਾਿਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਿਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ 
(ਿਜਵੇਂ ਿਰਟੇਲ ਤੋਂ ਆਿਿਸ ਿਵੱਚ) ਲਈ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਈਟ ਲਈ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸ ਪ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਲਈ 
ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਵੱਡ ੇਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਜੱਿੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤਾ ਂਜਾ ਂਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਿਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਲਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤਰ: Graeme Jones
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ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ: ਸਮਾਰਂੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿਕਿਰਆ 

ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਿਸਟੀ ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ

ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗਾ੍ ਲੱਭਣੀ 

ਵਪਾਰਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਸੰਭਾਵੀ ਿਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਜਲਦ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਪ੍ਸਤਾਵ ("ਪੁੱਛ-ਿਗਛ") ਜਮ੍ਾ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  
ਿਵਸਿਤਰਿਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿਮਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਇੈੱਛਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 3-4 
ਮਹੀਨੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਓਪਿ ਹਾਊਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਿਸਲ ਦੁਆਰਾ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਡਵਲੈਪਰ ਇੱਕ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਿਂਕ, ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਵਲੈਪਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਿਸਲ ਨੂੰ  ਜਿਤਿ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ। ਕਾਉਂਿਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਂ
ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭਜੇਣ ਲਈ ਵਟੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ 8-12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਸਲ ਨੂੰ  ਅੰਤਮ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਿਸਲ 
ਦਰਖ਼ਾਸਤਾ ਂਨੂੰ  ਜਿਤਿ ਸੁਣਿਾਈ ਜਾ ਂਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਭਜੇਦੀ ਹੈ।

ਿਵਸਿਤਰਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਨਲਿ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ  "ਸ਼ੇਪ ਯੂਅਰ ਿਸਟੀ" ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨੋਟੀਿਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਸਟੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ।

ਜਨਤਕ ਰਾਏ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (8-12 ਹਫ਼ਤੇ)। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾ ਂਿਨਯਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਡਵਲੈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਸ਼ੇਪ 
ਯੂਅਰ ਿਸਟੀ" ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨੋਟੀਿਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਿਤਿ ਰਾਏ ਲਈ ਮੌਿਾ।

ਵਡਿੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਵਮਟਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਡਿੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਵਮਟ ਿ�ਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਡਿੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਵਮਟ ਫਾਰਮ ਦੀ 
ਿਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੋ।  

ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਿ�ਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ rezoning@
vancouver.ca 'ਤੇ ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੋ

ਿਡਵਲੈਪਰ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਮੁੜ-ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। (ਸਮਾ ਂਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਗਭਗ 6-12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸਿਿਤੀਆ ਂਨੂੰ  

*  ਸਮਾਂ-ਰਖੇਾਿਾਂ ਵਸਰਫ ਆਮ ਪ੍ਰਜੋਕੈਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿਚੱ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

** ਵਡਿੈਲਪਰ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮ� 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵਿਆਪਕ 
    ਤੌਰ 'ਤ ੇਿੱਖ-ਿਖੱ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਤ� ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8-12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ*

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-12 ਮਹੀਨੇ** 

ਪੁੱਛ-ਿਗਛ

ਅਰਜ਼ੀ

ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਕ�ਸਲ ਫਸੈਲਾ

ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲ ੋਸਮੀਿਖਆ

ਅਰਜ਼ੀ

ਿਸਟੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਫਸੈਲਾ

ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਵਨੰਗ ਅਧੀਨ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
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ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਭਿ
ਿਜਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਿਵਕਾਸ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਪ੍ਿਕਿਰਆ 
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ, ਇੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪਰਿਮਟ, ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਪਰਿਮਟ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਹੋਰ ਪਰਿਮਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਹੇਠਾ ਂਗ੍ਾਿਿਕ ਦੇਖੋ)। ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹਨਾ ਂਪ੍ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜਗਾ੍-
ਬਦਲੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਨਿਨਰਆ ਿਰਿ ਨਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਿੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਿੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਨਮਟ ਜਾਰੀ 
ਿਰਿ ਲਈ ਹੋਰ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਿੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਸਮੇਂ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਦਮ 1 ਤੋਂ 7 ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਨੂੰ  ਿਦਮ 7 ਤੋਂ ਿਦਮ 9 – ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਿਤੀ 'ਤੇ ਿਕਹੜ ੇਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਨਤਕ ਨੋਿਟਸ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

1.  ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਵਗਛ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਿਡਵਲੈਪਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਿਸਟੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਇੈੱਛਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾ-ਂਰੇਖਾ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, 
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਮੁੜ-ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਿਡਵਲੈਪਰ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ 
ਿਵਚਾਰ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ ੇਮੌਜੂਦਾ ਿਟਕਾਣੇ ਲਈ ਭਿਵੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਜੰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵਗੇਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ 
ਜਲਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਨਿਵਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 
ਨੇੜ ੇਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2.  ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂੰ  ਰੀਜ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸੁਧਾਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਾਉਣੀ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਚੰਨ੍ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲਈ 'ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ' ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਪਾ੍ਪਰਟੀਆ ਂਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਯੂਅਰ ਿਸਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਵੈੱਬਪੇਜ ਬਣਾਵਗੇਾ।

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 8-12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਂ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਨਮੂਨਾ ਰੀਜ਼ੋਵਨੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਨ੍ਹ
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3.   ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਿਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਿਸੈਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਭਜੇਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 
ਿਵੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਿਸੈਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਿਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਨੋ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਲਖਤੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਭਜੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ 
ਭਜੇੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਮਾਰਂੇਖਾ ਿਵੱਚ ਹੋਰ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾ'ਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.   ਜ਼ੋਵਨੰਗ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਉਪਿਨਯਮ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਵਲੈਪਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਸਧਾਤਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਡਵਲੈਪਰ ਇੱਕ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
ਹਾਲਾਿਂਕ, ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।

5.   ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ:  ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ 
ਿਵਸਿਤਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਲੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਝ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਗ੍ਾ ਨੂੰ  ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਢਾਿਹਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੈਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 
ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.   ਵਬਲਵਡੰਗ ਪਰਵਮਟ:  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਡਵਲੈਪਰ ਨੂੰ  ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। 
ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ 'ਤੇ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਕਸਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਦੀ 
ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਵੱਧ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਡਵਲੈਪਰ ਨੂੰ  ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ 
ਸ਼ਰਤਾ ਂਪ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ ਿਵੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾ ਂਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀ ਜਗ੍ਾ-
ਬਦਲੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝਤੌੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ  ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7.   ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪਰਵਮਟ (Demolition Permit): ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਢਾਹੁਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਢਾਹੁਣ ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਮਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੀਜ਼ 
'ਤੇ ਹੋ।

2ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ vancouver.ca/publichearing 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਸਟੀ ਕਾਉਂਿਸਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਟੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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