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ਨੰਬਰ 3: ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 
ਲੱਭਣੀ
 • ਜਗ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਸਮਹਾ ਂਅਤੇ ਕਦਮ
 • ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ: ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਉਣਹਾ ਹੈ ਵਕ  
ਇਹ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਵਿੱਟ ਹੈ

 • ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਹਾਂ
 • ਨਿੀਂ ਥਹਾ ਂਦਹਾ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਹਾ ਅਤੇ ਪਰਵਮਟ



3. ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ

ਜਗ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ: ਵਧੀਆ ਅਭਭਆਸ ਅਤੇ ਪਭਿਲੇ ਕਦਮ
ਤੁਿਹਾਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਭਵਕਹਾਸ ਯੋਜਨਹਾਵਹਂਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹਾਰੇ ਪਤਹਾ ਲੱਗਦਹਾ ਿੈ

ਇੱਕ ਨੋਿਿਸ ਬੋਰਡ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ  
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਿਿਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਾਇਤਹਾ ਨਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਹਾ – ਯਹਾਦ ਰੱਖਣ ਵਹਾਲੀਆਂ ਗੱਲਹਂਾ

ਜਗਹਿਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 
'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ।  ਭਭੈੀਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 
(ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ)।  ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
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ਜਗ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪਭਿਲੇ ਕਦਮਹਂਾ ਦੀ ਜਹਂਾਚ-ਸੂਚੀ

                            ਵਪਹਾਰਕ ਭਕਰਹਾਏਦਹਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਹਾਈਡਹਂਾ                                                          

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਸਫ਼ਹਾਭਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਹਂਾ ਭਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਕਰਹਾਏਦਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਹਾਿ ਲਵੋ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।

ਭਕਰਪਹਾ ਕਰਕੇ ਭਧਆਨ ਭਦਓ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਰੇਿਰਾ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੇਵਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਸਿੀ ਸਿਾਫ਼ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਕੀ ਇਹ ਨੋਿਿਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਜਾ ਂਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀਆ/ਂਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਂਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ 
ਕੀ ਹਨ?

ਜਗਹਿਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਪਡਿੇ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ

ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਿਾਫ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਨੋਿਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵਗੇਾ?

ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਆਉਣਗੇ?

ਜਗਹਿਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗਹਿਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗਹਿਾ 'ਤੇ ਜਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ?

ਿਕਸੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਿੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ?

ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾ ਂਲੱਭੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਰ ਪਰਿਮਿਾ ਂਜਾ ਂਵਰਤੋਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ  
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ?
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਹਾ ਬਣਹਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਂਾ ਭਤਆਰ ਰਿੋ ਕਦਮ 4: ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਣਹਾ

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਹਂਾਚ ਕਰੋ ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਮਕਹਾਨ-ਮਹਾਲਕ ਨਹਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸੁਾਰ ਨੋਿਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਜਗਹਿਾ ਨੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਪਵਗੇਾ?

ਿਕ ਥੋ੍ਹਿ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ?

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ  
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰੋ।

  ਗਹਾਈਡ 1

  ਗਹਾਈਡ 2

ਗਹਾਈਡ 3

ਗਹਾਈਡ 4

ਗਹਾਈਡ 5

ਗਹਾਈਡ 6

ਪੁਨਰ-ਵਿਕਹਾਸ: ਸਮਹਾਰਂੇਖਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 

ਸਹਹਾਇਤਹਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਹਾਿਲੀ

ਵਸਟੀ ਪਰਵਮਟ ਅਤੇ ਲਹਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਹਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣਹਾ

ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ 

ਿਪਹਾਰਕ ਵਕਰਹਾਏਦਹਾਰੀ ਬਹਾਰੇ ਮੂਲ ਗੱਲਹਾਂ

ਿਪਹਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਬਹਾਰੇ ਗੱਲਬਹਾਤ 

ਸਰੋਤ ਗਹਾਈਡਹਂਾ ਬਹਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਹਾਣਕਹਾਰੀ

ਜਿਲਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤਰ: Credit, Creative Commons

https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://www.flickr.com/photos/loozrboy/3006714653/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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ਨੰਬਰ 3: 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

                            ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

ਜਗ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪਭਿਲੇ ਕਦਮਹਂਾ ਦੀ ਜਹਂਾਚ-ਸੂਚੀ

!
ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਸਫ਼ਹਾਭਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਹਂਾ ਭਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਕਰਹਾਏਦਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਹਾਿ ਲਵੋ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।

ਭਕਰਪਹਾ ਕਰਕੇ ਭਧਆਨ ਭਦਓ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਰੇਿਰਾ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੇਵਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਸਿੀ ਸਿਾਫ਼ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਹਂਾਚ ਕਰੋ

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸੁਾਰ ਨੋਿਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

 • ਕੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਟਿਆਦ ਦਾ ਟਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਨਰ-ਟਿਕਾਸ 
ਜਾ ਂਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ? (ਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ ਗਾਈਡ 2 ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ)।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲੀਜ਼ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਿਿਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਿਿਸ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਰੇਿਵਆ ਂਨੂੰ  
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਕੀ ਹਨ? ਲੀਜ਼ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 
ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕਦਮ 3: ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਹਾ ਬਣਹਾਓ ਅਤੇ  
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਂਾ ਭਤਆਰ ਰਿੋ

 • ਜਗਾ੍ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾ ਂਅਤੇ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਟਿਚਾਰ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਅੱਪਡੇਿ 
ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿੀਿਚਆ,ਂ ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ ਿੀਚਾ ਮਾਰਕੀਿ, ਿਵੱਤੀ ਪੂਰਵ 
ਅਨਮੁਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਏ।

 • ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਂ ਟਿੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਟਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਟਿਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਾਫ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 
ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਨੋਿਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵਗੇਾ?

 • ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

       ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਮਕਹਾਨ-ਮਹਾਲਕ ਨਹਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 • ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂ
ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। - ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਿ ਕਰੋ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਈ 
ਿਵਕਲਪਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਹੇਠਾ ਂਵਰੇਵ ੇਦੇਖੋ।

 • ਜਗਹਿਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਹਿਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿ 
ਲਈ ਸਮਾ-ਂਿਮਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ (ਗਾਈਡ 4: ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ: ਸਮਾਰਂੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ 
ਦੇਖੋ) ।

 • ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ 
ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਿਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗਹਿਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਿਕਾਣੇ 
'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਂਰਿਹ ਸਕੋ।

 • ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰੇਵ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ 
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਹੋ 
ਜਾਵ ੇਿਜਸ ਲਈ ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਲੋ੍ ਪਵ।ੇ

   ਕਦਮ 4: ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਣਹਾ

 • ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾ ਂ
ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੇਠਾ ਂਵਰੇਵ ੇਦੇਖੋ।

 • ਆਪਣੀਆ ਂਲੋ੍ਾ ਂਦੇ ਅਨਕੁੂਲ ਜਗਹਿਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਰਿਮਿਾ ਂਜਾ ਂ
ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ? ਹੇਠਾ ਂਹੋਰ ਵਰੇਵ ੇਦੇਖੋ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਿਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਿੋਰੇਜ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-lease-negotiation-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-lease-negotiation-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://smallbusinessbc.ca/resource/howtos-checklists/business-plan-template/
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-redevelopment-punjabi.pdf
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ਨੰਬਰ 3: 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

                            ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

ਜਗ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਕਲਪ 

1. ਇੱਕ ਸਥਹਾਈ ਨਵੇਂ ਸਥਹਾਨ 'ਤੇ ਜਹਾਣਹਾ

 • ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋਵਗੇੀ 

 • ਉਹ ਿਕਰਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ

 • ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨੂੰ  
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

 • ਇੱਕ (ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾ)ਂ ਆਢਂ-ਗੁਆਢਂ/ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਮਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਿਫੱਿ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇਗਾਹਕ ਜਾ ਂਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 
ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸੰਚਾਲਨ ਲੋ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਂ
ਸਥਾਨਕ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਅਸਥਹਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾ ਂਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵ,ੇ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਂਤਾ ਂਪਿਹਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਿਡਵਲੈਪਰ ਨਾਲ ਛਤੇੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਮਿਹੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਥਾ ਂਨੂੰ  ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਅਕਸਰ 
“ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ” ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ)।  ਹਾਲਾਿਂਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਂਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਭਵਚਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਕਲਪ:

 • ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਹਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਕਹਾਭਣਆਂ ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਹਾ ਕਰਨਹਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ)।

 • ਆਪਣੇ ਕਹਾਰੋਬਹਾਰ ਨੰੂ ਅਸਥਹਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਹਾਈਨ ਭਸ਼ਫਿ ਕਰੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ  ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਸਥਾਈ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਿਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਜਾ ਂਸੰਗਠਨਾ ਂਲਈ ਕੰਮ 
ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਿਨਵਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਭਜੋਨ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਕਰੀ ਜਾ ਂਇਨਵੈਂਿਰੀ ਦੀ ਸਿੋਰੇਜ ਲਈ ਰਸੋਈ 
ਦੀ ਜਗਹਿਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਿਲਜਾਉਣ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ  ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗ੍ਰਾਿਂਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ।

 • ਅਸਥਹਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਹਾਈਲ ਸੰਚਹਾਲਨ 'ਤੇ ਭਸ਼ਫਿ ਕਰੋ। ਗਲੀ ਦੇ ਿਿਕਾਿਣਆ ਂਅਤੇ ਪਰਿਮਿਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

 • ਜੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਜਗਹਿਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਗਾਹਕਾ/ਂਕਲਾਇਿੰਾ ਂਅਤੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ  
ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਿਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿਕਾਣੇ ਨੂੰ  ਮੁ੍-ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਾਡੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ 
ਨਿਹਾ ਂਸਥਹਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਿਪਹਾਰਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਹਾ ਂਵਕਰਹਾਏਦਹਾਰ 
ਪ੍ਰਵਤਵਨਧ ਨਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ੋਰਦਹਾਰ ਵਸਫ਼ਹਾਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਹਾ।ਂ

https://vancouver.ca/home-property-development/field-review-inspection.aspx#redirect
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/doing-business/sidewalk-retail.aspx
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ਨੰਬਰ 3: 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

                            ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ: ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਉਣਹਾ ਭਕ ਇਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਫੱਿ ਿੈ
ਨਵਹਂਾ ਸਥਹਾਨ ਭਕਵੇਂ ਲੱਭਣਹਾ ਿੈ

ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਹੀ 
ਥਾ ਂਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਨੂੰ  ਛਿੋਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋਵਗੇੀ।

ਪਭਿਲੇ ਇਨਕਹਾਰ ਦੇ ਅਭਧਕਹਾਰ ਅਤੇ ਪਭਿਲਹਂਾ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਹਾਰੇ ਿੋਰ

ਨਵੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਦੇ ਿਡਵਲੈਪਰ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਜਾ ਂ3 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵਪਾਰਕ ਥਾ ਂਨੂੰ  
'ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਲੀਜ਼' 'ਤੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਗਹਿਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਲੀਜ਼ 
'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਰੀਅਲ ਏਸਿੇਿ ਏਜੰਿ ਨੂੰ  ਿਡਵਲੈਪਰ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਜਗਹਿਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵਗੇੀ, ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗਹਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਜਾ ਂਕਈ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਿਕਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 
ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਿਵੱਚ “ਪਿਹਲਾ ਂਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ” - ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਿਡਵਲੈਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੇ ਿਮਸ਼ਰਣ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਫਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ/ਿਵਕਾਸਕਾਰ ਸਿਥਰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਜਾ ਂਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਿਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਕੁ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂ
ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਲਈ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਕਹਾਨ-ਮਹਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ੋਤਸਹਾਿਨ

ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਗਹਿਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾ ਂਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨਸੁਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਕਦ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਆਦ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਰਾਇਆ 
ਜਾ ਂਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਲੀਿਜ਼ੰਗ ਲਾਗਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ 
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ।

ਤੁਿਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੌਣ ਭੁਗਤਹਾਨ ਕਰਦਹਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਭਿਯੋਗ ਪ੍ਹਾਪਤ ਕਰਨਹਾ?

ਬ੍ਰੋਕਰਾ ਂਨੂੰ  ਜਾ ਂਤਾ ਂਜਗਹਿਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾ ਂਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ 
ਦੁਆਰਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ 
ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਥਾ ਂਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਲੇੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧ 
ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਪਹਾਰਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 
ਏਜੰਟ ਜਹਾ ਂਵਕਰਹਾਏਦਹਾਰ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧ ਦੀਆ ਂਸੇਿਹਾਿਹਾ ਂ'ਤੇ 

ਵਿਚਹਾਰ ਕਰੋ।

ਿਪਹਾਰਕ ਸੂਚੀਆ ਂਦੇ ਵਲੰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਮਦਦ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਕਰਪਹਾ ਕਰਕੇ ਗਹਾਈਡ 6: ਸਹਹਾਇਤਹਾ, 
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਹਾਿਲੀ ਅਤੇ ਨਹਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਹਾ 

ਕਹਾਰੋਬਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਨਕੂਿਰ ਵਸਟੀ ਿੈੱਬਪੇਜ 
ਿੀ ਦੇਖੋ।

https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/guides/starting-a-small-business.aspx
https://vancouver.ca/guides/starting-a-small-business.aspx
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ਤੁਿਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਥਹਂਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਭਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਲੋੜਹਂਾ

ਿਕਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਲੋ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਜਗਹਿਾ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮਕਾਜ 
ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਖਾਦਂੀ ਹੋਵ,ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਸਿੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੇ 'ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ' ਜਾ ਂਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾ ਂ
ਤੋਂ ਬਚਣਾ।

 
ਭਸਿੀ ਜ਼ੋਭਨੰਗ ਉਪਭਨਯਮ ਇਿ ਭਨਯੰਭਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਭਕ ਭਕਸੇ ਪ੍ਹਾਪਰਿੀ ਤੇ ਭਕਸ ਤਰ੍ਹਂਾ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਜਹਂਾ 'ਵਰਤੋਂ' ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ 
‘ਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਂਾ ਂਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਜਗਹਿਾ 
'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ("ਵਰਤੋਂ") ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲਾ-ਂਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਜਾ ਂ
ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂ
ਇਸਨੂੰ  "ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਾ,ਂ ਪਰਿਮਿ ਦੀਆ ਂਲੋ੍ਾ,ਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਿਬਲਿਡਗੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾ ਂਲਈ ਲੋ੍ਾ ਂਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ।

ਉਿਨਹਂਾ ਥਹਾਵਹਂਾ ਦੀ ਭਹਾਲ ਕਰੋ ਭਜਨ੍ਹਂਾ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਹਂਾ, ਕੁਝ ਨਵਹਂਾ ਬਣਹਾਉਣ ਜਹਂਾ 
ਭਕਰਹਾਏਦਹਾਰ ਲਈ ਸੁਧਹਾਰਹਂਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।  ਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂਜਾ ਂਕੁਝ ਨਵਾ ਂਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਅਕਸਰ ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਿ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾ ਂਜਾ ਂਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 
ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਜਗਹਿਾ ਲੱਭਣਾ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋ੍ 
ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਰਿਮਿ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸਿੀ ਦੇ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਿ ਐਂਡ ਿਬਲਿਡਗੰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਂਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ੋਿਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾ ਂਜਾ ਂਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵਗੇਾ।

ਜੋ ਇਮਾਰਤਾ ਂਨਵੀਂਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਕੰਮ 
ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਕੋਈ ਜਗਹਿਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਪ੍ਰਾਪਰਿੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਬਲਿਡਗੰ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ।ੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰੇਵ ੇਹੇਠਾ ਂਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਿ ਪਤਹਾ ਲਗਹਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਭਕ ਕੀ ਕੋਈ ਥਹਂਾ ਤਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਿੈ:

ਜ਼ੋਭਨੰਗ ਦੀ ਜਹਂਾਚ ਕਰ ੋ– ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਿੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ 
(ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ)? ਤੁਸੀਂ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ VanMap ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪ੍ਰਾਪਰਿੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ)।

ਜਹਂਾਚ ਕਰੋ ਭਕ ਉਸ ਥਹਂਾ 'ਤੇ ਪਭਿਲਹਂਾ ਭਕਿੜਹਾ ਕਹਾਰੋਬਹਾਰ ਸੀ – ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਗਤੀਿਵਧੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ 
ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜਗਹਿਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। (ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ 
ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਥਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ!) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ 'ਵਰਤੋਂ' ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਜ਼ੋਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 
ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆ ਂ "ਵਰਤੋਂ" ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਜਾ ਂਿਸਿੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਿਬਲਿਡਗੰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਾਫ਼ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਂ604-873-761 
'ਤੇ ਫਨੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨੋਿ ਕਰੋ ਿਕ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਪਛਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ,ਂ ਜਗਹਿਾ 'ਤੇ ਗੈਰ-
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਵਪਛਲੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਹਾਡੇ 
ਕਹਾਰੋਬਹਾਰ ਜਹਾ ਂਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਹਾਲ 
ਵਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਾ ਂਤੁਸੀਂ 

ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਹਾ ਿੈਸਲਹਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਹਾ ਂਹੋਰ ਸਥਹਾਨਹਾ ਂ'ਤੇ 

ਵਿਚਹਾਰ ਕਰਨਹਾ ਚਹਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਵਕਉਂਵਕ "ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" 
ਪਰਵਮਟ ਪ੍ਰਹਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 

ਸਮਹਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਹਾ ਹੈ।

https://vancouver.ca/home-property-development/contact-development-buildings-services-centre.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://maps.vancouver.ca/property/
https://maps.vancouver.ca/portal/apps/sites/#/vanmap/pages/how-to
https://bylaws.vancouver.ca/zoning/zoning-by-law-section-2.pdf
https://vancouver.ca/home-property-development/contact-development-buildings-services-centre.aspx
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ਨੰਬਰ 3: 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

                            ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          

ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਹਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਹਾ ਅਤੇ ਪਰਭਮਿ ਪਹ੍ਾਪਤ ਕਰਨਹਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਗਹਿਾ ਨੂੰ  ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਂਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਸਿੀ ਪਰਿਮਿ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਸਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੇਂਿਿੰਗ ਜਾ ਂਬੰਦ ਨਾਲੀਆ ਂਨੂੰ  ਖੋਲ੍ਣਾ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਨਵਹਂਾ ਰੂਪ ਦੇਣ) ਪ੍ਤੀ ਜਹਾਣਕਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਾਇਤਹਾ ਲਈ ਭਮਲੋ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾ ਂਵਨੈਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਛਿੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਨੈਕੂਵਰ ਿਸਿੀ ਕੋਲ ਇੱਕ  ਛਿੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਰਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਂਿਰ (CRC) ਹੈ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਭਿਲਹਂਾ ਸੁਝਹਾਅ:

 • ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ, ਆਪਣ ੇਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਹੁਾਨੂੰ  ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਸਲਾਹ ਿਮਲਣ ਜਾ ਂਛਿੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਰਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਂਿਰ 
(CRC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਈੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਨਾ ਕਰੋ। ਤਹੁਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਿਵਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਿਬਨਾ ਂ
ਿਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕੱ ਹਣੋ 'ਤ ੇਿਕ ਕੀ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਪਰਿਮਿ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ ਜਾ ਂਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਧ ੂਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਿ ਐਂਡ ਿਬਲਿਡਗੰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਂਿਰ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਗਲੱਬਾਤ ਿਵੱਚ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂਲਈ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤਹੁਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਮੰ ਲਈ, ਜਾ ਂਘਿੋੱ-ਘਿੱ ਇਸ ਦ ੇਕਝੁ ਿਹਸੱ ੇਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ।ੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਪਰਿਮਿਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਨਵੀਂ ਥਾ ਂ
ਦ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨਾ ਂਦ ੇਪਰੂਾ ਹੋਣ ਤਕੱ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਕੰਮ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਉਹੀ ਪਰਿਮਿ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦ ੇਹਨ ਜ ੋਿਕਸੇ 
ਹਰੋ ਲਈ ਲੋ੍ੀਂਦ ੇਹਣੋਗੇ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨਹਂਾ ਦੀਆਂ ਭਕਸਮਹਂਾ ਭਜਨ੍ਹਂਾ ਲਈ ਪਰਭਮਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ

 • ਕਈੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ (ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਮਜੌਦੂਾ ਇਮਾਰਤਾ ਂਦ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜ ੋਨਵਾ ਂਖੇਤਰ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ)

 • ਵਪਾਰਕ ਰਸਈੋ ਦ ੇਉਪਕਰਨ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ

 • ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਜੋਕੈਿ ਿਜਨ੍ਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਧੰਾ ਂਅਤ/ੇਜਾ ਂਮੌਜਦੂਾ ਪਲੰਿਬਗੰ, ਇਲੈਕਿੀ੍ਕਲ, ਜਾ ਂਗਸੈ 
ਲਾਈਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 • ਢਾਚਂਾਗਤ ਮਰੁਮੰਤਾ ਂ(ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਨਾਜ਼ਕੁ ਅਗੰਾ ਂਦ ੇਿਹਿੱਸਆ ਂਿਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜਾ ਂਕਮੰ)

 • ਿਬਲਿਡਗੰ ਪਰਿਮਿ ਦੀ ਲੋ੍ ਉਸ ਵਲੇੇ ਵੀ ਪਦੈਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਬਲਿਡਗੰ ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਪਰ ਜਗਹਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਲੂ ਹਾਲ ਨੂੰ  
ਰੈਸਿਰੋੈਂਿ ਿਵਚੱ ਬਦਲਣਾ)

 • ਥਾ ਂਨੂੰ  ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਲਈ ਿਸਿੀ ਤੋਂ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੀ ਲੋ੍ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਭਜਨ੍ਹਂਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਮਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ

 • ਗਰੈ-ਢਾਚਂਾਗਤ ਸਾਭਂ-ਸਭੰਾਲ ਕਰਨੀ

 • ਪੇਂਿਿਗੰ; ਬਦੰ ਨਾਲੀਆ ਂਨੂੰ  ਖਲ੍ੋਣਾ

 • ਨਕੁਸਦਾਰ ਿਫਊਜ਼ਾ,ਂ ਿਰਸਪੈਿਕਲਾ,ਂ ਜਾ ਂਸਿਵੱਚਾ ਂਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ

ਵਖੱ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾ ਂਦ ੇਪਰਿਮਿਾ ਂਦੀ ਸਖੰਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਹ੍ ੇਕਮੰ ਲਈ ਿਕਸਦੀ ਲੋ੍ ਹੰੁਦੀ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ 5: ਿਸਿੀ ਪਰਿਮਿ ਅਤੇ 
ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦਖੋੇ।

ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਹਾ ਂ
ਇਹ ਵਨਰਧਹਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਟੀ ਨਹਾਲ 

ਜਹਾਚਂ ਕਰਨਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਾਓ ਵਕ ਥਹਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਕਹਾਰੋਬਹਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ/ਿਰਤੋਂ 'ਤੇ 
ਵਿਚਹਾਰ ਕੀਤਹਾ ਜਹਾ ਸਕਦਹਾ ਹੈ ਜਹਾ ਂਨਹੀਂ। 
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਵਨੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਹਾਸ ਉਪਵਨਯਮ 
ਦੀਆ ਂ"ਿਰਤੋਂ" ਪਵਰਭਹਾਸ਼ਹਾਿਹਾ ਂਦੀ ਿੀ 

ਜਹਾਚਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/commercial-renovation-centre.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/when-you-need-a-permit.aspx#contact
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-city-resources-punjabi.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/ctap-guide-city-resources-punjabi.pdf
https://bylaws.vancouver.ca/zoning/zoning-by-law-section-2.pdf

