
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 2020 ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ 
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗੜੜਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ੜਗਆ ਹੈ - ਸਭ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
City of Calgary (ਸਿਟੀ ਔਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸਵੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ Provincial New Home Warranty Registration (ਪ੍ੋਸਵੰਸ਼ੀਅਲ 
ਸਨਊ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ੋਸਵੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਨੁਕਿਾਨ ਕਵਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
https://www.alberta.ca/new-home-warranty-overview.aspx ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲਈ ੜਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ City of Calgary (ਸਿਟੀ ਔਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ) ਸਬਜ਼ਨਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਹੋਣਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਸਕ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਖਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਿਆਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 
ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

• ਠੇਕੇਦਾਰ/ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਇਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਕ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਿੈਂਿ ਹੈ।

• Better Business Bureau (ਬੈਟਰ ਸਬਜ਼ਨਿ ਸਬਊਰੋ) ਨੰੂ 403-531-8784 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ੜਸਟੀ ਨਾਲ ੜਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ?
ਅਿੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰਿਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪਰਸਮਟ(ਟਾਂ) ਦੀ ਸਕਿਮ(ਮਾਂ) ‘ਤੇ ਸਨਰਿਰ ਕਰਸਦਆਂ, ਿਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਸਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਸਮਟ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਸਜੰਨਾ ਿੰਿਵ ਹੋ ਿਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ 2021 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
2020 ਦੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਿ ਿਮੇਂ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਹੁਣ ਿਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਸਨਆਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਿੀਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਿੇਲਜ਼ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਸਕ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਾਰੇ ਟੈਕਿਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਿਾਰ ਰਸਹਣ। ਤੁਹਾਡੇ 2021 ਦੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਿਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਸਟਿ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਚ ਿੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕਵੇਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
calgary.ca/assessment ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (403) 268-2888 ‘ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ੜਕਸਮਾਂ

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ੜਵਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ:

	�  ਛੱਤ ਦੀ ਿਮਗਰੀ (ਅਰਥਾਤ ਸਸੰ਼ਗਲਜ਼) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�  ਿਾਈਸਡੰਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�  ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਖੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਾਇਲਾਈਟਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�   ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਗਟਰ (eavestroughs) ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਲਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ (downspouts) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�  ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਸਟੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�   ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਿਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫਰਨੈਿ, ਗਰਮ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਪੈਨਲ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਜਾਂ ਬੇਿਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਕੇ (ਲੇਆਉਟ) ਸਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

	�   ਸਕਿੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੈੱਕ, ਫੈਂਿ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

	�  ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰਸਥਾੜਪਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ੜਵਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ:

	�  ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ

	�   ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਪੁਨਰਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, 
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

	�  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬੇਿਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪਲੈਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ

ਢਾਹੁਣਾ

ਤੁਸੀਂ ੜਵਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ:

	�  ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ

https://www.alberta.ca/new-home-warranty-overview.aspx
http://calgary.ca/assessment


ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ੜਵਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ੜਕਹੜੇ ਪਰੜਮਟ(ਟਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜੇ ਪਰਸਮਟਾਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਵਚ ਸਕਿੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਬਲਸਡੰਗ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 
ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਟੀ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤਾ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, 
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ (403) 268-5311 ‘ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ 
ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ:

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪਰਸਮਟ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਇਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ 
ਪਰਸਮਟ(ਟਾਂ) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
�  ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ 

ਕਰਨ ਲਈ (ਅਪਗ੍ੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਵੈਂਸਟੰਗ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ)

�  ਫਰਨੈਿ ਤਬਦੀਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ 
(ਅਪਗ੍ੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈਂਸਟੰਗ ਸਵੱਚ 
ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ)

ਇਲੈਕੜਟ੍ਰਕਲ ਮੁਰੰਮਤ
�  ਇਲੈਕਸਟ੍ਕਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ:

ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਟੀ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

�  ਛੱਤ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਉਿ ਹੀ 
ਸਕਿਮ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।

�  ਿਾਈਸਡੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਾਈਸਡੰਗ ਨੰੂ ਉਿ ਹੀ ਸਕਿਮ ਦੀ 
ਿਾਈਸਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।

�  ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਖੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਾਈਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ, 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ $5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

�  ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਗਟਰ (eavestroughs) ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਲਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ (downspouts) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ।

�  ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਸਟੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।

�  ਫੈਂਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।

ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਟੀ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

�  ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਸਚਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ (ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਪਰਸਮਟ), ਸਜਵੇਂ ਸਕ:

�  ਡੈੱਕ (ਸਕਿੇ ਵੀ ਪੌਇੰਟ ਤੇ 600 ਐਮਐਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਗ੍ੇਡ),

�  ਸਰਟੇਸਨੰਗ ਦੀਵਾਰਾਂ (1.2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ)

�  ਸਡਟੈਚ ਕੀਤੇ: ਗੈਰੇਜ, ਕਾਰਪੋਰਟ, ਸ਼ੈੱਡ (10 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ)

�  ਫੈਕਟਰੀ ਸਵੱਚ ਬਣੇ (ਧਾਤ ਦੇ) ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰਪਲੇਿ 
ਅਤੇ ਿਟੋਵ

�  ਿਸਵਸਮੰਗ ਪੂਲ, ਹੌਟ ਟੱਬ, ਕੁਝ ਤਲਾਅ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੀਚਰ)

� ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਵੀਟ

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ:

�  ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਇਕ 
ਬੈਡਰੂਮ ਸਵਚ ਇਕ ਸਖੜਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.35 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (3.77 ਵਰਗ 
ਫੁੱਟ) ਦੀ ਸਨਮਨਤਮ ਸਨਰਸਵਘਨ ਖੁੱਲਣਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਜਿਦੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਆਯਾਮ 380 ਐਮਐਮ (15 “) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

�  ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਮਸਰਆਂ ਸਵਚ ਖੁੱਲਣਯਗੋ ਸਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਿਮੇਂ, 
ਸਗਰਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਕ ੇਅਸਜਹੀ ਸਖੜਕੀ ਲਗਾਓ ਸਜਿ ਸਵਚ ਇਕ 
ਅਸਜਹੀ ਸਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਸਖੜਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਯਗੋ ਸਹੱਿ ੇਦੇ ਫੀ੍-ਿਸਵੰਸਗੰਗ ਜਾਂ ਿਲਾਈਸਡੰਗ ਿੰਚਾਲਨ 
ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਖਾਿ ਸਗਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਕ 100 ਐਮਐਮ (4”) ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸਕਿ ੇਵੀ ਿਪੱਸ਼ਟ ਸਨਰਸਵਘਨ ਖੁੱਲਣ ਨੰੂ ਿੀਸਮਤ ਕਰ ਿਕ ੇਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ 
ਸਖਸਤਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਪਆ ਹੋਇਆ, ਸਜੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆਯਾਮ 380 ਐਮਐਮ (15”) 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸਜੱਥੇ ਸਖੜਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਿਾਗ 
ਦਾ ਸਨਚਲਾ ਸਕਨਾਰਾ ਮਕੰੁਮਲ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ 900 ਐਮਐਮ (36 “) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵ,ੇ 
ਜਾਂ ਸਖੜਕੀ ਦਾ ਖੁੱਲਣਯਗੋ ਸਹੱਿਾ 1800 ਐਮਐਮ (6 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਸਖੜਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿ ੇਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵ।ੇ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਿਾਰੀ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ calgary.ca/myhome ਤੇ ਜਾਓ।

http://calgary.ca/myhome


ਮੜੁ 
ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਪਨੁਰਸਥਾੜਪਤ 
ਕਰਨਾ

ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਲਸਡੰਗ ਪਰਸਮਸਟੰਗ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਮੀਸਟੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੇ Planning Services Centre (ਪਲੈਸਨੰਗ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੈਂਟਰ) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੁਨਰਸਥਾੜਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਿਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਟਰੱਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (Structural Engineer) ਨੰੂ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Planning Services Centre (ਪਲੈਸਨੰਗ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੈਂਟਰ) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘਰ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫਲੋਰ ਪਲੈਨ ਬਦਲਣਾ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬੇਿਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੋਰ ਪਲੈਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਬਲਸਡੰਗ ਪਰਸਮਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ੜਬਲੜਡੰਗ ਪਰੜਮਟ

�  ਿਟਰੱਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ

� calgary.ca/myhome ਤੇ ਔਨਂਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਢਾਹੁਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਟਰੱਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ 
ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ:

�   ਆਪਣੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਘਰ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ 
ਪਰਸਮਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।

�  ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਜਿ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ 
ਐਿਬੈਿਟਿ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ

�  ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਬਜਲੀ (ENMAX), ਗੈਿ (ATCO), ਅਤੇ ਪਾਣੀ (City of Calgary – Water Services) ਤੋਂ 
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਾਉਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

�  ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਇਕ ਵਾਰ ਡੈਮੋਸਲਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡੈਮੋਸਲਸ਼ਨ ਿਾਈਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ੜਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਮਟਾਂ, ਇੰਿਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Planning Services Centre

3rd Floor Municipal Building

800 Macleod Trail SE

403-268-5311

calgary.ca/livechat
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