
5,000 ਤੋਂ ਵਧ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂ 
ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ

ਹਰੋ ਜਾਣ,ੋ calgary.ca/business 'ਤ ੇਜਾਓ

ਕਲੈਗਰੀ, ਕਨੇੈਡਾ ਦ ੇਵਡੱ ੇਸ਼ਹਹਰਾ ਂਹਵਚੱ ਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀ $1,000 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਹਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕੈਸ ਦਰਾ ਂਹਵਚੱੋਂ ਇਕੱ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਪੱਛਮੀ ਕਨੇੈਡਾ ਲਈ ਇਕੱ ਵਪਾਰਕ ਅਤ ੇਲੌਹਜਸਹਟਕ ਹਬੱ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ 
ਹਾਲੀਆ ਆਰਹਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤ ੇਕਹੋਵਡ-19 ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਦ ੇਬਾਵਜਦੂ, ਅਸੀ ਂ
ਕਲੈਗਰੀ ਦ ੇਕਾਰਬੋਾਰਾ ਂਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਰਹਿਕ ਹਵਕਾਸ 
ਅਤ ੇਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਸ਼ਹਹਰ ਹਵਚੱ ਹਨਵਸੇ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਹਦੰ ੇਹਾਂ।

ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂ

ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 

ਲਈ 219 ਪੇਟਿਓ 
ਪਰਟਿਿ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤ ੇਗਏ 

2300 ਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ 
ਵਧਣ ਅਤ ੇਫੁਲੱਣ - ਫਲੱਣ ਟਵਚੱ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਿਫੁ਼ਤ 
ਹਡਜੀਟਲ ਸਰਹਵਸ ਸਕੁਐਡ 

ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਟਹਤ ਕਰਨਾ, #SUPPORTLOCALYYC 
ਰਾਹੀ ਂਦਕੁਾਨਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ

OPEN
#SupportLocalYYC

ਕਲੈਗਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੰੂ ਰਾਹਤ ਕਵਚੱ 

$12.6 ਟਿਲੀਅਨ 

ਕਦਤੱ ੇਗਏ ਕਲੈਗਰੀ ਕਟੋਵਡ  
ਰੀਓਪਟਨੰਗ ਗਾ੍ਿਂ (Calgary 
Covid Reopening Grant) 
ਅਤ ੇਕਲੈਗਰੀ REP ਟਬਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਿ 
ਗਾ੍ਿਂ (Calgary REP Business 
Support Grant) ਰਾਹੀ ਂ

ਇਮਾਰਤ ਸਰੁੱਕਿਆ 
ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਆਧਾਰ ਫੀਸਾਂ ਕਵਚੱ 
ਕਟੌਤੀਆਂ

ਕਮਉਸਂੀਪਲ ਟੈਕਸਾ ਂ
ਦਾ ਕਵਤਰਨ:

  ਅੱਜ  2018

ਟਰਹਾਇਸੀ  52%  44%
ਗੈਰ-ਟਰਹਾਇਸੀ  48% 56%

ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤ ੇਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ 
ਕਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ੰਾ ਂਹਵਚੱ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ



ਕਲੈਗਰੀ ਕਵਚੱ ਕਨਰਮਾਣ ਅਤ ੇਕਨਵਸੇ਼ 
ਕਲੈਗਰੀ ਦੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਹਿਕ 
ਹਰਕਵਰੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੰੂ ਮੜੁ ਸਰੁਜੀਤ ਕਰਨ 
ਦ ੇਮੌਹਕਆ ਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਸਟੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਅਤ ੇਹਨੱਜੀ 
ਭਾਈਵਾਲਾ ਂਦ ੇਸਮਹੂਹਕ ਯਤਨਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਕੱ ਮਜ਼ਬਤੂ   
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਮਦਨ ਹਵਚੱ ਅਤ ੇਹਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹਵਚੱ ਵਾਧਾ ਕਰਕ ੇਪਰੂ ੇਸ਼ਹਹਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਵਚੱ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

ਤਰਜੀਹੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕਲੈਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਹਵਤੱੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾ ਂਹਵਚੱ 
ਆਰਟਸ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤ ੇBMO ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਹਵਸਿਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਂ
ਲਈ ਲਗਭਗ $430 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਸਾਡ ੇਸ਼ਹਹਰ ਦ ੇਕਲਚਰਲ ਅਤ ੇਐਟਂਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹਡਸਹਟ੍ਰਕਟ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ 
ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਯੋਜਨਾ
ਕਲੈਗਰੀ ਦੀ ਭਹਵਖੱ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦ ੇਇਕੱ ਅਹਜਹੀ ਜਗ੍ਾ 
ਹਣੋ 'ਤ ੇਹਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈਹਜੱਿੇ ਲੋਕ ਰਹਹਣਾ, ਹਮਲਣਾ ਅਤ ੇਕਾਰਬੋਾਰ 
ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਅਸੀ ਂਬਹੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚ,ੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨਾ ਂ
ਅਤ ੇਆਂਢਾਂ-ਗਆੁਂਢਾ ਂਹਵਚੱ $255 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਨਵਸੇ਼ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲੈਗਰੀ ਦ ੇਆਰਹਿਕ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਏਗਾ। 

calgary.ca/downtownstrategy 
'ਤ ੇਹਰੋ ਜਾਣ।ੋ

18% ਫਡੰ ਅਲਬਰਟਾ 
ਸਰਕਾਰ

82% ਫਡੰ ਿਸਟੀ 
ਔਫ ਕਲੈਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਟਰਹਾਇਸੀ ਪ੍ਾਪਰਿੀ ਿੈਕਸ ਡਾਲਰ ਟਕਥੇੱ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
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