ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈਲੋ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਇਸ ਪ੍ੰਨੇ ਦੇ ਪਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹੈ। ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ
ਹਨ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ 2022 ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਅਨੁ ਮਾਪਨਤ ਬਾਜਾਰ ਦਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮੁੱਲ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀਆਾਂ ਪਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਭੌਪਤਕ ਸਪਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਪਵਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਜਹੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮਦ
ੰ ਸਰੋਤ ਹੋ। ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰੱਿੋ, ਪਕਉਪਕ
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਦਰਸਾਉਦ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਬੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ
ਟੈਕਸਾਾਂ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਪਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਪਵਤ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਸੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ calgary.ca/taxcalculator'ਤੇ ਜਾਓ।
ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜਦ ਵੇਰਲਵਆਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਮੀਲਿਆ ਕਰੋ
calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਿੋਜ ਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰੋ:
ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮੁਲ
ੱ ਨੂੰ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਵੇਰਵੇ।
ਅਪ੍ਡੇ ਟ ਕਰੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲਰਹਾਇਸੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਗੈਰ-ਪਰਹਾਇਸੀ ਅੱਪ੍ਡੇ ਟ ਸਾਲ ਪਵੱਚ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)।
ਤੁ ਲਨਾ ਕਰੋ ਪਨਰਪ੍ੱਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਦੀ।
ਸਮੀਲਿਆ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਨ ਅੈੱਪ੍ ਕਰੋ eNotices ਲਈ – ਇਲੈ ਕਟਰਾਪਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨੋ ਪਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਹਰ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਿਣ
ਪਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ। Calgary.ca/assessment 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰਮਜ ਐਾਂਡ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨਜ 'ਤੇ
ਕਪਲੱ ਕ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ 15 ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ।

ਗਾਹਕ ਸਮੀਲਿਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਨ ਜਾਾਂ ਪਟੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਗਾਹਕ ਸਮੀਪਿਆ ਅਵਧੀ ਉਹ ਸਮਾਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ)
ਔਨਲਾਈਨcalgary.ca/assessment
ਫੋਨ: 403-268-2888
(ਸੋਮਵਾਰ - ਸੁਕ
ੱ ਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ - ਸਾਮ 4:30 ਵਜੇ)

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗ:
ੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਹ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਕਵੇਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲ
ੱ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਕਸੇ ਏਜੰਟ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਧਕਾਰਤ ਕਰਨ (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਾਂਦ)
ੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਮੀਲਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਮੀਪਿਆ
ਬੋਰਡ (ਏ ਆਰ ਬੀ - ARB) ਕੋਲ ਪਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏ ਆਰ ਬੀ ਇੱਕ ਪਨਰਪ੍ੱਿ
ਪਟਰਪਬਊਨਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੀਆਾਂ ਪਸਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਪਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪਦੱਤੀ ਅੰਤਮ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ
ਾਂ ਫਾਈਪਲੰ ਗ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਪਸਕਾਇਤ ਇਸ ਨੋ ਪਟਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਪਸਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ਏ ਆਰ
ਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਪਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਕਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਨਯੁ ਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸੋਰਪਸਜ> ਫੌਰਮਜ ਅਤੇ ਟੂਲਜ (Resources
> Forms and Tools) ਦੇ ਅਧੀਨ calgaryarb.ca ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੰਮਪ੍ਲੇਂ ਟਸ
ਏਜੰਟ ਔਿਰਾਈਜੇਸਨ ਫੌਰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮੇਲਲੂੰ ਗ ਪ੍ਤਾ ਬਦਲੋ

ਪਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਫਾਰਮ ਚੁਣੋ

ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ: Alberta Government Services Building
Second floor, 710 – 4th Ave. S.W.
Calgary, AB

ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ
ਕਰੋ ਅਪ੍ੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ
ੱ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ 403-268-2888
ਡਾਕ: The City of Calgary Assessment (#8002)
P.O. Box 2100, Stn. M
Calgary, AB T2P 2M5

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਮੀਲਿਆ ਬੋਰਡ (Assessment Review Board) ਨਾਲ
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ:calgaryarb.ca
ਫੋਨ: 403-268-5858
ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ: Fourth floor, Deerfoot
Junction 3 Building 1212 –
31st Ave. N.E.
ਡਾਕ: Assessment Review Board (#222)
P.O. Box 2100, Stn. M
Calgary, AB T2P 2M5
ਮੇਰੀ ਸਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
calgary.ca/schoolsupport 'ਤੇ ਜਾਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ।

ਟੈਕਸ ਇੂੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪ੍ੇਮੈਂਟ ਪ੍ਲੈ ਨ (TIPP)
ਜੂਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। calgary.ca/TIPP

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਣ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਮਉ ਾਂਸਪ੍ਲ ਗੌਰਪਮੰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ
299 ਜਾਾਂ 299.1 (ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਅਕਤੀ ਪਮਉ ਾਂਸਪ੍ਲ ਗੌਰਪਮੰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਜਾਾਂ 300.1 (ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਕਸੀ ਅਪਜਹੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ
ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੇਿਣ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਜਸਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਪਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੋ ਪਟਸ ਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਪਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰੋ ਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਵੇਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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ਔਨਲਾਈਨ: calgary.ca/propertytax'ਤੇ
calgary.ca/propertytax
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