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ਅਸੈਸਮੈੈਂਟ ਸਰਚ

22-0022691 | ADV-17102

ਤੁਹਾਡਾ 2023  
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ
ਮਲੁਾਂਕਣ
1 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਤਕੱ ਦ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 
ਦ ੇਬਾਜ਼ਾਰ ਦ ੇਮੁੱਲ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹ ੈਅਤ ੇ
31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤਕੱ ਦੀਆ ਂਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 
ਦੀਆ ਂਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਬਾਰੇ  
ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਜਾ ਂਟਟਪੱ੍ਣੀ ਹੈ? 

ਫਨੋ: 403-268-2888 
(ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿਰੇ ੇ8 ਿਜੇ - 
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤਕੱ)

ਔਨਲਾਈਨ: calgary.ca/assessment

ਸਣੁਨ ਵਿਚੱ 
ਅਯੋਗ: 

403-268-2888  
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 711 ਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ

ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ: ਅਪੌ੍ਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 
403‑268‑2888 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋ

ਮੇਲ: The City of Calgary (#8002)  
P.O. Box 2100, Stn. M  
Calgary, AB T2P 2M5

ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਮੈੁੱਲ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਗਰੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਿਕਣ 
ਿਾਲੀਆ ਂਸਮਾਨ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾ ਂਿਾਲੀਆ ਂਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆ ਂ

ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇਮਲੁਾਂਕਣਕਰਤਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀਆ ਂਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾ ਂਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

 ਸਥਾਨ

   ਗਣੁ

  ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਜ਼

  ਉਮਰ

  ਲੌਟ ਸਾਈਜ਼

   ਪ੍੍ਰਭਾਿ (ਵਿਊ, ਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟ੍ਰਵੈਫਕ, 
ਆਵਦ)

  ਨਿੀਨੀਕਰਨ

ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆ ਂਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਜਾਓ

ਅਸੈਸਮੈੈਂਟ ਸਰਚ
ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਸੰਪ੍ਤੀ ਮਾਲਕਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤ ੇਸੰਪ੍ਤੀ 
ਦ ੇਿਰੇਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਵਿਸਵਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕੱ ਪ੍ਹੁਚੰ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸੰਪੱ੍ਤੀ ਿਰੇਵਿਆ ਂ
ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਾ।

 ਵਨਰਪੱ੍ਖਤਾ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾ ਂਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨਾ।

 ਖੇਤਰ ਵਿਚੱ ਸਮਾਨ ਸੰਪ੍ਤੀਆ ਂਦੀ 
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ।

 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ
ਰਝੁਾਨ ਿਖੇਣਾ ਅਤ ੇਜਾਣਨਾ ਵਕ 
ਮਲੁਾਂਕਣ ਵਕਿੇਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਂਦ ੇਹਨ।

 ਇਕੱ ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

 ਿਾਧ ੂਮਲੁਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

 ਆਪ੍ਣ ੇਅਕਾਉਟਂ ਦਾ 
ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

 eNotice ਸਚੂਨਾਿਾ ਂਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅੱਪ੍ ਕਰ ੋਅਤ ੇGo Paperless 
Contest ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਹਿੋ।ੋ

 ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸਾ ਂ
ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਭਣਾ।

ਟਕੈਸ ਇਸੰਟਾਲਮੈੈਂਟ ਪੇਮੈੈਂਟ ਪਲੈਿ (TIPP)
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ  
ਟਕੈਸ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਅਦਾ ਕਰ।ੋ ਜਾਣ ੋਵਕ TIPP ਵਕਸ਼ਤਾ ਂ
ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇcalgary.ca/TIPP 
'ਤ ੇTIPP ਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ 

ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਮਲੁਾਂਕਣ) ਟਲੂ

ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਨਿੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
calgary.ca/taxcalculator'ਤ ੇਆਪ੍ਣੀ 
ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਐਟਂਰ ਕਰੋ

ਨਸਟੀ ਮੈਲੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਿੰੂ ਪੁੱਛੋ
ਆਮ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਿਾਲਾ ਂਦ ੇਜਿਾਬ ਲੈਣ 
ਲਈ ਵਸਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਐਡੀ ਲੀ ਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ

ਕਦੋਂ: 17 ਜਨਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 7–8 ਵਜੇ

ਵਕਥੇੱ: ਿਰਚੁਅਲ, ਮਾਈਕ੍ਸੋਾਫਟ ਟੀਮਜ਼ 'ਤ।ੇ 

calgary.ca/assessment'ਤ ੇਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ

1 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023। 
calgary.ca/assessment 
'ਤ ੇਦਾਖਲੇ ਦ ੇਿਰੇਿੇ

Español

ਅਿੁਵਾਨਦਤ ਿਰੋਸ਼ਰ calgary.ca/assessment  
'ਤ ੇਉਪਲਿਧ ਹਿ

Arabic

ਗੋ ਪੇ੍ਪ੍ਰਲੈਸ 
(Go Paperless) 
ਪ੍੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ

ਹੋਰ ਇਨਾਮ 
ਘਟੱ

ਖਿਲਾਰਾ



542

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਟਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਅਨਮੁਾਟਨਤ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਡੰ

ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤ ੇਟੈਕਸ ਵਡੰ
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਲਈ ਇਕੱ ਿਡੰ ਵਿਧੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਵਬੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਹਸੇੱ ਨਾਲ ਗਣੁਾ ਕਰਕ ੇ
ਵਸਟੀ ਅਤ ੇਸਬੇੂ ਦੀਆ ਂਬਜਟ ਲੋੜਾ ਂਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਸੱਾ ਕਲੈਗਰੀ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦ ੇਮੁੱਲ ਦਆੁਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 

ਨਤਿੰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ:
  ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 

(ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ) ਲਈ ਆਮੈ ਤਿਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੱ, ਿਧੱਦਾ 
ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹ।ੈ ਰਖੇਾ ਵਚਤੱਰ ਦਖੋੇ।

  ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾ ਂਸਬੇੂ ਦੀਆ ਂਬਜਟ ਲੋੜਾ ਂ
ਵਿਚੱ ਬਦਲਾਅ।

  ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਰਗਾ ਂਵਿਚਕਾਰ ਵਮਉਸਂਪ੍ਲ 
ਟਕੈਸ ਿਡੰ ਲਈ ਵਨਰਦਵੇਸ਼ਤ ਸਮਾਯੋਜਨ।

ਮੇਰਾ ਟਮਉਸਂਪ੍ਲ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਟਕਥੇੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਜੋ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਤੁਸੀ ਂਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਕਲੈਗਰੀ ਨੰੂ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਇਕੱ ਿਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਜੀਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਿਧੀਆ 
ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨਿਸੇ਼ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਮਉਸਂਪ੍ਲ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਥੇੱ ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂਹਨ: 

 ਬਾਇ-ਲੌ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਸਰੁਵੱਖਆ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਵੁਲਸ, ਫਾਇਰ, 9-1-1)

 ਆਿਾਜਾਈ (ਵਜਿੇਂ ਟ੍ਰਾਂਵਜ਼ਟ, ਗਲੀਆ,ਂ ਰਸਤ)ੇ

  ਪ੍ਾਰਕ, ਮਨੋਰਜੰਨ, ਸੱਵਭਆਚਾਰ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਾਰਕ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ 
ਮਨੋਰਜੰਨ)

ਸਾਲਾਿਾ ਮੈਲੁਾਂਕਣ ਦ ੇਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਨਕਵੇਂ ਿਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਵਸਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਮਾਪ੍ ਕ ੇਮੜੁ ਿਡੰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਮੁੱਲ ਉਸ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ) 
ਲਈ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਿਧੱ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ 
ਟਕੈਸ ਵਬੱਲ ਅਨੁਪ੍ਾਤਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਧੱ ਹਿੋਗੇਾ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 
ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਧੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਟਕੈਸ ਵਬੱਲ 
ਅਨੁਪ੍ਾਤਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਘੱਟ ਹਿੋਗੇਾ। 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਮ ਮੁੱਲ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਆਪ੍ਣ ੇ
2023 ਦ ੇਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 
calgary.ca/taxcalculator 'ਤ ੇਜਾਓ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਮੈੁੱਲ ਨਵਚੱ ਤਿਦੀਲੀ:

ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਏੋ ਵਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾ ਂਸਬੇੂ ਦਆੁਰਾ ਬਜਟ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਵਿਚੱ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ।

ਘੱਟ ਟਕੈਸ ਹਰੋ ਟਕੈਸਟਕੈਸ ਸਮਾਨ 
ਰਿਹਦੰਾ ਹੈ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ 

ਤ� ਵਧੱ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ 

ਦ ੇਸਮਾਨ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ 

ਨਾਲ�  ਘੱਟ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ

ਨਾ
ਗ

ਿਰਕ ਇ
ਪੰੁਟੱ

ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦ

ਾ ਮ
ਲੁਾਂਕ

ਣ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀ � ਪਰੂ ੇਸਾਲ ਦਰੌਾਨ ਰਝੁਿੇਵਆਂ, ਖੋਜ ਅਤ ੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ � ਨਾਗਿਰਕਾਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਠੱੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਕ�ਸਲ 
ਦ ੇਬਜਟ ਫਸੈਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਿੂਚਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਕਨੰ�  ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਾਉ �ਸਲ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟ ਨੰੂ ਸ�ਟ ਜਾਂ 
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਇਪੰੁੱਟ 
'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਇਨ�  
ਰਖੱਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਿਸਟੀ 
ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਵਤੱੀ ਸਿਥਰਤਾ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟ

ਪ�ੋਿਵਸੰ ਮੇਰੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਿਬਲੱ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟਕੈਸ ਦਰਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਕਾਉ �ਸਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਾਈ ਬਜਟ ਦ ੇਜਾਰੀ ਹਣੋ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜ ੇਫਡੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸਬੇੂ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਸਬੂਾਈ 
ਬਜਟ

ਅ
ਕਤੂ

ਬਰ

ਜਨ

ਵਰ
ੀ

ਨਵਬੰਰ

30 ਜਨੂ ਨੂੰ  ਬਕਾਇਆ

ਅਪ�ੈਲ

ਿਸਟੀ ਮੇਰਾ ਿਹਸੱਾ ਿਕਵ� ਇਕਠੱਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹਣੁ ਜਦ� ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪਟੁ 
'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਬਜਟ 
ਸ�ਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ 
ਤੁਹਾਡ ੇਟਕੈਸ ਿਬੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ � 
ਭਿੇਜਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ

ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵ� ਹੁਦੰਾ ਹੈ, 
ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਿਹਸੱਾ ਕੀ ਹੈ?

ਿਸਟੀ ਦਾ ਬਜਟ (ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕ ਭਾਈਵਾਲ) 
ਉਪਭਗੋਤਾ ਫੀਸਾ ਂਅਤ ੇਪ�ਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ 
ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਹ।ੈ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਸੱਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦ ੇਮੁੱਲ 
(ਪ�ਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮ�ਟ) ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਿਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਅਤ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।

65% ਫਡੰ ਿਸਟੀ 
ਔਫ ਕਲੈਗਰੀ

35% ਫਡੰ 
ਅਲਬਰਟਾ 

ਸਰਕਾਰ


