
 

 

 
 

 

ਮਿਤੀ: ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਦਿਨ  

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ:  ਪ੍ੋਸਟਲ ਕੋਡ:  

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਦਿੱਤਾ ਮਿਆ (ਪਦਹਲਾ) ਨਾਮ:  ਉਪ੍ਨਾਿ (ਆਖਰੀ) ਨਾਮ:  

ਫੋਨ ਨੰਬਰ:  ਈਿੇਲ ਪ੍ਤਾ:  

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਦਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ) 

ਮਦਿੱਤਾ ਮਿਆ (ਪਦਹਲਾ) ਨਾਮ:  ਉਪ੍ਨਾਿ (ਆਖਰੀ) ਨਾਮ:  

ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਤਾ:  ਪ੍ੋਸਟਲ ਕੋਡ:  

 

ਸਟੈਪ੍ 1. ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ਿੱਤ਼ੀ ਜ਼ੀ ਰਹ਼ੀ ਹ ੈ(ਇੱਕ ਚਣੋੁ)  

 

ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਮਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਮਕ ਮਕਸ ਮਿਕਲਪ੍ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।  

 

❑ A. ਸ਼ਰਤਿੰਿ ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ (ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਦਵੱਚ ਛੱਤ ਿਿਲਣ ਲਈ ਿਕਾਇਆ 90 ਦਿਨਾਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਦਰਿੇਟ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਿੀ ਿਨੇਤੀ)  

❑ B. ਛੋਟ (ਇੱਕ AARA ਜਾਾਂ ARCA ਮੈਂਿਰ ਠੇਕੇਿਾਰ ਿਆੁਰਾ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਿਿਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ) 

❑ C. ਛੋਟ ਅਤ ੇਦਨਰੀਖਣ ਲਾਗਤ (ਇੱਕ AARA ਜਾਾਂ ARCA ਮੈਂਿਰ ਿਆੁਰਾ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਨਹੀ ਾਂ ਿਿਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਅਤੇ ਇੱਕ AARA ਜਾਾਂ ARCA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਿਆੁਰਾ 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ) 

 

ਸਟੈਪ੍ 2. ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟ਼ੀ  ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਮਕਸਿ 

❑ ਮਸੰਿਲ ਪ੍ਮਰਿਾਰ ❑ ਸੈਿੀ-ਦਡਟੈਚਡ (ਨਾਲ-ਨਾਲ) ❑ ਡੁਪ੍ਲੈਕਸ 

 

ਕੰਿ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ 

❑ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਛਿੱਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ  

 

 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ:  

(ਜੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਤਾਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ)ੋ 

 

ਛਿੱਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ: ਦਿਨ-ਮਹੀਨਾ-ਸਾਲ 

ਜਾਾਂ 

❑ ਹਾਲੇ ਤਮਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਮਿਆ (ਦਸਰਫ ਸ਼ਰਤਿੰਿ ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ 

ਲਈ) 

 

 

ਸਟੈਪ੍ 3. ਰੈਦਜਦਲਐਟਂ ਰੂਦ ਿੰਗ ਇਿੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ  ੇ ਵੇਰਵ ੇ 

ਰਮੂਫੰਿ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਕੰਪਨੀ: 

ਜਾਾਂ 

❑ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਦਸਰਫ ਸ਼ਰਤਿੰਿ ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਨਗੀ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ) 

 

 

ਠੇਕੇਦਾਰ/ਇੰਸਟਾਲਰ ਇਸ ਿਾ ਮੈਂਿਰ ਹ:ੈ           

❑ ਅਲਬਰਟਾ ਅਲਾਈਡ ਰਮੂਫੰਿ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਏਆਰਏ) (Alberta Allied Roofing 

Association (AARA))            

❑ ਅਲਬਰਟਾ ਰਮੂਫੰਿ ਕੌਨਟਰੈਕਟਰਜ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਰਸੀਏ) (Alberta Roofing 

Contractors Association (ARCA)) 

 

 

 

 

 

❑ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨੰੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰਿਾਤਾ ਦਆੁਰਾ 

ਪ੍ਰਿਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਿਆ ਹੈ। 

 

ਰੈਬਿਬਲਐਟਂ ਰੂਬਫਿੰਗ ਬਰਿੇਟ ਅਰਿੀ ਫਾਰਮ 
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ਰਮੂਫੰਿ ਸਿਿੱਿਰੀ:  

o ਅਸਫਾਲਟ ਮਸ਼ੰਿਲ 

o ਮਿਿੱਟੀ ਦੀ (Clay) ਟਾਇਲ 

o ਕੰਕਰੀਟ ਟਾਇਲ 

o ਧਾਤੂ (ਿੈਟਲ) 

o ਪ੍ਲਾਸਮਟਕ/ਪ੍ੋਲੀਿਰ/ਕੰਪ੍ੋਮਜਟ 

o ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਬੜ 

o ਹੋਰ _________________ 

 

ਉਤਪ੍ਾਦ ਮਨਰਿਾਤਾ:  

 

ਇਿਪ੍ੈਕਟ ਰੇਮਟੰਿ: 

 

❑ UL2218 (ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਜ਼ ਲੈਿਾਰਟਰੀਜ਼ ਇੰਕ.) (Underwriters Laboratories 

Inc.) 

❑ FM4473 (ਫੈਕਟਰੀ ਦਮਊਚਅੁਲ ਅਪਰਵੂਲਜ਼) (Factory Mutual Approvals) 

 

 

 

❑ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ (ਜਾਾਂ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਤਿਿੀਲੀ) ਰੈਬਿਬਲਐਟਂ ਰੂਬਫਿੰਗ ਇਿੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕਬਲਸਟ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

(ਅਲਿਰਟਾ ਅਲਾਈਡ ਰਦੂਫੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਏਆਰਏ) ਜਾਾਂ ਅਲਿਰਟਾ ਰਦੂਫੰਗ ਕੌਨਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਰਸੀਏ) ਿਆੁਰਾ ਦਨਰਧਾਰਤ ਛੱਤ ਿੇ ਉਤੱਮ ਅਦਿਆਸਾਾਂ 

ਅਤੇ ਮਾਪਿੰਡਾਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ) 

 

• ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਛਿੱਤ ਕਿਮਰੰਿ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਜਰਰੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਛਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੀਮਥੰਿ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ/ਤਬਦੀਲੀ 

• ਸਾਫ, ਸੁਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਥ ਿਾਲੇ ਡੈਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ੋ(ਟੇਪ੍ ਕੀਤ ੇਜੋੜ ਜਾਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਚਪ੍ਕਣ ਿਾਲੀ ਮ ਿੱਲੀ)  

• ਪ੍ੂਰੇ ਮਿਚ ਮਨਰੰਤਰ ਅੰਡਰਲੇਿੈਂਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

• ਕਲਾਸ 4 ਰੇਮਟਡ ਰਫੂ ਮਸਸਟਿ - ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੰਿਲਜ ਅਤੇ ਕੈਮਪ੍ੰਿ ਜੋ ਮਕ UL2218 ਜਾਾਂ FM4473 ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਹਿਾ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਸੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਮਨਰਿਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਉਾਂ  ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਈਿ, ਰੇਕ ਮਕਨਾਮਰਆਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਮਸ਼ੰਿਲਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੰਿਲ ਤੇ ਛੇ ਮਕਿੱਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਨਰਿਾਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

• ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਡਮਰਿੱਪ੍ ਮਕਨਾਮਰਆਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲੋ  

• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਲੀ ਫਲੈਮਸ਼ੰਿਾਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ੋ 

• ਹੇਠਲੇ ਡਮਰਿੱਪ੍ ਮਕਨਾਮਰਆਾਂ ਤੇ ਬਰਫ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨੰੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ 

 

 

ਸਟੈਪ੍ 4. ਤ਼ੀਜ਼ੀ-ਦਿਰ  ਆੁਰਾ ਛਿੱਤ   ੇਦਨਰ਼ੀਖਣ ਵੇਰਵ ੇ('ਕੇਿਲ ਛੋਟ ਅਤ ੇਮਨਰੀਖਣ ਲਾਿਤ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜੀ ਾਂਿਾ ਹੈ) 

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ: 

 

 

 

 

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਿੈਂਬਰ ਹੈ:             

❑ ਅਲਬਰਟਾ ਅਲਾਈਡ ਰਮੂਫੰਿ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਏਆਰਏ) (Alberta Allied Roofing 

Association (AARA))            

❑ ਅਲਬਰਟਾ ਰਮੂਫੰਿ ਕੌਨਟਰੈਕਟਰਜ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਰਸੀਏ) (Alberta Roofing 

Contractors Association (ARCA)) 

 

ਸਟੈਪ੍ 5. ਸਹਾਇਕ  ਸਤਾਵੇਜ ਅਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ  

ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ:                                                                                             

❑ ਰੈਮਜਮਲਐਾਂਟ ਰਮੂਫੰਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਉਿਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਿਕਾਇਆ ਿਰਸਾਉਾਂਿੀ ਹੋਈ ਮੱਿਵਾਰ (itemized) ਰਸੀਿ)  

❑ ਛਿੱਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਮਰਪ੍ੋਰਟ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਿੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ੇਹੋਏ (ਕੇਿਲ ਤਾਾਂ ਹੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ੇਸਟੈਪ੍ 1 ਦਵੱਚ ਦਵਕਲਪ C ਚਦੁਣਆ ਦਗਆ ਹੈ)  

❑ ਛਿੱਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ, (ਕੇਿਲ ਤਾਾਂ ਹੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ੇਸਟੈਪ੍ 1 ਦਵੱਚ ਦਵਕਲਪ C ਚਦੁਣਆ ਦਗਆ ਹੈ)  

❑2021 ਦਵੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ 2020 ਦਵੱਚ ਪਏ ਗਦੜਆਾਂ ਿੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿੀਮ ੇਿੇ ਿਾਅਵੇ ਿਾ ਦਰਕਾਰਡ (ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ 

ਿਸਤਾਵੇਜ਼)  

    1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਇਹ ਦਸਰਫ਼ 13 ਜੂਨ, 2020 - ਮਈ 31, 2021 ਦਵਚਕਾਰ ਹੋਈਆਾਂ ਛੱਤਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਤਿਿੀਲੀਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਿਾ ਹੈ।  

 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ:  
ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿਚ, ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਾ/ਿੀ ਹਾਾਂ ਦਕ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਿਾ/ਿੀ ਮਾਲਕ, ਪਾਰਸਲ ਿੇ ਮਾਲਕ ਿਾ ਅਦਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ, ਜਾਾਂ ਪਾਰਸਲ ਦਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਾਂ 

ਉਦਚਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਦਣਤ ਕਰਿਾ/ਿੀ ਹਾਾਂ ਦਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿ੍ਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ 

ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦਕਦਰਆਹੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਪਰਿੰਧਕ ਿੇ ਅਖਦਤਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਿ ਜਾਾਂ ਨਾਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਿੀਆਾਂ 

ਹਨ।  
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❑ ਿੈਂ ਇਸ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਮਿਹਾਰ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰਾਮਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਹਿਤ ਹਾਾਂ।                    

 

 

ਇਸ ਫਾਰਿ 'ਤੇ ਦਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਪਰਟੋੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਿੀ ਧਾਰਾ 33 (c) ਿ ੇਅਦਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਰੈਦਜ਼ਦਲਐਾਂਟ ਰਦੂਫੰਗ 

ਦਰਿੇਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿ ੇਪਰਿੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿੀ ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਿ ੇਢਕੁਿੇਂ ਮਿਭਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ 

ਬਕਾਏ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਛੋਟ ਲਈ ਅਯੋਿ ਹੋਿੇਿੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਿਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਰੋਿਰਾਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿਿੱਚ 800 Macleod Trail SE Calgary, Alberta ਤੇ ਦਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਿਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਦਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖੁਲਾਸ ੇਿਾਰ ੇਸੰਿੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਦਸੱਧ ੇFOIP ਪਰੋਗਰਾਮ ਐਡਦਮਦਨਸਟਰਟੇਰ ਫਰੌ ਪਲੈਦਨੰਗ ਐਾਂਡ ਦਡਵੈਲਪਮੈਂਟ (FOIP Program Administrator for Planning & Development) ਿ ੇਨਾਲ plngbldg@calgary.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਜਾਾਂ (403) 268-5480 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ PO Box 2100, Station M, Calgary, AB T2P 2M5 ਤੇ ਦਲੱਖ ਕ ੇਦਨਰਿੇਦਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ 

 

ਰੈਮਜਮਲਐਾਂਟ ਰਮੂਫੰਿ ਮਰਬੇਟ ਪ੍ਰੋਿਰਾਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ੁਿੱਛਮਿਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਲੈਮਨੰਿ ਸਰਮਿਮਸਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ 403-268-5311 'ਤ ੇਜਾਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਰਾਹੀ ਾਂ 

Calgary.ca/livechat 'ਤ ੇਜਾਾਂ 800 Macleod Trail SE 'ਤੇ ਦਮਉਾਂਸੀਪਲ ਦਿਲਦਡੰਗ ਿੀ 3ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਮੇਲਕਰੋ:plngbldg@calgary.ca
https://www.calgary.ca/pda/pd/planning-and-development-live-chat.html

