ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਕੈਲਗਰੀ
ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।
13 ਪੂਲਾਂ 14 ਐਥਲੈ ਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ 19 ਏਰੀਨਾ
2 ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 5 ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਾਂ 2 ਕਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ:

20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾਂ

ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਨ
ਰਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣਾ

87,000+

ਬਾਇਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

16,000

ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ
1,046 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਫੁਟੱ ਪਾਥ
ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਅ
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ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ
ਪਾਰਕਲੈਂ ਡ ਅਤੇ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਖੇਤਰ

311 ਦੁਆਰਾ 830,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

166 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸੀ-ਟ੍ਰੇਨ
ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ,
ਕੁ ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ

ਰਖ ਰਖਾਅ
1,100 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

475 ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ
430 ਬੇਸਬਾਲ ਡਾਇਮਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*

35% ਫੰਡ
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ

65% ਫੰਡ ਿਸਟੀ ਔਫ
ਕੈਲਗਰੀ
*ਲਗਭਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਬਕ
੍ਰੇ ਡਾਉਨ
ਲਈ calgary.ca/
taxcalculator
'ਤੇ ਜਾਓ

• ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ
• ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
• ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਸਿਟੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ

calgary.ca/TIPP 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਨਵਰੀ
ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ TIPP ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
300 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 1,200 ਕੈਲਗਰੀ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਤਕ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
56 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ਼, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਅਤੇ
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ।
ਸਨੋ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟ
ੱ ਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਫ਼ਾਈ।
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਜ
ੰ ੀ ਨਿਵੇਸ਼।
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣੋ calgary.ca/ourfinances 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

22-0019622 ADV-14019

ਟੈਕਸ ਇਨਸਟੌਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TIPP) ਬਜਟ
ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ।

