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Calgary Muni only
123 MAIN ST SW
CALGARY AB T3H 0L1

$FFRXQW1XPEHU 

&XUUHQW%LOO'DWH )HEUXDU\

7KHIROORZLQJVHUYLFHVDUHSURYLGHGE\7KH&LW\RI&DOJDU\$OOUHYHQXHIURPWKHVHVHUYLFHVJRWR7KH&LW\RI&DOJDU\
)RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWFDOJDU\FD

ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈ ਲਗਰੀ ਵਲੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਯੋ ਗਿਤਾ
ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰ ਨੀ ਵਰਤੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਲ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੱ ਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈ ਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ।
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰ ਗ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰ ਗ ਸੀ
ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਰੀਡਿੰ ਗ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
403-310-2010 'ਤੇ ENMAX ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ www.enmax.com 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ
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Pays for the cost of collecting and treating wastewater

1HZ&KDUJHV
Wastewater Charge ...........(19.000 m3* x 0.9) = 17.100 m3 @ $ 1.6 / m3 ...............$ 2.

(-DQ 01 to -DQ 30)
*water usage is mulitplied by 0.9 to reflect that, on average, 90% of treated water is returned to the wastewater system over a 12-month period.

Wastewater Service Charge ...............................................................................................$ 2.9
6XPPDU\ 

67250:$7(50$1$*(0(17
Pays for the costs to ensure reliable street drainage, flood protection and river health

1HZ&KDUJHV
Stormwater Service Charge .............................................................................................$ 15.
6XPPDU\ 
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1HZ&KDUJHV
Blue Cart Program Charge ( 30 days @ $ 0.233 / day ) .............................................$ 8.
(-DQ 01 to -DQ 30)
%/$&.&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

1HZ&KDUJHV
%ODFN&DUW 3URJUDPCharge ( 30 days @ $ 0.3 / day ) ..........................................$ .
(-DQ 01 to -DQ 30)
*5((1&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

1HZ&KDUJHV
Green Cart Program Charge ( 30 days @ $ 0.2 / day ) ..........................................$ .
(-DQ 0 to -DQ 30)
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GreHQFDUWSURJUDPFKDUJHUHIOHFWVDPRQWKVDYLQJIURPWKHIXOOSURJUDPFRVWRIPRQWKGXHWRHYHU\RWKHUZHHN
ZLQWHUFROOHFWLRQ

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱ ਲ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਤਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ ਅਤੇ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਰਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਉਹ ਸੰ ਖਿਆ ਹੈ ਜਿੰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱ ਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਮੀਟਰ # ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਰੀਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ
ਰੀਡਿੰ ਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਰੀਡਿੰ ਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੋ ਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰ ਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਤੋ ਂ (m3) ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਘਣ(ਕਿਊਬਿਕ) ਮੀਟਰ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(m3)। 1m3 1000 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 10 ਬਾਥਟਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋ ਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੈ । ਨਦੀ ਤੋ ਂ ਪਾਣੀ ਕੱ ਢਣ, ਟ੍ ਰੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ/ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ
ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਇੱ ਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰ ਗ,
ਬਿਲਿੰ ਗ, ਮੀਟਰ ਮੁਰੰ ਮਤ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਸਮੇ ਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
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ਗ੍ ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਔਸਤਨ ਕੈ ਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7m3 ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਗੰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਟਾਇਲਟ
ਫਲੱ ਸ਼ਿੰਗ, ਸਿੰ ਕ ਅਤੇ ਬਾਥਟਬ ਡ੍ ਰੇ ਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਦੀਆਂ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੰ ਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋ ਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ।
ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਇੱ ਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਗੰ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ ਰੀਟਮੈ ਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ
ਬਿਲਿੰ ਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ (ਸਟੋ ਰਮ ਵਾਟਰ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰਦ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਕਾਸੀ,
ਹੜ੍ ਹਾਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ (ਸਟੋ ਰਮ ਵਾਟਰ) ਸੇ ਵਾ ਚਾਰਜ ਇੱ ਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਫ/ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਤੋ ਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਤਕ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈ ਲਗਰੀ ਮੈ ਸੇ ਜ ਸੈ ਂਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਿੰ ਗ ਪੁੱਛਗਿੱ ਛ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਵਾ ਲਈ, ENMAX ਨਾਲ 403-310-2010 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.enmax.com ਤੇ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਯੂਟਿਲਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪੜੀਏ
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