English

Punjabi

Our services
The City provides a wide range of
services, from the Aquatics and
Fitness Calgarians enjoy, to essential
services like Water Treatment &
Supply and Public Transit.
Affordable Housing
Safe and affordable homes for lowerincome Calgarians.

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਿੰਦ ਮੰਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਨਸਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ, ਸ਼ਨਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

Affordable Housing creates and
improves access to safe and
economical housing for Calgarians.
City Cemeteries
Burial options and perpetual care
services.
Appeals and Tribunals
An impartial way to challenge City
assessment, development,
subdivision & more.
Arts & Culture
Creating vibrant community based
public art and cultural opportunities.
Community Strategies
Planning and policies that support all
Calgarians' social wellbeing
Development Approvals
Reviews and approves all land
development proposals to align with
regulation, lesgislation, bylaw, and
community.
Building Safety
Review & issue permits, inspect
construction projects, & site safety
concerns.
Economic Development and Tourism
Supporting a vibrant, diverse, and
resilient economy, building Calgary's
global reputation and encouraging
entrepreneurs.
Emergency Management and
Business Continuity
Handles preparation of and response
to major emergencies, disasters, and
City business disruptions.
Business Licensing

ਨਕਫਾਇਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਬੰਧਿ
ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ
ਨਕਫਾਇਤੀ ਘਰ।
ਨਕਫਾਇਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ
ਨਕਫਾਇਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਬੰਧਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਦ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਿ
ਦਫਿਾਉਣ ਦੇ ਨਵਕਲਪ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਟਰਨਬਊਿਲ
ਸ਼ਨਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਵਕਾਸ, ਉਪਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਨਿਰਪੱਿ ਤਰੀਕਾ।
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ
ਜੀਵੰਤ ਕੌਮ ਅਧਾਨਰਤ ਜਿਤਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ।
ਕੌਮ ਰਣਿੀਤੀਆਂ
ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ
ਭਲਾਈ ਿੂੰ ਸਮਰਥਿ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਿ
ਨਵਕਾਸ ਪਰਵਾਿਗੀਆਂ
ਅਨਧਨਿਯਮ, ਕਾਿੂੰ ਿ, ਉਪਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਿਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਭੂਮੀ ਨਵਕਾਸ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਆ
ਪਰਨਮਟ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ
ਪਨਰਯੋਜਿਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸੁਰੱਨਿਆ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ, ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ, ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਥ-ਨਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਿਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਪਰਨਤਸ਼ਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਉਦਮੀਆਂ ਿੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿਾ।
ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਪਰਬੰਧਿ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਪਰਮੁੱਿ ਅਪਾਤ ਹਲਾਤਾਂ, ਦੁਰਘਟਿਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਿੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਨਸੰਗ

English
Grants licenses & inspects business
operations ensuring safety &
compliance.
Environmental Management
Addresses environmental issues,
risks, opportunities, and trends related
to delivery of your services
Fire & Emergency Response
Responds to and addresses fires,
medical emergencies, car accidents,
hazardous spills and specialized
rescues
Bylaw Education & Compliance
Maintains community standards for
safe, healthy & harmonious
neighbourhoods.
Fire Inspection & Enforcement
Enhancing your safety by ensuring
compliance to fire codes, minimizing
fire risks and protecting lives, property
and environment
Fire Safety Education
Providing fire and life safety education
and prevention to you, to create safer
living in Calgary
Calgary 9-1-1
Connects you with emergency
services from your phone.
Library Services
Loaning books and other materials,
while supporting learning, discussion,
and community programs.
Citizen Engagement & Insights
Safe, fair & accessible feedback &
participation in our government.
Municipal Elections
Empowering you to cast a ballot for
municipal candidates through a fair,
transparent and balanced process
Neighbourhood Support
Fostering social inclusion,
participation and a sense of belonging
Citizen Information & Services
Public information & City service
delivery support.

Punjabi
ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਅਤੇ ਅਿੁ ਪਾਲਣ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਿ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਡਨਲਵਰੀ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ
ਮੁੱਨਦਆਂ, ਜੋਿਮਾਂ, ਮੌਨਕਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਿਾਂ ਿੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ
ਅੱਗ ਲੱ ਗਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਹਲਾਤਾਂ, ਕਾਰ ਹਾਦਨਸਆਂ,
ਖ਼ਤਰਿਾਕ ਫੈਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਾਿੂੰ ਿ ਨਸੱਨਿਆ ਅਤੇ ਅਿੁ ਪਾਲਣ
ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਮਲਾਪੜੇ ਗੁ ਆਂਢ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਨਮਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿ
ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਿੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਿਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ
ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਰਕੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸੁਰੱਨਿਆ ਵਧਾਉਣਾ
ਅੱਗ ਸੁਰੱਨਿਆ ਨਸੱਨਿਆ
ਕੈਲਗਰੀ ਨਵੱਚ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਜੀਵਿ ਨਜਊਣ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ
ਜੀਵਿ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੀ ਨਸੱਨਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ
ਕੈਲਗਰੀ 9-1-1
ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੋਿ ਤੋਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਸਿਲਾਈ, ਚਰਚਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਨਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ।
ਿਾਗਨਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੱਚ ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਨਿਰਪੱਿ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ
ਨਹੱਸੇਦਾਰੀ।
ਿਗਰਪਾਨਲਕਾ ਚੋਣਾਂ
ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਿ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਨਲਤ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ
ਿਗਰਪਾਨਲਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਿੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ
ਗੁ ਆਂਢ ਸਮਰਥਿ
ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਿਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ
ਿਾਗਨਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਸੇਵਾ ਨਡਨਲਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
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Parking
Provides on and off street public
parking and enforcement of Calgary’s
parking policies and bylaws
Parks & Open Spaces
Caring for Calgary's green spaces to
ensure a green future for our city, and
make your life better, every day

ਪਾਰਨਕੰਗ
ਆਿ ਅਤੇ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਜਿਤਕ ਪਾਰਨਕੰਗ ਮੁਹਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਨਕੰਗ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਿੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

Pet Ownership & Licensing
Regulating and ensuring pet
ownership while providing many
animal-related service
Police Services
Crime prevention and education, law
enforcement and criminal
investigations to make Calgary a safer
place to live.
Property Assessment
Prepares property value assessments
to distribute local taxes
Public Transit
Safe, effective, reliable and affordable
public transport
Real Estate
Handles City real estate transactions
for sustainable land management
Records Management, Access and
Privacy
Provides the structure and tools to
manage, protect, preserve and
release records by The City
Recreation Opportunities
Providing you accessible places and
affordable spaces to play, work out
and relax
Sidewalks and Pathways
Plans, designs, builds and maintains
sidewalks and pathways that help get
you where you want to go
Social Programs
Delivering services in communities to
support, protect and enrich
Calgarians' lives
Specialized Transit

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਿੁੱਲਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਾ ਭਨਵੱਿ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਿ ਿੂੰ
ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ
ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਾ
ਪਾਲਤੂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਨਸੰਗ
ਕਈ ਜਾਿਵਰਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰਾਂ
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿੂੰ ਨਿਯੰਨਤਰਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੈਲਗਰੀ ਿੂੰ ਰਨਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਥਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸੱਨਿਆ, ਕਾਿੂੰ ਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਨਧਕ ਜਾਂਚਾਂ।
ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸਥਾਿਕ ਕਰਾਂ ਿੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਕਫਾਇਤੀ ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ
ਨਟਕਾਊ ਜ਼ਮੀਿ ਪਰਬੰਧਿ ਲਈ ਸ਼ਨਹਰੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿੂੰ
ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
ਪਰਬੰਧਿ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਿੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਨਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਿ, ਰੱਨਿਆ, ਰੱਿਰਿਾਅ ਅਤੇ ਜਾਰੀ
ਕਰਿ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਿੋ ਰੰਜਿ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਿੇਡਣ, ਕਸਰਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਥਾਂਵਾਂ
ਂ ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਕਫਾਇਤੀ ਥਾਂਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਦ
ਫੁਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਜ਼
ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ, ਨਡਜ਼ਾਈਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਰਿਰਿਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਜੱਥੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਸਮਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੱਨਿਆ ਅਤੇ ਸੁ ਆਰਿ
ਲਈ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ
ਿਾਸ ਆਵਾਜਾਈ
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Safe, reliable and affordable
transportation through specialized
buses, vans, and taxis for differently
abled Calgarians
Stormwater Management
Collection and management of rain
and snow/ice melt
Streets
Building and maintaining your network
of Calgary streets to keep you safe
with reliable roads throughout Calgary

ਨਵਨਭੰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸ ਬੱਸਾਂ, ਵੈਿਾਂ, ਅਤੇ
ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਕਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ

Supporting Services
Internal services that support Citywide service delivery
Taxation
Ensures property taxes are correctly
billed and collected
Taxi, Limousine & Vehicles-for-Hire
Regulates drivers, vehicles and
companies to ensure you have a safe
ride
Waste and Recycling
Collects and manages waste, landfill,
recycling, and composting programs
Wastewater Collection and Treatment
Protect public health, property, and
the environment.
Water Treatment and Supply
Treatment and delivery of your
drinking water, ensuring public health
and long-term sustainability of
previous resources
City Planning and Policy
Urban Forestry
Land Development and Sales

ਸਟੋਰਮਵਾਟਰ ਪਰਬੰਧਿ
ਬਾਨਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਹਮ/ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਪਘਲਣ ਦਾ ਸੰਗਰਨਹ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਿ
ਗਲੀਆਂ
ਪੂਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਵੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੜਕਾਂ ਿਾਲ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ
ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੈ ਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ
ਰੱਿਰਿਾਵ ਕਰਿਾ
ਸਮਰਥਿ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅੰਦਰੂਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਨਹਰ-ਨਵਆਪਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ
ਕਰ-ਨਿਰਧਾਰਿ
ਂ ਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਂ ਿੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਨਬਲ
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਦ
ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ
ਟੈਕਸੀ, ਨਲਮੋਜ਼ੀਿ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏ-ਲਈ-ਵਾਹਿ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਿੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵਾਹਿਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿੀਆਂ ਿੂੰ ਨਿਯੰਨਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਨਲੰ ਗ
ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਲੈਂ ਡਨਫਲ, ਰੀਸਾਈਕਨਲੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਨਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਨਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਫਜ਼ੂਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਰਨਹ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ
ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ
ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੰ ਬੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਨਟਕਾਊਪਣ ਿੂੰ
ਂ ੇ ਹੋਏ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਦ
ਿੂੰ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ
ਭੂਮੀ ਹਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿਕਰੀ

