ਆਪ ਦਾ ਸੁਆਗਤ!
ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਿਟਨਡੇਲ ਿਵਖੇ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ
ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਡਸਪਲੇ ਬੋਰਡ� ‘ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨਸਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•

ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਇਸ ਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਭ� ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਿਵਕਾਸ

•

ਆਮ ਸ਼ਿਹਰੀ ਲਈ ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮਜ਼ (Attainable Homes) ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਨਰੰ ਤਰਤਾ(Housing
Continuum)

ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲਾਗ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਿਵੱ ਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਡਸਪਲੇ ਬੋਰਡ engage.calgary.ca/martindale ‘ਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਿਟਨਡੇਲ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation)
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation) (ਰੀਜ਼ੋਿਨੰਗ) ਲਈ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਣ:
•

ਬਹੁ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ� ਬਣਾਉਣੀਆਂ

•

ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਚਾਈ 16.0 ਮੀਟਰ (ਇਸ ਸਮ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਚਾਈ ਿਨਸਿਚਤ ਨਹ�) ਹੋਵੇ

•

ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਦਾ 2.5 ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ
ਧਰਾਤਲ ਖੇਤਰ ਫ਼ਲ 47,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਇਸ ਸਮ� ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਧਤਰਾਤਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ
ਿਨਸਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ) ਹੋਵੇ

ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� (ਦਾ ਮਸਲਾ) ਕ� ਸਲ ਮੂਹਰੇ 11 ਸਤੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਈਟ ਜੈਨੀਿਸਸ ਸ�ਟਰ (Genesis Centre) ਦੇ ਦੱ ਖਣ ਿਵਖੇ ਫਾਲਕਨਿਰੱ ਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਐਨ ਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਜੈਨਿਸਸ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਖੇਡ� ਦੇ ਖੇਤਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ।

1.

ਨਵੰ ਬਰ 2016: ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

2.

ਅਿਜਹੇ ਗਰੁੱ ਪ, ਿਜੰ ਨ�� ਦਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

3.

ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣ� ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.

ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲੇ ਵੱ ਲ� ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

5.

ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ

6.

ਂ ਕ� ਸਲ ਲਈ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ
ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਐਡ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

7.

23 ਮਾਰਚ, 2017: ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

8.

12 ਜੂਨ, 2017: ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।

9.

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation) ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ� ਸਲ ਇਸ
ਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਬਹੁ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਣ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

10. ਕ� ਸਲ ਿਸਟੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
11. ਅਸ� ਹਾਜ਼ਰ ਹ�: ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਗੱ ਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
12. ਕ� ਸਲ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦੀ ਹੇ। ਕ� ਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਹੈ।
13. ਜੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�, ਭ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਵਾਸਤੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਕੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨ� ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਪ�ਸਤਾਵਤ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਦੇ ਬਾਈ-ਲਆ ਬਾਰੇ
ਪਿਹਲੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ� ਸਲ ਇਸ ਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਬਹੁ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ
ਸਮਰਥਣ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਦੋਹ� ਲਈ ਿਕਵ� ਸਫ਼ਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ� ਸਲ ਨ� ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ।
ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਸਨ। ਿਕ�ਿਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੰ ਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸਤੰ ਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਣਗੇ।
11 ਸਤੰ ਬਰ, 2017 ਦੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਖੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਸ �ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation) ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰੀਿਡੰ ਗ
ਲਈ ਕ� ਸਲ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮਜ਼ (Attainable Homes)ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਿਡਵੈਲ ਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦ� ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਅਰਥਾਤ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਿਵਕਾਸ) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਿਗਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

•

ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਿਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਈ ਲਆ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਿਨਯਨਮ
ਿਵੱ ਰੁੱ ਧ ਨਹ�। ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ ਤ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਸ
ਿਨਯਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

•

ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤ� ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਈ ਲਆ ਿਵੱ ਚ “ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ” ਵਜ� ਦਰਜ ਹੈ ਤ�
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗ਼ੁਆਂਢੀ ਜਾਇਦਾਦ� �ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ
ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਜਹੜੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਿਡਵੈਲ ਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ
•

ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ;
ਨ� ਟ: ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਮੁੱ ਢਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਆਿਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ
•

ਅਰਜ਼ੀ ਪਲੈ ਨਰ ਨੂੰ ਸ�ਪੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਸਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਵਭਾਗ�, ਪਾਣੀ-ਿਬਜਲੀ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਵਭਾਗ� ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਕ� ਸਲਰ� ਨੂੰ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵ�
ਆਿਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾ ਤੇ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਨ�ਿਟਸ

•

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਿਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱ ਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਕਈ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਸਾਮ�ਣੇ ਰੱ ਿਖਆ

•

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਿਣਤ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਲ� ਡ ਯੂਜ਼ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵਖੇ ਮੰ ਤਵ ਦਾ ਿਬਆਨ,
ਸਾਈਟ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ, ਸੰ ਗਤਤਾ, ਮੁੱ ਢਲਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�, ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ
ਅਵਾ-ਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਿਨ�ਗਰ ਿਸਧ�ਤ।
•

ਿਜੰ ਨ�� ਿਵਭਾਗ�/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ
ਲਗਾਏ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ �ਤਰ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਿਹਸੇ ਵਜ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਰਜ਼ਦਾਰ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

ਫ਼ੈਸ ਲਾ
•

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਪੱ ਛ�, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ�
ਨਾ-ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰ ਕ ਰਾਹ�
ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਪੱ ਛ� ਪ�ਭਾਵਤ ਿਧਰ� ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ
ਸਮ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਟੇਨ� ਬਲ ਹੋਮਜ਼ (Attainable Homes)
ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (AHCC) ਇੱ ਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਿਹਤ-ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅੰ ਦਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ,
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਘਰ� ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੁਗਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਈ ਵਾਜਬ
ਸਹੂਲਤ� ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਟੇਨ�ਬਲ ਓਨਰਿਸ਼ੱ ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਡਵੈਲਪਰ�, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਵਕੀਲ�
ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ�� ਜੋੜਦੇ ਹ� ਿਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ
ਿਨਵਾਸੀ $2,000 ਦੀ ਡਾਊਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ,ਜਦ� ਤੁਸ�
ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮ ਖ਼ਰੀਦਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਤਰ�� ਅੱ ਗੇ ਅੱ ਗੇ ਕਰਦੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ਨ�ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੇਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ�� ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਯੋਗ ਤਾ
•

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਭਰ ਬੱ ਚੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ $90,000

•

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਭਰ ਬੱ ਚੇ ਨਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ $80,000

•

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ $59,000, ਸੰ ਪਤੀ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ 20% ਤ� ਘੱ ਟ

•

ਤੁਸ� ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ� ਡਾਊਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜ� $2,000 ਿਦਉ

•

ਘਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਡੇ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰਤੇ) ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੱ ਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਟੇਨ�ਬਲ ਹੋਮਜ਼ ਨ� ਕੈਲਗਰੀ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅੰ ਦਰ, ਮਹਾਗਨੀ, ਰੈਡ ਸਟੋਨ, ਸਕਾਈਵਾਚ ਰ�ਚ, ਐਵਨਸਟਨ,
ਬੀਕਨ ਹਾਈਟਸ, ਡੀਅਰ ਿਰੱ ਜ, ਗਲੈ ਨ ਬਰੂਕ, ਮਾ�ਟ ਪਲੈ ਜ਼�ਟ, ਕਰੈਨਸਟਨ ਅਤੇ ਆਬਰਨ ਬੇਅ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਰੈਨਫਰੂ, ਸੁਨਾਲਟਾ, ਿਸਲਵਰੈਡੋ ਅਤੇ ਬੌਨ��ਸ ਿਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ
ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰੋਕਾਰ
ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ, ਕ� ਸਲ ਨ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸਣੀਕ� ਤ� ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਤਾਰਾਡੇਲ, ਸੈਡਲਿਰੱ ਜ ਅਤੇ
ਮਾਰਿਟਨਡੇਲ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਕ� ਸਲ ਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ
ਨੂੰ ਇਨ�� ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਮੁੱ ਢ ਿਵੱ ਚ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਇਨ��
ਸਰੋਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਪਾਵ� ਅਤੇ ਬੱ ਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਕ� ਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਚੱ ਲਣ-ਿਫਰਨ, ਬਾਈਿਕੰ ਗ, ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਿਕੱ ਥੇ ਸੁਧਾਰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ ਅੱ ਜ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਆ�ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨਹ� ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱ ਜ
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ 2017 ਦੀ ਪਤਝੜ ਸਮ� ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤ� ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਮੈਨ�ਜਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
Angelique Dean
403.268.1087 | Angelique.dean@calgary.ca
engage.calgary.ca/martindale

ਮਾਰਿਟਨਡੇਲ ਭ� ਵਰਤ� ਦੀ ਤਰਮੀਮ
ਭ� ਵਰਤ� ਿਨਯੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ
ਨਵੰਬਰ 2016
ਭ� ਵਰਤ� ਤਰਮੀਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱ ਪ� ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣ� ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਂ ਕ� ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਭ� ਵਰਤ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਐਡ

23 ਮਾਰਚ, 2017 ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

12 ਜੂਨ, 2017 ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭ� ਵਰਤ� ਿਨਯੁਕਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ਦਾਰ ਵiਕਾਸ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

