
                                                               

       ਮਾਰਟਿਨਡੇਲ ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਣਾ (redesignation)  

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 
August 2017 

ਮਾਰਟਿਨਡੇਲ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨਸੱਲਿੇਸ਼ਨ ਪਰੋਸ ੈੱਸ-ਅਗੱਸਤ 2017 

ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ:  
 

ਔਨਲਾਈਨ 

15 ਅਗੱਸਤ . 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ (ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿ ਵਾਣਲਆਂ ਦੀ ਣਗਿਤੀ 407) 

17 ਅਗੱਸਤ, 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਬਆਦ ਦੁਪਣਹਰ ਤੀਕ (ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿ ਵਾਣਲਆਂ ਦੀ ਣਗਿਤੀ 87) 

10-20 ਅਗੱਸਤ, 2017 (ਸਾਈਟ ਨ ੰ  ਵੇਖਿ ਵਾਲੇ 185, ਉੱਤਰ ਦੇਿ ਵਾਲੇ 16) 

12 ਜ ਨ, 2017 ਨ ੰ  ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਣਟੰਗ ਣਵਖੇ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਣਦੱਤੀ ਸੀ ਣਕ ਮਾਰਣਟਨਡੇਲ ਣਵਖੇ ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 
ਪੁਨਰਰਚਿਾ (redesignation)  ਬਾਰੇ ਪਣਹਲੀ ਰੀਣਡੰਗ ਣਪੱਛੋਂ ਅਣਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਣਜਸ ਨਾਲ ਅਟੇਨੇਬਲ ਹੋਮਜ਼ (Attainable 

Homes) ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਣਰਹਾਇਸ਼ੀ ਣਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਣਗਆ ਣਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਣਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਣਟਨਡੇਲ, ਤਾਰਾਡੇਲ ਅਤੇ ਸੈਡਲ 
ਣਰੱਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਣਰਆਂ ਣਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ  ਮੌਕਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ਣਹਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਿ ਕੇ ਕਣਮਊਣਨਟੀ ਪਲੈਣਨੰਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਣਜਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਣਜਹੜੇ ਪਰੋਜੈੈੱਕਟ ਦੇ ਣਵਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨ ੰ  ਬੇਹਤਰ ਸਮਝੇਗਾ । 
 

ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਣਹੱਤ ਰੱਖਿ ਵਾਣਲਆਂ ਨ ੰ  ਣਸਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨ ੰ  ਜਾਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ 

ਢੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਿਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਣਕਉਂਕ ਜ ਨ ਣਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਿਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 

ਪੁਨਰਰਚਿਾ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨ ੰ  ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਪਣਹਲੀ ਰੀਣਡੰਗ ਣਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨ ੰ  ਹੋਿ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 

ਮੀਣਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਣਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਪਾਰਣਕੰਗ, ਟਰਾਂਣਜ਼ਟ ਅਤੇ ਟਰੈਣਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਿਤ ਹੋਿ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਹੱਤ ਰੱਖਿ ਵਾਣਲਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਣਟਨਡੇਲ, ਤਾਰਾਡੇਲ ਅਤੇ 

ਸੈਡਲ ਣਰੱਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਣਰਆਂ ਨਾਲ ਣਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਣਕਹਾ ਣਗਆ ਸੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਣਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਣਕੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਣਫ਼ਕ ਸੰਬੰਿੀ 

ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗੀ ਸੀ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ 2018 ਸਾਲ ਦੇ ਪਣਹਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਣਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸ 

ਣਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟਵਉਂਤ: 
ਦੋ ਡਰਾਪ-ਇੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਿਗੇ ਣਜੰਨਹ ਾਂ ਣਵੱਚ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵੇਖਿ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਲਰੀ ਣਵੱਚ ਜਾਿਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਣਦਨ ਸਮੇਂ, ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਟੇਨੇਬਲ ਹੋਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ 
ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਿੀਡਬੈਕ ਦੋ ਰ ਪਾਂ ਣਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 
1. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਭੇਜਿ ਸੰਬੰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਣਹਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੇਬਲ ਗਰੱੁਪ (ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਅਤੇ ਣਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ) 

2. ਣਵਸੇਸ਼ ਤੌਰਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਸੰਬੰਿੀ ਿੀਡਬੈਕ ਦੇਿ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ 

ਭਾਈਚਾਣਰਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ  ਅਤੇ ਟੈਗਾਲੌਗ ਣਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਿ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਣਵੱਚ ਇਹ ਣਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਿ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗੱਈਆਂ ਹਨ। 
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ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਟਣਆ ਸੀ 
ਟੇਬਲ ਰ ਪ ਣਵਚਲੀ ਸਾਰੀ ਿੀਡਬੈਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਣਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਣਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਣਗਆ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪੱਿਰੇ ਥੀਮ ਣਸਰਜਿ ਵਾਸਤੇ ਿੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਣਵਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਥੀਮ ਇਹ 
ਹਨ: 
 

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ 
ਥੀਮ 

ਉਦਾਹਰਨ ਟਸਿੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ 

ਜਗਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਕਈ 
ਣਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਣਰਆਵਲ 
ਘਟ ਜਾਿ ਦੀ ਣਚੰਤਾ ਸੀ 

ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਣਨਰਿਾ ਕੀਤਾ ਣਗਆ ਸੀ ਣਕ 2014 ਣਵੱਚ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਿ  
ਸੀ॥ 

ਬੱਣਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਿ ਲਈ ਅਤੇ 
ਣਸਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੀ ਜਗਹਾ 
ਬਾਰੇ ਣਚੰਤਤ ਹਨ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ , ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ ਦ ੇਅਮਲ ਦੇ ਣਹੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁੱ ਢਲਾ 
ਮੁਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਵਾਨ ਹੋਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਸੀ ਣਜਸ ਣਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਿੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  ਨੇ ਕੋਈ ਣਚੰਤਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

ਣਵਕਾਸ ਪਰਣਮਟ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੈਿ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ।  

ਮੌਜ ਦਾ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਢਾਂਣਚਆਂ ਦੇ 
ਪਰਭਾਵ 

ਪਾਰਣਕੰਗ ਅਤੇ ਵੱਿ ਭੀੜ 
ਸੰਬੰਿੀ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਿੀ 
ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 
ਸੰਬੰਿੀ ਘੰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ 

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ  ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁੱ ਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਿ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਣਜਸ ਣਵੱਚ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਣਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 
 
 

ਣਵਕਾਸ ਪਰਣਮਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉੱਤਰ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਕਈ 
ਜੈਣਨਣਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਪੈਿ 
ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ 
ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਣਚੰਤਤ ਹਨ। 

 

ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਿੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਬੰਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਣਵੱਚ ਜੈਣਨਣਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 
 

ਣਸਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਮਲ ਣਸਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਪਿਾਏ ਗਏ 
ਅਮਲਾਂ, ਣਜੰਨਹ ਾਂ ਣਵੱਚ ਭੋਂ ਦੀ 
ਣਵਕਰੀ, ਜ਼ੋਣਨੰਗ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਿੈਸਣਲਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਿੀ 
ਸਰੋਕਾਰ। 

ਅਗੱਸਤ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱੁਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਣਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨ ੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਣਦੱਤਾ ਸੀ। ਿੀਡਬੈਕ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਣਸੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਭਣਵੱਖ ਣਵਚ ਮਸਣਲਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਵ 
ਪਾਉਿਗੇ। 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦਾ ਣਵਸਤਰਤ ਸੰਖੇਪ, ਅਖਸ਼ਣਰਕ ਰਾਏ ਸਮੇਤ, ਵੇਖਿ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਣਰਪੋਰਟ ਜੁੜਿ ਲਈ 
http://engage.calgary.ca/martindale ‘ਤ ੇਜਾਉ। 
 
 

http://engage.calgary.ca/martindale
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ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੁਟਿਆ ਸੀ (ਫ਼ੀਡਬ ਕ ਫ਼ਾਰਮ) 
ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਿਾ ਬਾਰੇ ਣਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਣਵਸੇਸ਼ ਤੌਰਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਵਾਣਲਆਂ ਨ ੰ  ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਣਕਹਾ ਣਗਆ ਸੀ। ਕੁੱ ਲ ਣਮਲਾ 
ਕੇ 262 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
 

ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੁਣਛਆ ਸੀ: ਚੱਲਿ-ਣਫ਼ਰਨ, ਬਾਈਣਕੰਗ, ਪਾਰਣਕੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ? 

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਥੀਮ ਉਦਾਹਰਨ 

ਪਾਰਣਕੰਗ ਜੈਣਨਣਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਣਵਖੇ ਣਵਸੇਸ਼ ਮੌਣਕਆਂ ਤੇ ਪਾਰਣਕੰਗ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੀ ਘਾਟ 

ਹਾਊਣਜ਼ੰਗ ਡਵੈਲਪਮ ਂਟ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਵੱਿ ਜਾਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਣਕੰਗ ਜਗਹਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਣਿਕ ਭੀੜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਣਹਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਟਰੈਣਫ਼ਕ ਨਾਲ ਟਰੈਣਫ਼ਕ ਦੇ ਵੱਿ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਿਗੇ 

ਹੋਰ ਣਬਲਣਡੰਗਾਂ ਬਿਨ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਟਰੈਣਫ਼ਕ ਸਰਕਲ ਣਵਖੇ ਪਣਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਣਖਅਤ ਹੈ। 

ਚੱਲਿਾ-ਣਫ਼ਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕੰਗ ਵਿੇਰੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ 

ਅਣਿਕ ਥੀਮ ਣਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈ ਸਰਵੇਖਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਜਹੇ ਥੀਮ ਣਜਹੜੇ ਣਸੱਿੇ ਤੌਰਤੇ ਪਰਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਣਵੱਚ ਜੈਣਨਣਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਹਣਰਆਲੀ, ਘਿਤਾ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਟਕਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰਟਹੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 
ਮਾਰਣਟਨਡੇਲ 26 

ਸੈਡਲ ਣਰੱਜ 15 

ਤਾਰਾਡੇਲ 12 

ਦ ਜੇ 12 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਣਵੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ਰੋਂ ਣਦਸਦੇ ਬੋਰਡ (ਸਾਈਨ) 1 ਤੋਂ 18 ਅਗੱਸਤ ਤੀਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 
 ਮਾਰਣਟਨਡੇਲ, ਸੈਡਲ ਣਰੱਜ ਅਤੇ ਤਾਰਾਡੇਲ ਦੇ 13,000 ਣਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਣਚੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗੱਈਆਂ 
 ਐਨਗੇਜ ਪੋਰਟਲ 10 ਤੋਂ 18 ਅਗੱਸਤ ਤੀਕ ਖੱੁਲਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ 

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮੁਣਹੰਮ: 
o ਫ਼ੇਸਬੁੱ ਕ : 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 17 ਅਗੱਸਤ ਤੀਕ ਇਸ਼ਣਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਣਰਹਾ 
o ਟਣਵੱਟਰ: @ cityofcalgary ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਅਤੇ  @nextycityyc ਤੋਂ ਚਾਰ ਟਵੀਟ 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ 

ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਈਆਂ ਣਟੱਪਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ ਰਕ ਣਰਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਭੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੁਨਰਰਚਿਾ 
ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਬੰਿੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਿੈਸਲਾ ਣਵੱਚ ਮਦਦ ਣਮਲ ਸਕੇ। 
 



ਪੈਦਾ ਹੋਿ ਵਾਲਾ ਮਤਾ: ਮੱੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਿਨੀਤੀ ਦਾ 
ਣਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਤ ਬਜਟ ਦ ੇਖ਼ਰਣਚਆਂ ਬਾਰੇ 2018 ਦੇ ਪਣਹਲੇ 
ਚਾਰ ਮਹੀਣਨਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਣਹਲਾਂ ਪਣਹਲਾਂ  ਕੌਂਸਲ ਨ ੰ  ਣਰਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। 


