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2017اگست  -معل  مشاوریت مکیونیٹ مارٹن ڈیل  

حارضین( 407) شام بےج 8:00سہ پہر ات بےج  5:00اگست،  15        سیشن: معلومایت  

حارضین( 87) سہ پہر بےج 3:00 صبح ات بےج 11:00اگست،  17       

ردمعل( 16، مہامن 185)سائٹ پر  2017اگست،  20ات  10                 الئن: آ ن  

 
ن ڈیل مںی مارٹ کہ  ہدایت دی نسرٹیشن کوکو کثریرہائشی یونٹس یک ڈویلوپمنٹ یک اجازت دینے یک مد مںی،  ایڈم  "اٹینیبل ہومز" اجالس مںی، کونسل ےن مشرتکہ کو کونسل ےک 2017، جون 12

مضبوط  ےک درمیان تعلقات وںمکیونٹی مارٹن ڈیل، ٹریاڈیل اور س یڈل رج یککیلگری اور  س یٹ آ ف . یہیک پہیل ریڈنگ دینے ےک بعد اضایف عوامی مشاورت یک جاۓ دوابرہ خمتص  اس تعامل ےکزمنی 

مسھجا ےہ  طور پر ہرتات کو باےسی حتفظو سننے ےک ذریعے، مکیونیٹ پالننگ ےک معلے ےن ات کےک حتفظ کرےن اور شہریوں فراہمکرےن اک ایک موقع تھا. منصوبہ بندی ےک معل ےک ابرے مںی معلومات 

پر عوام یک طرف ےس اٹھاۓ جا سکتے ہںی۔ےک مرحلے  ےک ڈویلوپمنٹ پرمٹاس منصوےب  جو  

 

ےسی جون . ج فراہم کیا طریقہ اکرےک لئے ایک اور  ابہم اہہار ےکحتفظات  اےنپایک اضایف موقع اور  منصوبہ سازی معل ےک ابرے مںی س یکھنے اک ےک س یٹ  ل ہولڈرز ےک کسٹیمشاورت ےن  اس

کونسل  ےک 2017س مترب،  11 یہ معلومات فراہم کںی کہ انتظامیہ ےنوےسی ، یک گئکونسل یک طرف ےس  پہیل ریڈنگ یک جتویز اس اس تعامل یک خمتص دوابرہ زمنی ےک مںی منعقدہ عوامی سامعت مںی

ےہ۔متوقع اجالس مںی کیا   

ات حتفظزٹ اور ٹریفک ےک پارکنگ، ٹران و سٹیک ہولڈرز اور مارٹن ڑیل، ٹریاڈیل اور س یڈل رج یک مکیونٹیوں ےک ساتھ مل کرک ایڈمنسرٹیشن بج ےک سلسلے مںی ""موشن ارائزنگ ایک متعلقہ

پر مںی ایڈمنسرٹیشن اس "موشن ارائزنگ"  (1)کیو پہیل سہ ماہی یک 2018 .متعلق آ راء مجع یک گیںئحتفظات ےس پارکنگ اور ٹریفک ےک تو ، کرےن کو کہا گیاےک جامع اقدامات تیار  کو حل کرےن

  رپورٹ کرے گی۔

 

:سیشن ڈیزائن معلومایت  

 کیے گئے تےھ. دو خمتلف اوقات، شام اور دن ےک وقت پیش  . سیشنموقع  شامل ہںیابت چیت اک  مزی پر بیٹھ کر ، اوریک سری معلومات کو دیکھنے ےک لئے گیلریدو ڈراپ ان سیشن جن مںی 

 فیڈبیک دو طریقوں ےس مجع کیا گیا:ےس متعلق سوالات ےک جواب دینے ےک ل  درخواست دھندہ بھیی موجود تھا۔ "اٹینیبل ہومز" 

 

اکر ترجامن اور موضوعایت ماہرین(کو حوالہ دینے ےس متعلق معاون ابت چیت ےک ل  ٹیبل گروپ )سہولت کونسل ےک ایڈمنسرٹیشن . 1  

. "موشن ارائزنگ" ےس متعلق خصویص فیڈبیک فارم  2  

یک  طور پر ےکبویل جاےن وایل زابنوں  زایدہ عام اس عالےق مںی سب ےس وں یک ش ناختتنی زابن ان. انگریزی ےک عالوہ،  ترجامن می ر تےھںیےک ل  پنجایب، اردو اور ٹگالوگ ممکیونیٹ ےک اراکن 

۔تھییگیئ   

 

 

 

موضوعات طحی ساعیل  اس فیڈبیک اک اس تعامل . ےکرات تنوع یک عاکیس ےک آ راء مکیونیٹ یک اشرتایک اک جائزہ لیا گیا ےہ اور ان پٹ اک ایک خالصہ مرتب کیا گیا ےہ جو کہ فیڈبیکمتام ٹیبل 

جو ابھرے:موضوعات  آ راء ےک تناہر مںی چند چیدہ ختلیق کرےن ےک لئے کیا گیا. متام  

 اعیل سطحی موضوع مثال س یٹ اک جواب

مںی حممکہ تفرحی ےن تعنی کیا کہ مزکورہ قطعہ رضورت ےس  2014

 اضایف ےہ۔

کچھ جواب دہندگان سزبہ وار جگہوں ےک ممکنہ نقصان ےک ابرے 

 مںی فکرمند ہںی

 جگہ اک اس تعامل

حصے ےک طور پر درخواست دہندہ پر الزم تھا اس درخواست ےک 

اور  تشخیص براۓ نقل و محل پیش کرے یئایک ابتداکہ 

ٹرانس پورٹیشن پالننگ ےس منظوری حاصل کرے، جس ےک حتت 

  شارہ نہںی دای۔ٹرانس پورٹیشن پالننگ ےن کیس خدشات اک ا

 

ڈویلوپمنٹ پرمٹ ےک مرحلے پر ایک تشخیص براۓ اثرات نقل و 

گی۔طلب یک جاۓ محل   

کھیل  ےک لئے چبوں ےک لئے کھیل ےک میدان تک رسایئ اور بزرگوں

۔متفکر جگہ ےس متعلق  
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حصے ےک طور پر درخواست دہندہ پر الزم تھا اس درخواست ےک 

تشخیص براۓ نقل و محل پیش کرے اور  یئایک ابتداکہ 

ٹرانس پورٹیشن پالننگ ےس منظوری حاصل کرے، جس ےک حتت 

 ٹرانس پورٹیشن پالننگ ےن کیس خدشات اک اشارہ نہںی دای۔ 

 

ڈویلوپمنٹ پرمٹ ےک مرحلے پر ایک تشخیص براۓ اثرات نقل و 

طلب یک جاۓ گی۔ محل   

اضایف جحم یک وجہ ےس موجودہ اور متوقع پارکنگ اور بھڑی ےک 

 چیلنج ےس متعلق کثافت ےک خدشات

 موجودہ اس تعامل اور قرییب تعمریات پر اثرات

زمیین اس تعامل یک جتویز ےس متعلق ابت چیت مںی جینیسس 

نرٹ شامل تھا۔س ی   

کچھ جواب دہندگان جینیسس س ینرٹ پر اس ڈویلپمنٹ ےک ممکنہ 

 اثرات ےک ابرے مںی فکرمند ہںی

ےک سیش نوں مںی فراہم شدہ معلومات ےن مکیونیٹ  2017اگست 

ےک ابش ندوں ےک لئے منصوبہ بندی ےک معل کو واحض کیا. موصول 

مس تقبل اس مد مںی شدہ فیڈبیک ےس جو س بق س یکےھ گ  وہ 

 ےک تعلقات پر اثرانداز ہوں ےگ۔

س یٹ یک اکروائیوں ےس متعلق حتفظات، بشمول: زمنی یک فروخت، 

 زوننگ اور جب فیصلوں پر اثرانداز ہوےن یک صالحیت ہو۔

 س یٹ یک اکروایئ

   http://engage.calgary.ca/martindaleفراہم کردہ ان پٹ ےک تفصییل خالےص ےک لئے، متام لفظ بہ لفظ ان پٹ مسیت، براۓ کرم ممکل تعلقایت رپورٹ یہاں پر دیکھںی: 

 

 

فارم(فیڈبیک پوچھا ) کیا ہم ےن  

 نقل و محل ےک ابرے مںی معلومات فراہم کرےن ےک لئےبراۓ ات حتفظےس متعلق  "موشن ارائزنگ" کونسل ےک  صو خلاب اس تعامل پر تبادلہ خیال کرےن ےک عالوہ، رشاکء کورہ خمتص دوابزمنی ےک 

۔گئے  رواۓفارم مجع ک 262کہا گیا تھا. مجموعی طور پر  بھیی ایک رائے فارم ممکل کرےن ےک لئے  

 

؟ہںی حتفظاتکیا  چلنے، ابئکنگ، پارکنگ اور ٹرانزٹ ےک متعلق آ پ ےکپیدل ہم ےن پوچھا: آ پ یک مکیونیٹ مںی   

 اعیل سطحی موضوع مثال

 پارکنگ تقریبات ےک موقع پر جینیسس س ینرٹ مںی پارکنگ یک جگہ مںی مکی۔ 

 رہائشی تریق اکروں یک تعداد بڑھاۓ گی اور دستیاب پارکنگ یک جگہ مک کرے گی۔

 بھڑی یہ عالقہ پےلہ ےس ہی بہت گنجان ےہ. اضایف ٹریفک ےس ٹریفک ےک مزید مسائل پیدا ہوں ےگ۔

 مزید تعمری مزید بھڑی پیدا کرے گی۔

 س یڈل ٹاؤن ٹریفک رسلک  پےلہ ہی بہت مرصوف اور غری حمفوظ ےہ۔

 پیدل چلنا اور ابئیکنگ مزید پگڈنڈیوں یک رضورت ےہ

 
 ےکجینیسس س ینرٹ ، کثافت، سزبہ وار جگہںی :، ان مںیتےھ براہ راست اس سوال ےس متعلق نہںیجو  اور  مںی یک گئ تھیی فارم اور آ ن الئن رسوے ڈبیکفییک نشاندہی ن موضوعات ج اضایف

، شامل ہںی۔لئے جگہ  
 آ پ کس مکیونیٹ مںی رےتہ ہںی؟ جواابت یک تعداد

 مارٹن ڈیل 28

 س یڈل رج 15

 ٹریاڈیل 12

 دیگر 12

 

؟کےسی جاانسیشن ےک ابرے مںی لوگوں ےن  معلومایت  

منائیاں سائنآ ٹھ  مںی یک مکیونٹیوںرد اگست تک ارد گ 18ےس  1  

  ڈاک بھیجی گئابش ندوں کو  13،000ےک  مارٹن ڈیل، س یڈل رج اور ٹریاڈیل

ھال رہاپورٹل ک  نگیج  ااگست تک ان پٹ ےک ل 20ےس 10  

http://engage.calgary.ca/martindale
http://engage.calgary.ca/martindale
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:سوشل میڈای مہم  

اگست تک ایک اش تہار 17جوالیئ ےس  28فیس بک:     

   ٹویرٹ:  cityofcalgar  اکرپوریٹ ااکؤنٹ ےس ایک ٹویٹ اور @ 

ےس چار ٹویٹ   @nextcityyyc                                 

 

 اےلگ مراحل

 

 رےن مںیفیصلہ کپر یک جتویز  اس تعامل مںی ترممیخمتص اور زمنی ےک  ،کو اس دس تاویز ےک ذریعہ فراہم کیا جارہا ےہ خشیص آ راء اور آ ن الئن مجع یک گیئ ابت چیت ٹیبل کونسل ےس حوالہ جات: 

ایک مضین رپورٹ فراہم یک جا رہی ےہکو کونسل  معاونت ےک ل   

 

جبٹ یک  علقہتممکنہ حل اور م  ،ےک لئے اس تعامل کیا جائے گا. انتظامیہ بناےن یک حمکت معیل انگیجمنٹاور  ورک پالن یک تریق اےس  یک جائے گی اور پر نظراثین ءرافراہم کردہ آ  :  "موشن ارائزنگ" 

ےک اندر اندر کونسل ےک سامنے رپورٹ پیش کرے گی۔  (1پہیل سہ ماہی )کیو یک  2018 ساتھ الگت ےک  

  


