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ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮ ੱਠੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਮਨਕ ਅਖਬਾਰ ਮਿੱ  ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਿੇਮਖਆ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਸੂ ਨਾ ਿਾਲਾ ਫੱਟਾ ਿੇਮਖਆ ਹੈ। 

ਮਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ੁਆਾਂਢੀ ਜਾਾਂ ਮਿਕਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿ ਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੂੰ  ਕਰੇ। 

ਭਾਾਂਿੇਂ ਮਕ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਿਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਮਿਕਾਸ ਤੋਂ 

ਪਰਭਾਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਿੀ 

ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿੱ  ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਿੀ ਿੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋ  ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਸੋ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦੋ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪੜਹ ਾਅ ਹਨ। 

ਕਦਿ 1 – ਮਹਸਾਬ ਲਾਓ ਮਕ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂ ੂੰ ਮਕਿ ੇਂ ਪਰਭਾਮਿਤ ਕਰਗੇ੍ਾ 

ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਰਪੋਰਟਾਾਂ) ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ 

Greenlight Portal ਅਤੇ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਿੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ 

 ਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਸਲੇ ਅਤੇ ਉ ਾਈਆਾਂ ਿਾਪਣੀਆਾਂ ਪਸੂੰਦ 

ਕਰੋਗ੍ੇ ਮਕ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੂੰ ਮਕਿੇਂ ਪਰਭਾਮਿਤ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 

ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਝਣ ਮਿੱ  ਿੁਸ਼ਮਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਮਕਸੇ 

ਇਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਮਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਸੋ ੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 

ਮਕਿੇਂ ਪਰਭਾਮਿਤ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਸਿਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਪੁੱਛਣਾ  ਾਹੋਗ੍ੇ ਇਸ 

ਮਿ  ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

• ਕੀ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਛਲੇ ਮਿਹੜੇ ਮਖੜਕੀ ਜਾਾਂ ਬਗ੍ੀ ੇ ਉਪਰ ਪਰਛਾਿਾਾਂ 

ਪਾਿੇਗ੍ਾ। 

• ਕੀ ਿੇਰੀ ਗ੍ਪੁਤਤਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਿਗੇ੍ਾ। ਕੀ ਿੱਡੀਆਾਂ ਮਖੜਕੀਆਾਂ ਿੇਰੇ ਬਗ੍ੀ ੇ ਜਾਾਂ ਰਮਹਣ 

ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਉਪਰ ਖੁੱਲਹ  ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਕੀ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁਮੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿ ਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਿ ਾਮਰਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਪਰ ਮਫਰ ਿੀ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ 

ਕੁਝ ਤੱਤ ਇਹੋ ਮਜਹੇ ਹੋਣਗ੍ੇ ਮਜੂੰਨਹ ਾਾਂ ਉਪਰ ਕੌਂਮਸਲ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮਸਰਫ ਲਾਗ੍ੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ 

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਮਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗ੍ਾਈਡਲਾਈਨਾਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਮਰਤ ਲਏ ਜਾਣਗ੍ੇ ਮਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ 

ਪਰਮਿਟ  ਾਹੀਦਾ ਹੀ ਮਕਉਂ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਜਕੇਰ ਯਜੋਨਾ ਪਰਮਿਟ ਮਸਰਫ ਕਾਰ ਖੜਹ ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ 

ਿਾਸਤੇ ਹੈ ਕਮਹਣ ਨੂੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤਦ ਕੌਂਮਸਲ ਿਨਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਿੱੁਦੇ ਉਪਰ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ 

ਲਗ੍ਾ ਸਕਦੀ ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ। ਕੌਂਮਸਲ ਮਸਰਫ ਕਾਰ ਖੜਹ ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਮਧਤ ਿੱੁਮਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ 

ਮਿ ਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦੱਸੇਗ੍ੀ ਮਕ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮਿਟ ਮਕਉਂ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਹੋਰ 

ਮਜਹੜੇ ਿੱੁਦੇ ਮਿ ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਮਿੱ  ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

 ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿੱੁਲ ਮਿੱ  ਘਾਟਾ 

 ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਮਕਸਿ ਜੋ ਨਿੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱ  ਰਮਹਣਗ੍ੇ 

 ਐਸਬਸਟਸ ਦੇ ਿੱੁਦੇ (ਐਸਬਸਟਸ ਨੂੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰਿ ਅਮਧਕਾਰਤ ਤੋੜਨ ਿਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੂੂੰ ਿਰਕਸੇਫ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੂੰ ਐਸਬਸਟਸ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਿੇਗ੍ੀ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Hobsons Bay Website ਉਪਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ) 

 ਿਪਾਰਕ ਿੁਕਾਬਲਾ 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਗ੍ੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੂੰ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਿ ਾਰਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਿਾਇੂੰਦੇ ਨੂੂੰ ਯੋਜਨਾ ਮਿ ਾਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਾਂਿੇਂ 

ਮਕ ਉਹ ਨਾਾਂਹ ਕਰਨਾ  ੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਦਿ 2 – ਆਪਣੀ ਬਨੇਤੀ ਨੂੂੰ ਮਤਆਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕੌਂਮਸਲ ਕਲੋ ਦਰਜ ਕਰਿਾਓ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰੋਧ ਜਾਾਂ ਹਾਿੀ ਦੀ ਮ ੱਠੀ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਲਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿੱ  

ਹੋਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱ  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 

ਮਕਿੇਂ ਪਰਭਾਮਿਤ ਕਰੇਗ੍ਾ।  

 

 
   



 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮ ੂੰਤਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕੌਂਮਸਲ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਲਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਿਰਤ ਕ ੇਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਕੌਂਮਸਲ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਾਲਾ ਫਾਰਿ ਲੈ ਕ ੇਜਾਾਂ ਇਕ ਮ ੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਮ ੂੰਤਾਿਾਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯੋਜਨਾ ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਸਿੇਂ ਿੀ ਆਪਣੇ 

ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਮ ਤ ਕੀਤਾ 

ਮਗ੍ਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗ੍ਆ ਹੈ ਸੂ ਨਾ ਉਪਰ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਿ ਾਰ 

ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਮਲਖੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ ਮਫਰ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਉਪਰ ਕੌਂਮਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਸਿੇਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮਿ ਾਰ 

ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਏ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਰਸੀਦ 

ਿਾਲੀ ਮ ੱਠੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗ੍ੀ ਮਜਸ ਮਿੱ  ਦੱਮਸਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਮਕ ਕੌਂਮਸਲ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿ ਾਰ ਪਹੁੂੰ  

ਗ੍ਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿ ਾਰ ਮਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰਿਾਏ ਸਨ ਉਪਰ ਆਧਾਮਰਤ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਈਿੇਲ 

ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਲਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿੱ  ਿੀ ਭੇਮਜਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ  ਾਹੋਗ੍ੇ ਮਕ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੂੰ ਮਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਦਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ੍ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਝੌਤੇ ਉਪਰ ਪਹੁੂੰ ਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਮ ੂੰਤਾਿਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਮਸਲ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਰੋਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰੂੰਤੂ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰੋਧ ਿਾਪਸ ਲੈ ਮਲਆ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਮ ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗ੍ੁਆ ਦੇਿੋਗ੍ੇ। 

ਆਪਣੇ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਿਹਤੱਿਪਰੂਣ  ੀਜ਼ਾਾਂ ਜ ੋਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਮਨੱਜਤਾ 

ਮਧਰਾਾਂ ਮਿ ਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਣਗ੍ੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਾਬ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਿੇਤ ਦੂਸਰੀਆਾਂ ਮਧਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਮਲਆਾਂ ਅਤੇ 

ਮਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮਸਿਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਮਨਸਟਰੇਮਟਿ ਮਟਰ ਮਬਊਨਲ (ਿੀ ਸੀ ਏ ਟੀ) ਨੂੂੰ ਨਕਲਾਾਂ 

ਮਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਫਮਰਆਦੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਮਰਆਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮ ੱਠੀ ਪੱਤਰ ਫਮਰਆਦ ਉਪਰ ਮਲਖੇ ਪਮਹਲੇ ਨਾਿ 

ਅਤੇ ਪਤ ੇਉਪਰ ਭੇਮਜਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਫਮਰਆਦ ਮਿ ਲੇ ਹੋਰ ਮਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਮਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਮ ਤ 

ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਜੂੰਿੇਿਾਰੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ। ਫਮਰਆਦ ਨੂੂੰ ਇਕ ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਿ ਾਰ ਿਜੋਂ 

ਮਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਾਂਿੇਂ ਮਕ ਫਮਰਆਦ ਉਪਰ ਮਜੂੰਨਹੇ  ਿਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ। 

ਮਿਸਾਲ 

ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਿਰੋਧਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ੁਣਾਾਂ ਉਪਰ 

ਮਿ ਾਮਰਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਗ੍ਲੀ ਮਿੱ  ਦੂਸਰੀਆਾਂ ਇਿਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਰ 

ਪਾਰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ  ੀਜ਼ਾਾਂ ਇਹ ਤਮਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਮਕ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਹਾਿੀ ਭਰੀ 

ਜਾਿੇਗ੍ੀ। ਸੱ ਾਈ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਇਕ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਮਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਿੀ ਨਗ੍ਰਪਾਮਲਕਾ ਮਿੱ  ਮਕਸੇ 

ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗ੍ਈ ਦਾ ਿਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਉਹੀ ਪਰਸਤਾਿ ਮਕਦੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿਾਾਂ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਿੇਟੀ 

ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਮਿਰੋਧ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਨੂੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੈਮਨੂੰਗ੍ ਕਿੇਟੀ (ਐਸ ਪੀ 

ਸੀ) ਮਜਸ ਦੀ ਅਗ੍ਿਾਈ ਮਤੂੰਨ ਕੌਸਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਮਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪੀ 

ਸੀ ਦੀ ਿੀਮਟੂੰਗ੍ ਮਿੱ  ਮਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ 

ਮਿਰੋਧ ਮਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਜੋ ਮਕ ਮਿਿਾਦ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮਜੂੰਨਹ ਾਾਂ ਮਿੱ  ਨੀਤੀ ਦਾ 

ਿੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਿਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਂਮਸਲ ਦੀ ਿੀਮਟੂੰਗ੍ 

ਕੋਲ ਭੇਮਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਅਗ੍ਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ Council’s website ਤੋਂ 

ਲੱਮਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਿੈਂ ਕੌਂਮਸਲ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਦ ੇਮਿਰਧੋ ਮਿ ੱ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਮਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿੇਗ੍ੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੂੰ  ਸਿੀਮਖਆ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਮਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 

21 ਮਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੀ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਮਿਕਾਸਕਰਤਾ 

ਿੀ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਕਾਸ ਉਪਰ ਲਾਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਿਰੋਧ ਅਪੀਲ 

ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੂਮ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ । 

ਅਪੀਲ ਮਿੱ  ਸੁਣਿਾਈ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਕੌਂਮਸਲ ਦਾ ਨੁਿਾਇੂੰਦਾ ਮਿ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ 

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਿੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਅੱਗ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੀਲ ਮਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਂਮਸਲ ਤੋਂ ਮਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗ੍ੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ 

ਪਾਸੇ ਿੀ ਮਲਮਖਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ  ਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੌਂਮਸਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਾਂ ਮਿੱ ੋਂ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲ 

ਕਰਨਾ  ਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਮਕਰਪਾ 9932 1000 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 

townplanning@hobsonsbay.vic.gov.au ਨੂੂੰ ਈਿੇਲ ਕਰੋ। 

 

   

https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Services/Planning-Building/Town-Planning/Special-Planning-Committee
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