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ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਰ੍ੇਸਨੋ 

2021 ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਲੀਮੈਟਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 
ਤਰਕੱੀ ਿਰਪਰੋਟ ਦੀਆ ਂਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਪਬਿਲਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2: ਿਫਰਜ਼ਨੋ ਯੋਜਨਾ ਿਕਮਸ਼ਨ 
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮਈ 4, 2022, ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ
https://fresno.legistar.com/Calendar.aspx ਏਜੰਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ 1: ਔਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਪਰ੍ੈਲ 26, 2022, ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ

ਏਜੰਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ

ਸੁਣਵਾਈ: ਿਫਰਜ਼ਨੋ ਿਸਟੀ ਕੌਂਸਲ
ਵੀਰਵਾਰ, ਮਈ 12, 2022, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

ਏਜੰਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ

ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰ੍ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.fresno.gov/HousingElement 

'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੋਫੀਆ ਪਾਗੋਲਾਟੋਸ ਨੂੰ (559) 621-8062 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਟਂੈਡਰਡ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਵੈਿਲਗੰ ਯੂਿਨਟ ਸਟਂੈਡਰਡ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਵੈਿਲਗੰ ਯੂਿਨਟ
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ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ
ਹਾ ਊਿਸੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਜ ਨਾ ਦ ਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਫਰਜ਼ਨ ੋ ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਕਮਊਿਨਟੀ 
ਿਨਵਾ ਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅ ਤ, ਵਧ ੀਆ, ਅਤੇ ਿਕ ਫਾਇਤੀ ਿ ਰਹਾ ਇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪ ਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤ ਸ਼ਾਿ ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾ ਲਮੇਲ 
ਅਤੇ ਿਵਆਪ ਕ ਰ ਣਨੀਤੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾ ਲ, ਿ ਸਟ ੀ ਆਫ ਿਫ ਰਜ਼ਨੋ ਚੱਲ ਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪ ਰ੍ਿਿਕਰਆ ਦੇ ਿ ਹੱਸੇ ਵ ਜੋਂ ਇੱਕ 
ਸਾਲਾਨਾ ਪ ਰ੍ਗਤ ੀ ਿ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰ ਾ ਕਰ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾ ਲ ਦੀ ਿਰ ਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸਾ ਲ 2021 ਲਈ ਿਰ ਹਾ ਇਸ਼ੀ ਿ ਬਿਲ ਡੰਗ ਗਤ ੀ
ਿਵਧ ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਊਿਸੰਗ ਯੂਿ ਨਟ ਾਂ ਦੀ ਿਕਫਾ ਇਤ ੀ ਪੱਧ ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਹ ਾਊਿਸੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰ ਾਮ 'ਤੇ ਿਸਥਤ ੀ ਅੱਪਡੇਟ ਪ ਰ੍ਦਾ ਨ ਕੀ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾ ਊਿ ਸੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ 
ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪ ਰ੍ੈਲ 2016 ਿਵੱਚ ਅਪਣ ਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਿ ਵੱਚ ਅੱਪ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

2021 ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਲੀ ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾ ਨਾ ਪ ਰ੍ਗਤ ੀ ਿਰ ਪੋਰਟ 
www.fresno.gov/HousingElement ' ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਾ ਈਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਹਾਊਿਸੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ
ਰੀ ਜਨਲ ਹਾਉਿਸੰਗ ਨੀ ਡ ਅਲੋਕਸੇ਼ਨ (ਰ ਹਨਅ) ਇੱਕ ਰ ਾ ਜ 
ਦੁਆਰ ਾ ਿਨਰ ਧਾਰ ਤ ਪਰ੍ਿਿਕਰ ਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾ ਊਿਸੰਗ ਯੂਿਨ ਟਾਂ ਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਿਖਆ (ਸਮਰੱਥ ਾ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰ ਾ ) ਿਨ ਰਧਾਰ ਤ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾ ਰ ਖੇਤ ਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਉਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸਦੇ 
ਹਾ ਊਿਸੰਗ ਤੱਤ ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਜ਼ਨੋ ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਐਲ ੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਾਂ 'ਤੇ ਿਭਵੱਖ ਦੀ ਆਂ ਿਰ ਹਾ 
ਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨ ਲਈ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲਈ ਕਾ ਫ਼ੀ ਖ ਾ ਲ ੀ 
ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰ ਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾ ਣ ਕੀ ਤੀ ਹੈ।ਿਸਟ ੀ ਆਫ 
ਿਫਰ ਜ਼ਨੋ ਪਾ ਰ ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਾ ਇਮ ਰੱਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਵੇਂ 
ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਰ ਿਮਟ ਗਤ ੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਿ ਨ ਗ ਰਾ ਨ ੀ ਕਰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਾਂ 
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀ ਨੀ ਬਣਾ ਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਬਰ ਕਰਾ ਰ ਰੱਖ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਿਵੱਚ, ਿਸਟ ੀ ਨੇ 2013-2023 
ਰਹ ਨਅ ਲਈ ਸਾ ਰ ੀ ਆਂ ਆ ਮਦਨ ੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਾ 
ਦਾ ਵਾ ਧੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰ ੀ ਰੱਿਖ ਆ।

ਲੀ ਪ ਗਰ੍ਾਂਟ
2021 ਿਵੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾ ਸ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਰ ਹਾਇਸ਼ੀ 
ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਲੀ ਫੋਰ 
ਨੀਆ ਰਾ ਜ ਤੋਂ $750, 000 ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾ ਨਕ ਅਰ ਲੀ 
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਿਨੰਗ (ਲੀਪ) ਗ ਰ੍ਾਂਟ ਿਦੱਤ ੀ ਗ ਈ ਸੀ । 2021 
ਿਵੱਚ, ਿਸਟ ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥ ਾਨਕ ਹਾ ਊਿਸੰਗ ਟ ਰੱਸਟ ਫੰਡ ਦੀ 
ਸਥਾ ਪਨਾ ਕੀ ਤੀ , ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਪੈਮਾ ਨੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸਕਾਰ ਿਸਖਲਾ 
ਈ ਪਰ੍ੋਗਰ ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤ ਾ, ਉਤਪਰ੍ੇਰ ਕ ਹਾ ਊਿਸੰਗ 
ਅਤੇ ਆ ਦ ਪਰ੍ਦਰ ਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾ ਈਟ ਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾ ਅ 1 ' ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਤਾ, ਅਤੇ ਆਦ ਆਰ 
ਡੀਨੈਂਸ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਡ ਰਾਫਟ ਪੜ ਾਅ ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ 
ਿਗਆ, ਿਪਹਲ ਾਂ -ਪਰਵ੍ਾਿਨ ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਈਡਬੁੱਕ।

ਹਾਊਿਸੰਗ ਉਤਪਾਦਨ

ਹਾਊਿਸੰਗ ਯੂਿਨਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਜ ਾਰ ੀ ਕੀਤੇ ਪਿਰਮ ਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਰ ਹਾਇਸ਼ੀ ਇ ਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਬਣਾਉ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ

ਿਸੰਗਲ ਿਪਰਵਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੁੱਲ ਯੂਿਨਟ ਕੁੱਲ ਯੂਿਨਟ

(214 ਿਕਫਾਇਤੀ, 7 ਸਹਾਇਕ ਿਨਵਾਸ ਯੂਿਨਟ, ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ)

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ
ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਿੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ 

ਕੁੱਲ

ਵੈਬਸਟਰ, ਆਈਵੀ-ਐਨਾਡੇਲ, ਯੋਸੇਮਾਈਟ, ਐਿਰਕਸਨ, ਅਤੇ ਬੁਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ 
$2.6 ਿਮਲੀਅਨ

ਸੀਵਰ 
$43 ਿਮਲੀਅਨ

ਗਲੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 
$11.4 ਿਮਲੀਅਨ

ਟਰ੍ੈਿਫਕ ਿਸਗਨਲ 
$3 ਿਮਲੀਅਨ

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਹ 
$29.6 ਿਮਲੀਅਨ

ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਸਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ
ਿਸਟੀ ਨੇ ਬੇਘਿਰਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਿਮਆਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਿਵੱਚ $59 ਿਮਲੀਅਨ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਟਰ੍ਾਈਜ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਿਵਡ 
ਜਵਾਬ, ਮੋਟਲ ਪਿਰਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਆਫਰੈਂਪ।ਫਿਰਜ਼ਨੋ ਬੇਘਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਅੰਕੜੇ: ਿਸਟੀ ਆਫ 
ਫਿਰਜ਼ਨੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਿਥਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ 8,019 ਿਵਅਕਤੀ; 
ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ 510 ਿਬਸਤਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ; 2,793 ਅਣ-ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ; 
4,017 ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ; 1,039 ਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ।

ਹੋਮ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰ੍ਾਂਟਾਂ
ਿਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੁਖੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਫੰਡ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ 30 ਗਰ੍ਾਂਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ: 11 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 19 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ।

ਹਾਊਿਸੰਗ ਫੰਿਡੰਗ ਸਰੋਤ
ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਿਡੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
2021 ਿਵੱਚ, ਿਸਟੀ ਨੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ: ਸੀਡੀਬੀਜੀ ਤੋਂ $7.2 ਿਮਲੀਅਨ; ਈਐੱਸਜੀ ਤੋਂ $0.6 ਿਮਲੀਅਨ; ਘਰ ਤੋਂ $3.3 ਿਮਲੀਅਨ; ਅਤੇ 
ਹੋਪਵਾ ਤੋਂ $0.7 ਿਮਲੀਅਨ। ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਂਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ 
ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।2021 ਿਵੱਚ, ਿਸਟੀ ਨੇ ਪਰਾ੍ਪਤ ਕੀਤਾ: ਪੀਐੱਲਐੱਚਏ ਤੋਂ $5.3 ਿਮਲੀਅਨ; ਐਚਐਚਏਪੀ ਤੋਂ 
$7.5 ਿਮਲੀਅਨ। ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੀਯੋਗੀ ਐੱਲਐੱਚਟੀਐੱਫ ਗਰ੍ਾਂਟ ਰਾਹੀਂ $2.5 ਿਮਲੀਅਨ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਘਣਤਾ ਬੋਨਸ
ਘਣਤਾ ਬੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸਕਾਰ ਘਣਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਕਾਸ ਿਰਆਇਤਾਂ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਿਨਿਸ਼ਚਤ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਯੂਿਨਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 
ਘਣਤਾ ਬੋਨਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 262 ਨਵੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕਸ
ਿਸਟੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ $800,000 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 
ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 
ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਰਮਟ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। 
ਸਾਈਟ ਸੁਧਾਰ. ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ $100,000 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਿਡਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਐਂਟੀ-ਿਡਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਸਥਾਪਨ ਿਵਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 4 ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਕਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਜਨਤਕ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਿਕਮਊਿਨਟੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਥਰ੍ੀਵੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ 
ਸਾਥੀ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਸਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੀਐੱਲਐੱਚਏ ਰਾਹੀਂ 
$2.5 ਿਮਲੀਅਨ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।




