
ਜਨਤਕ ਸਕੌਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗ
ਅਪ�ੈਲ 6, 2021

ਦੱਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਯੋਜਨਾ



ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਚਅੁਲਸਕੋਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗਲਈ ਲੌਿਜਸਿਟਕ

←ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਚੈਨਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

̶ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.
• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ: www.fresno.gov/SCSP

̶ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ 12 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
• ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਮ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ * 9 ਦਬਾਓ ਜਾਂ “ਹੱਥ ਵਧਾਓ” ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ. ਿਟੱਪਣੀਆਂ 3 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹਨ.

• ਸਕੌਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ
ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

http://www.fresno.gov/SCSP


ਏਜੰਡਾ

• ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
• ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ
• ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ
• ਪ�ੋਜੈਕਟ ਤਿਹ
• ਸਰਵਜਨਕ ਇਨਪੁਟ



ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

• ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ
• ਇਨਿਫਲ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਲੂਤ
• ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

• ਦੱਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਿਵਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ:

ਦੱਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ
ਿਵਕਾਸ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ
ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
ਜਦਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.



ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ



2020 ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕਪਹੁੰਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ

6

ਮੁੱ ਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ
ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ

ਖਾਸਯੋਜਨਾ ਲਈਡ�ਾਫਟ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ

3 ਵਰਕਸ਼ਾਪਅਤੇ
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ
ਇੰਟਰਿਵSਜ਼
ਜੈਨ 13–15, 2020

ਸਲਾਹ
ਕਮੇਟੀ
ਿਮਲਣਾ
ਫੀਬ 6, 2020

ਕਿਮMMਿਨਟੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਫੀਬ 12, 2020

ਸਲਾਹ
ਕਮੇਟੀ
ਿਮਲਣਾ
ਫੀਬ 18, 2020

ਸਲਾਹ
ਕਮੇਟੀ
ਿਮਲਣਾ
ਮਾਰ 2, 2020
ਮਾਰ 10, 2020
ਐਮ 19, 2020
ਜੇਯੂਲ 7, 2020

ਕਿਮਿਨਟੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਫੀਬ 25, 2020

ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ
ਮੁੜ



ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ



ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

• ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ (5,600 ਏਕੜ)
̶ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
̶ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਿਗਕ, ਿਮਕਸਡ ਵਰਤ�, ਖੁੱਲੀ ਜਗ�ਾ, 
ਪਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਲ�ਡ ਯੂਜ਼ ਅਹਦੇੁ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

̶ ਇਸ ਸਮ� ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
̶ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
̶ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਚਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ
̶ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਇਨਵਾਇਰਨਮ�ਟਲ ਕੁਆਲਟੀ ਐਕਟ (ਸੀਈਿਕਯੂਏ)

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਮਾ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ

• ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੋ

• ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ

• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਜਬ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ
ਸ਼�ੇਣੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ



ਸਕੋਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

• ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਿਰਪੋਰਟ (ਈਰ) ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

- ਈਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਿਟਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰੋ

• ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਭਾਵਤ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ
ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਅਮਲਾ ਕੇਵਲ ਈਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇਵੇਗਾ
• ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਈਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਿਤਕਾ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ



ਏਇਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ
ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਕੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਦੇ ਅਹਦੁੇ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ
ਮਾਪਦੰਡ, ਟ�ੈਿਫਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਇ ਅਤੇ ਇਕ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਦੀ
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਈਰਦਾ ਸਕੋਪ

̶ ਸੁਹਜ
̶ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
̶ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ
̶ ਜੈਿਵਕ ਸਰੋਤ
̶ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ
̶ .ਰਜਾ
̶ ਭੂ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ
̶ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ
̶ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ
̶ ਹਾਈਡ�ੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
̶ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

• ਈਰ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ:

̶ ਖਿਣਜ ਸਰੋਤ
̶ ਸ਼ੋਰ
̶ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼
̶ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
̶ ਮਨੋਰੰਜਨ
̶ ਆਵਾਜਾਈ
̶ ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ
̶ ਸਹਲੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ
̶ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ
̶ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
̶ ਸੰਚਤ ਪ�ਭਾਵ



ਈਰਦਾ ਸਕੋਪ (ਜਾਰੀ)

• ਈਅਰ ਿਵੱਚ ਸੰਚਤ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ

• ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
̶ ਪ�ਤੀ ਸੀਕਾ ਲੋੜਾਂ, ਏਇਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

• ਕੋਈ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ
• ਮੁ ਲੇ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

̶ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਿਵਚ ਪਿਹਚਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ
ਦੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਸੀਕਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਮੀਲਪੱਥਰਅਤੇਅਨੁਮਾਨਤ ਸੂਚੀ

• ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ
̶ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤ� 23 ਅਪ�ੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
̶ ਐਨਓਪੀ 14 ਅਪ�ੈਲ ਤ� 14 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਮਆਦ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਪਿਹਲੀ ਸਕਾਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗ (ਅੱਜ)
• ਦਜੂੀ ਸਕੋਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗ ਅਪ�ੈਲ 28 6-8PM

• ਡਰਾਫਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
̶ ਇਰਾਦਾ ਰੀਿਲਜ਼ ਪਤਝੜ/ਿਵੰਟਰ 2021
̶ 45 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ

• ਅੰਤਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
̶ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ
̶ ਡਰਾਫਟ ਈਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਅੰਤਮ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
̶ ਬਸੰਤ 2022 ਿਵਚ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ



ਇਨਪੁਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ

• ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਸਕੋਿਪੰਗ ਿਟਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੋਿਪੰਗ ਮੀਿਟੰਗਾਂ
̶ 14 ਮਈ ਤ� ਐਨਓਪੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮੀਿਖਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
̶ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
̶ ਅਪ�ੈਲ 6, 2021
̶ ਅਪ�ੈਲ 28, 2021

• ਡਰਾਫਟ ਈਰ 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ
̶ ਡਰਾਫਟ ਲਈ 45 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੀਿਖਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
̶ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ
̶ ਪਤਝੜ / ਿਵੰਟਰ 2021

• ਯੋਜਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ
̶ ਬਸੰਤ 2022



ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇੰਪੁੱਟ ਿਕਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੀਏ

ਅੱਜ ਰਾਤ
• ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ * 9 ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ
ਵਰਚਅੁਲ ਹੱਥ ਵਧਾਓ

• ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ / ਸੰਗਠਨ ਦੱਸੋ
• ਸਕੌਿਪੰਗ ਬੈਠਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀ ਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
• ਿਟੱਪਣੀਆਂ 3 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹਨ

ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: 
- ਿਲਿਖਆ: ਗੱਲਬਾਤ
ਬਟਨ

- ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ
- *9 ਟੈਲੀਫੋਨ
- 'ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ' ਬਟਨ



ਅੱਜ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੰਪੁੱਟ ਿਕਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅੱਜ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਿਟਪਣੀਆਂ ਭੇਜ:ੋ
• ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ: SCSP@fresno.gov
• ਜਾਓ: https://www.surveymonkey.com/r/5ZPLK87
• ਮੇਲ ਰਾਹੀ:ਂ  

ਜੈਨੀਫਰ ਕਲਾਰਕ, ਯੋਜਨਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਚੈਰੀ ਿਵਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
2600 ਫਰੈਸਨੋ ਸਟ�ੀਟ, ਕਮਰਾ 3065
ਫਰੈਸਨੋ, CA 93721

ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਖੱੁਲਾ ਹੈ
ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ 14 ਮਈ, 2021 ਨੰੂ

mailto:SCSP@fresno.gov
https://www.surveymonkey.com/r/5ZPLK87


ਪ�ੋਜੈਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: 
www.fresno.gov/SCSP



ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!!
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