
ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੇਬਰਹੱੁਡਜ਼ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗਾਈਿਡੰਗ ਿਸਧਾਤਂ
ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਗਾਈਿਡੰਗ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਹਂ ਵਜ� ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ. 

ਆਵਾਜਾਈ 
• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਂਿਵਚਾਲੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੇ ਹਣੋ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ ਿਜਥੱੇ ਅਿੜੱਕਾ ਮੌਜਦੂ ਹੈ. 
• ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਚਨੂ ਕ�ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ 

ਿਵਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ. 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਂ.-ਗੁਆ ਂ ਤ� ਵਪਾਰਕ ਕ�ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕਾ ਂਅਤ ੇਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾ ਂ ਤਕੱ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ, 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੈਟਵਰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ. 
• ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਤ� 

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰ ੂਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰੇਲ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਂ -ਗੁਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗਾਂ, 
ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਰੈਸਨੋ ਦ ੇਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਕਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ. 

• ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਗਿਸ਼ਪ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੋੇ-ਰੋਧਕ ਬਨਸਪਤੀ 
ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਦੀ 
ਿਸਰਜਣਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ. 

 ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ 
• ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਕੋ ੇਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਬਨਸਪਤੀ, ਝਾੜੀਆ ਂਅਤ ੇਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਲਗਾ ਕ ੇਭਿਵਖੱ ਦ ੇਪਾਰਕਾ ਂ

ਿਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ ੇਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜ ੋਛਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟ�ੀਸਕੈਪ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

• ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੱਮਾ ਂਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ. 

• ਵਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਬਗੀਿਚਆ ਂਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

ਪਰਚੂਨ 

• ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਚਨੂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰੋ. ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਦਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਕਿਰਆਨੇ ਦੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ, ਬਕੇਰੀ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ 
(ਫਾਸਟ ਫਡੂ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਅਤ ੇਬੁਟੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ. 

• ਅਣਚਾਹੇ ਪ�ਚਨੂ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਭਾਫ ਸਟੋਰ, ਥੋੜ� ੇਸਮ� ਲਈ ਲੋਨ ਅਤੇ 
ਿਪਆਜ ਦੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ, ਅਤ ੇਬਾਲਗ ਸਟੋਰਾਂ ਦ ੇਿਵਸਥਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ. 

• ਵਪਾਰਕ ਗਿਲਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਚਨੂ ਅਦਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 



ਹਾਿਸੰਗ 
• ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਸਮਾ ਂਅਤ ੇਸ਼ੈਲੀਆ ਂਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 
• ਬੁ ਪਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁ ਪਾ ਅਬਾਦੀ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾ ਿਸਗੰ ਦ ੇ

ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 
• ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਗੁਆਂ ਦ ੇਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗਾ ਂਲਈ ਰਣਨੀਤਕ 

ਨੇੜਤਾ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕ ੇ
ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਿਕਆ ਂਤਕ ਪਹੁਚੰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿਦਆਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ. 

ਉਤਪ�ੇਰਕ ਗਿਲਆਰੇ 

• ਨਾਗਿਰਕ, ਪਾਰਕਲ�ਡ, ਪ�ਚਨੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਿਮਸ਼ਰਤ-ਵਰਤ�, ਅਤ ੇ ਬਹ-ੁਪਿਰਵਾਰਕ ਵਰਤ� ਦ ੇ ਵੈਸਟ ਸ਼ਾ 
ਐਵੀਿਨ, ਵੈਸਟ ਐਸ਼ਲੇਨ ਐਵੀਿਨ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਵੈਸਟ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਐਵੀਿਨ, ਵੈਸਟ ਕਿਲੰਟਨ ਐਵੀਿਨ., 
ਅਤੇ ਬਲਾਈਥ ਐਵੇਿਨ. ਦ ੇਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

ਿਸੱਿਖਆ 

● ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸਖਣ ਵਾਲੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜੀਦਂੇ ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰੋ. 

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 

● ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਸਤ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉ, ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ�ਾਂ ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

● ਸਾਰੇ ਆਂ.-ਗੁਆ.ਂ ਿਵਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 99 ਦੇ ਪਛੱਮ ਿਵਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ 
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ. 

 
 

 
 
 
 



ਅਿਧਆਇ 3 | ਟੀਚੇ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਮ .ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂ
ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਬਤੋਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਖਤੇਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 
ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ "ਬੁਿਨਆਦੀ ਚਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ 
ਖੇਤਰ" ਦੇ ਸੰਖੇਪ "ਆਈ ਪੀ ਆਰ" ਵਜ� ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਂੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਟੀਚਾ 1  ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਅਦੰੋਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰੋ. 

IPR 1.1  ਐਕਿਟਵ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਆਰ.ਏ.ਡਬਲਯੂ. ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤ ੇ ਸਾਈਡਵਾਕ, ਸਾਈਕਲ, ਅਤੇ ਟ�ੇਲ 
ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਜ ੋਅਮੈਰੀਕਨਟੀ ਿਡਸਕਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤ ੇ
ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਕ�ਦਰ, ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ. 

IPR 1.2  ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ 
ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਨੇੜ ੇਬੁਿਨਆਦੀ ਚ ੇਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਦਵਸ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਵਾਕ ਐਡਂ ਬਾਈਕ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ�ਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਅਤ ੇਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਟਂੀ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ.. 

IPR 1.3  ਸਾਰੇ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਗਲੀ ਦ ੇਦੋਵ� ਪਾਿਸਆ ਂ 'ਤੇ ਕਰਬ, ਕਰਬ ਰ�ਪ, ਗਟਰ, ਸਟ�ੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, 
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟ�ੀਟ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਾਲ ਇਕ ਜੁਿੜਆ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਸੁਹਾਵਣਾ 
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਬਣਾਓ. 

IPR 1.4  ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜ ੋ5-7 ਫੁੱਟ 
ਜਾਂ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਰੂੀਆ ਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਚ, ਸ਼ੇਡ, 
ਹਿਰਆਲੀ, ਅਤੇ - ਵਧੇਰੇ ਪ�ਮੁਖੱ ਇਕੱਠ ਿਵਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. ਸਥਾਨ - ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਵਰਖਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ). 

IPR 1.5  ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦ ੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ-ਸਹਾਇਕ ਚ ੇਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਿਕਗੰ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹ ੇ'ਤ ੇਲੇਨ ਅਤੇ ਖੋਜ 
ਲੂਪਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਜਥੱੇ ਕਲਾਸ II ਅਤੇ ਕਲਾਸ IV ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ. 

IPR 1.6  ਿਜਥੇ ਕਲਾਸ II ਅਤ ੇIV ਦੀਆ ਂਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤ ੇ30 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘੰਟ ੇ
ਜਾਂ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾ ਂਤ ੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ, ਿਬਹਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਹੁੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰਕੁਾਵਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਣੇ ਲਈ 
ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਿਟੰਗ ਬਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. 

 
 



IPR 1.7  ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਿਰਕ ਕ�ਦਰਾ,ਂ 
ਸਕੂਲਾ,ਂ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਚਨੂ ਕ�ਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ੇਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ. 

IPR 1.8  ਜਦ� ਇੱਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਥ�ਸ਼ੈੋਲਡ ਤ� ਉਪੱਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਈਲਾਂ ਟ�ੈਵਲਡ  ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, 
ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਈਕਲ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤ ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੇ ਲਈ ਅਪਗ�ੇਡ, ਟ�ਾਂਿਜ਼ਟ ਸੇਵਾ 
ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨਾਂ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ. 

IPR 1.9  ਜਦ� ਇੱਕ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਜਕੈਟ ਵਡੇੱ ਚਰੁਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਕੈਟਾਲੈਿਟਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਟ�ਾਂਿਜਟ ਸਟਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਬ�ਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕੂੜੇਦਾਨ, ਅਸੈਸਿਬਲਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ / 
ਜਾਂ ਸ਼ੇਿਡੰਗ. 

IPR 1.10  ਜਦ� ਵੱਡੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ (100 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਟ ਪਾਸ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. 

IPR 1.11  ਵੈਟਰਨਜ਼ ਬੁਲੇਵਰਡ ਇੰਟਰਚ�ਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਤ ੇਵੈਸਟ ਗੇਿਟਸਬਰਗ ਐਵੇਿਨ. ਿਵਖੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ 99 ਦ ੇਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਿਸਓ ਂਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ. 

IPR 1.12  ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਐਵੀਿਨ. ਅਤੇ ਇਸਦ ੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਗ�ਾਂਟਲ�ਡ ਐਵੀਿਨ. ਅਤ ੇਵੈਟਰਨਜ਼ ਬਲੇੁਵਰਡ ਨੰੂ 30 ਸੁੱਿਰਆ ਂਦੀ ਇੱਕ 30 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤ ੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ. ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਮਾਸਟਰ ਟ�ੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੱਤ ਇਸ ਝਟਕ ੇਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ. 

IPR 1.13 ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਿਵਚ ਟਰੱਕ ਰਟੂਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਰਟੂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰੋ ਜੋ ਘੱਟ-ਤੀਬਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਕੇ -12 ਸਕੂਲਾ ਂਦ ੇਨੇੜ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ. 

IPR 1.14  ਸ਼ਾਅ ਐਵੀਿਨ ਿਵਖ ੇ ਰੇਲਰੋਡ ਓਵਰਪਾਸ ਅਤੇ ਹਰਡਨ ਐਵੀਿਨ. ਿਵਖੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲੇ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. 

IPR 1.15 ਹਾਈਵੇਅ 99 ਅਤ ੇਸ਼ਾ ਐਵੇਿਨ. 'ਤੇ ਇੰਟਰਚ�ਜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਵੇਅ ਦੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾ ਂ
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲਟਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ. 

IPR 1.16  ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਿਲਿਬਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੇ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ 'ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤ ੇ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ. 

 
 



IPR 1.17  ਅਗਲੀ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦ ੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਕਾ ਂ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮਜੌੂਦਾ ਸਮ� ਿਵਚੱ 
ਘਟੀਆ ਕਿਮਿਨਟੀ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਿਕਵ� ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

IPR ਟੀਚਾ 2  ਸਟ�ੀਸਕੈਪਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਹਨ, ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਂੇ ਹਨ. 

IPR 2.1 ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲਬ ਆ ਟ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਟ�ੈਿਫਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤੱ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੌਰਾਹੇ ਅਤੇ ਕ�ਾਸਵਕੌ ਤ� ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਧਾਓ. 

IPR 2.2  ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਮਡਬੌਲਕ ਕਰਾਿਸੰਗਜ਼, 
ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜ;ੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ; ਿਵਆਪਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ 
ਪਨਾਹ ਟਾਪੂ; ਉਚੱ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂ ਿਵੱਚ ਭੜਾਸ ਕੱ ;ਣ ਵਾਲੇ; ਅਤ ੇਪ�ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕ�ਾਸਵਾਕਸ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਿਜ਼ਟ ਸਟਾਪਾਂ ਤ ੇਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਪੈ ਰਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਿਮਡਬਲੋਕ ਕਰਾਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਪਡੈਸਟ�ੀਅਨ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਕਨਜ਼ (ਪੀਐਚਬੀ) ਅਤੇ ਟ�ੈਿਫਕ ਿਸਗਨਲ 
ਸਮ� ਦੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ. 

IPR 2.3  ਹਾਈਵੇਅ 99 ਸੁਦੰਰੀਕਰਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤ ੇਬਣਾਓ ਅਤ ੇਹਾਈਵੇਅ 99 ਤ� ਪੱਛਮੀ ਖਤੇਰ ਤਕੱ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੇਟਵੇ ਬਣਾਓ. 

IPR 2.4  ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾ ਟੀ ਆਿਫਸ ਟਿੂਰਜ਼ਮ, ਿਵਨੇਟਰਜ਼ ਅਤ ੇਿਡਸਿਟਲਰਜ਼ ਫਿਰਜ਼ਨੋ ਕਾਉਟਂੀ, ਫਰੈਸਨੋ ਕਾ ਟੀ 
ਫਾਰਮ ਿਬ ਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਸਮੁਚੱੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਕੇਤ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 
ਵਾਈਨਰੀਆ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟ�ਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ. 

IPR 2.5  ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਸ਼ਨਾ ਂਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾ ਂਅਤੇ ਹਰੋ ਪੈਦਲ 
ਯਾਤਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ�ੀਟਲਾਈਟ ਬੈਨਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, 
ਵੈਟਰਨਜ਼ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਿਨਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵਚ ਬੈਨਰ 
ਲਟਕਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਿਮਲਟਰੀ ਸਰਿਵਸ ਬਨੈਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 

IPR 2.6  ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਿਦੱਖ ਅਤ ੇਜਗ�ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ, ਿਵਲੱਖਣ ਲ�ਡਕੇਪਸ ਬਣਾਉਣ, ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਲਾ 
ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂ ੇਸਟ�ੀਸਕੇਪ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ. 

IPR 2.7  ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੰੂ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਮੁਹੱਿਲਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਆਂਗੁਆ.ਂ 
ਲਈ ਲ�ਡਸਕੇਪ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੋ. 

IPR 2.8  ਸਪਰਸ਼, ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਡੀਅਲ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ�ੀਸਕੇਪ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 



ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ�ਾ ਂਤੱਤਾਂ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜੱਥੇ ਪ�ਚਨੂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕ�ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾ,ਂ ਬੱਸ ਅੱਿਡਆਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾ,ਂ 
ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ. 

IPR 2.9  ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵ�, ਸੋਕੇ ਸਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲ�ਡਸਕੇਿਪੰਗ ਅਤੇ ਿਜਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਪੌਦ ੇਲਗਾਓ 
ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ, ਹੜ�ਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਸ਼ਿਹਰੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਟਾਪ ੂਪ�ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

IPR ਟੀਚਾ 3 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ 

ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. 

IPR 3.1  ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗ�ੀਵਾਟਰ 
ਿਸਸਟਮ, ਸੋਕਾ-ਪੂਰਣ ਲ�ਡਸਕੇਿਪੰਗ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੌਹਰੀ ਸਤਹ ਦੀ ਕਮੀ. 

IPR 3.2  ਪੂੰਜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮਾ ਂਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਗੁੰਮ ਰਹ ੇਬੁਿਨਆਦੀ ਚੇ ਨੰੂ ਜੜੋਨ ਅਤ ੇ
ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ. 

IPR 3.3  ਹਰੇਕ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਦੇ ਿਕੱਤੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਹਲੂਤਾ ਂ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ. 

IPR 3.4 ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਬਚਾਅ ਟੀਿਚਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤ ੇਪਾਣੀ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. 

IPR 3.5  ਿਵਕਾਸ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕ�ਆ ਸਮੇਤ, ਮੌਜਦੂਾ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆਵਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਗਈ ਵੈਲਲ�ਡ, ਿਰਪੇਰੀਅਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਨਵਾਸਾਂ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ. 

IPR 3.6  ਿਜਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨ ਦ ੇਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇ
ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵਚ ਯੋਗਤਾਪੂਰਵਕ ਜੀਵ-
ਿਵਿਗਆਨੀ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਉਿਚਤ ਉਪਾਅ ਉਪਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. 

IPR 3.7  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮਛੱੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਿਵਭਾਗ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾ ਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜਲ-ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ, ਟੋਇਆਂ, 
ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਾਜੈਕਟਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ. ਨਿਹਰਾ ਂਅਤ ੇਹੋਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ. 

 
 
 

 



ਅਿਧਆਇ 4 | ਟੀਚੇ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆ ਂਕਿਮ ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂ
ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਰਬਤੋਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 
ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, "ਜਨਤਕ ਸਹਲੂਤਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ 
ਸੰਖੇਪ ਰਪੂ ਿਵੱਚ "ਪੀਐਫ" ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਇਕ ਹਾ-ਂਪੱਖੀ ਅਤ ੇਲੋੜੀਦਂੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ� ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ. 

PF ਟੀਚਾ 1 ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖੱੁਲੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੋ. 

PF 1.1 40 ਏਕੜ ਤ� ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ�ਤੀ 1000 ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤਨੰ ਏਕੜ 
ਪਾਰਕਲ�ਡ ਲਈ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. 

PF 1.2 ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਨਵ� ਪਾਰਕ 
ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ�ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ; ਖਾਲੀ ਅਤ ੇ ਿਵਕਾਸ ਰਿਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਆੁਰਾ; ਅਤ ੇ
ਿਜ਼ਮੀਦਂਾਰਾ,ਂ ਵਸਨੀਕਾ,ਂ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜਸੰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਆੁਰਾ. 

PF 1.3 ਪਾਰਕਾਂ, ਰਸਤ ੇਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ�ਾ ਲਈ ਨਵ� ਅਤ ੇਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਫੰਿਡੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ. 

PF 1.4 ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਪਾਰਕ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਹਨ 
- ਸਮੇਤ ਸਾਈਡਵਾਕ, ਸਾਈਕਲ ਸਹਲੂਤਾਂ (ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਮੇਤ), ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ - 
ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਰੈਸਨੋ ਪਾਰਕਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਐਕਿਟਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹਨ. 

PF 1.5 ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਿਵਚ ਗੁਆ.ਂ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੇਡ ਦ ੇ
ਮੈਦਾਨ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆ ਂਦੌੜਾਂ, ਿਪਕਿਨਕ ਟੇਬਲ, ਬਾਰਬੇਕ, ਬ�ਚ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ 
ਬਾਗਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

PF 1.6 ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਅਤ ੇਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਣ. 
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ: ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਅਿਭਆਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, 
ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਜਗ�ਾ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, 
ਤੁਰਨ / ਜਾਿਗੰਗ ਮਾਰਗ, ਅਤ ੇਬੈਠਣ ਦ ੇਖੇਤਰ. 

PF 1.7 ਐਕਿਟਵ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਲਾਨ ਿਚਤੱਰ ਐਮਟੀ-2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆ ਂ
ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੋ ਅਤ ੇਭਿਵੱਖ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟ�ਲੇਾਂ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰੋ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨ ਜੋਕੁਇਨ ਨਦੀ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ. 

PF 1.8 ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਹਦੁ ੇਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਕਿਮ ਿਨਟੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਨਕਸ਼ਾ 4-2 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 



ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ. 

 

PF 1.9 ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਭਿਵੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ 
ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜ ੇਸਾਈਟ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਰਤ� ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ. 

PF 1.10  ਏਆਰਟੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰ�ਡਨ ਨਿਹਰ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਟ�ੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ 
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਸ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰੋ, ਜਦ� ਿਕ ਖੁਲੱ� ੇ  ਸਥਾਨ ਅਤ ੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਮੋਰਚੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਖੜਕੀਆਂ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ 99 ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ 
ਬੁਲੇਵਰਡ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ.  ਬਾਲਕੋਨੀਜ, ਆਿਦ) ਦੇ ਰਾਹ 
ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ. 

PF 1.11  ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ�ੈਸ਼ਕੈਨ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਸੁਥਰੇ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਣ. 

PF 1.12  ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਨਦੀ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਛੱੀ ਫੜਨ ਅਤ ੇ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ/ਕੁਆਿਕੰਗ ਤ� ਲੈ ਕ ੇ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤ ੇ ਆਮ ਕਸਰਤ ਤਕੱ ਿਵਲੱਖਣ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਕੌੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ. 

PF 1.13 ਐਕਿਟਵ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੰੂ ਹਾਈਵੇਅ 99 ਦੇ ਪੂਰਬ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਬਣਾਓ, ਅਤ ੇਹਰਨਡਨ ਐਵੀਿਨ, ਹਾਈਵੇਅ 99 ਅਤ ੇ
ਦਿਰਆ ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਐਕੁਰੀਅਮ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ. ਸਪੇਸ. 

PF 1.14    ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਸ ੇਗਾਰਸੀਆ ਅਡੋਬ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਵਜ� ਉਚੱਾਓ. 

PF 1.15 ਸ�ਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਓਪਨ ਕ�ਪਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜ ੋ
ਿਕ ਗੈਰ-ਸਕੂਲ ਘੰਿਟਆ ਂਦੌਰਾਨ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

PF ਟੀਚਾ 2 ਆਪਸ ਿਵਚੱ ਜੁੜ,ੇ ਆ ਂਗੁਆ-ਂਸਿਹਯੋਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

PF 2.1 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਆਂ.-ਗੁਆ.ਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦ ੇ
ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਕਵੀ ਂਥਾਂਵਾ ਂਲੱਭਣ ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿਹਕਾਰਤਾ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ. 

PF 2.2 ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰੋ. 

PF 2.3 ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਧੇ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ-ਮੁਖੀ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤ� ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. 



PF ਟੀਚਾ 3  ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆ ਂਦ ੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ 

ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ. 

PF 3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਅਹਦੁੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਉਚੱ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦ ੇਹਨ. 

PF 3.2 ਸ�ਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾ ਟੀ ਆਿਫਸ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸਮਰਥਨ 
ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਜੋ ਿਵਕਲਿਪਕ, ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆ.ਂ 

PF 3.3 ਕੈਟਾਲੈਿਟਕ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਸਕ�ਡਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਂ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤ� ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕ�ਪਸ ਵਜ� ਸੇਵਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. 

PF ਟੀਚਾ 4 ਪਿਹਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ ੋਸੇਵਾ ਦੀ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੇ ਹਨ. 

PF 4.1 ਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਂਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਹਲੂਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਟੀਿਚਆ ਂ
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੋ. 

PF 4.2 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦ ੇਨਾਲ, ਨਵੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਪਿਹਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ, 
ਪਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

PF 4.3 ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਿਵਸ ਕਵਰੇਜ/ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਸਮ� ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਹ�ਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 
ਕਰੋ, ਜਦ� ਤਕੱ ਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਂਬਣਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਕਵੀ ਂਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ. 

PF 4.4 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਿਲਸ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦ ੇਕਿਮ ਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਿਵਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ / ਜਾ ਂ
ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਰਪੂਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ. 

PF ਟੀਚਾ 5 ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਓ. 

PF 5.1 ਨਵ� ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਂ -ਗੁਆ.ਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ 
ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਿਡਵੈਲਪਰਾਂ, ਕ�ਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ, ਗੁਆਂ. 
ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਿਹਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ. 

PF 5.2 ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਪ�ਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਿਵਿਦਅਕ ਕੋਰਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਗੱਭਰਆੂਂ ਲਈ ਕਾਰਜ; ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਅਦਾਿਰਆ ਂਲਈ ਜਗ�ਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂ
ਿਜਵ� ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕਾਂ, ਡੇਅ ਕੇਅਰਜ਼, ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 



PF 5.3 ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ ਅਤ ੇਪ�ੋਗ�ਾਿਮੰਗ ਲਈ ਨਵ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਫੰਿਡੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ. 

 
 
 
 



ਅਿਧਆਇ 5 | ਟੀਚੇ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰਲੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਮ .ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ, ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂ
ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਰਬਤੋਮ ਅਿਭਆਸਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 
ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ "ਲ�ਡ ਯੂਜ਼ ਐਡਂ ਹਾਉਿਸੰਗ" 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਂੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

LUH ਟੀਚਾ 1 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ�ਮਵਾਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

LUH 1.1 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜ ੇਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ 
ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. 

LUH 1.2  ਿਵਕਾਸ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਿਦਉ. 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਟੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅਦੰਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਵਲੱ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ. 

LUH 1.3  ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਪਛੜ,ੇ ਦਬੁਾਰਾ ਿਵਕਾਸ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 
ਿਜਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

LUH 1.4  ਕ�ਮਵਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਵੈਸਟ ਸ਼ਾ ਐਵੀਿਨ ਟਾ ਨ ਸ�ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ. 

LUH 1.5  ਸਧਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ੋ ਿਕ ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਵਕਾਸ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਅਨੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਿਵਚੱ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ 
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ. 

LUH 1.6  ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਾਇਦੀਪ 
ਜਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀ ਂਲੈਣਗ,ੇ ਿਜਥੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਿਤੰਨ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਘੁਸਪਠੈ ਕਰਦ ੇਹਨ. 

LUH 1.7  ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਟੁਟੱੇ ਹੋਏ ਚ ੇ
ਦੇ ਿਸਸਟਮ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਵਾਲੇ ਰੋਡਵ ੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਨਗੇ. 

LUH ਟੀਚਾ 2 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਓ.

LUH 2.1  ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲ�ਡ ਕਜ਼ੰਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਲੀਅਮਸਨ ਐਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ) ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਸਾਰੇ ਪ�ਾਈਮ ਫਾਰਮਲ�ਡ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ.



LUH 2.2  ਖੇਤਰ ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਤ� ਇਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਫਰ ਨੰੂ ਝਟਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਗੈਰ-

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਰਤ� ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

LUH 2.3  ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਫੰਡ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾ ਟੀ ਫਾਰਮ ਿਬ ਰੋ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ. 
ਰਣਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਫੰਿਡੰਗ ਅਤ ੇਗ�ਾਂਟ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਕਵੀਆਂਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ:ਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ, 
ਿਕਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਖੇਤ ਪ�ਣਾਲੀ, ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਤ ੇਵੇਫਾਇਿਡੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, 
ਆਿਦ. 

LUH 2.4  ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਿਮ ਿਨਟੀ ਬਗੀਿਚਆਂ ਦ ੇਪੌਦ ੇਲਗਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਮੁਰਗੀਆਂ, ਮਧ-ੂ
ਮੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੇ ਪਾਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਸਧੋ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. 

LUH 2.5  ਏ.ਐਨ.ਐਕਸ ਓਵਰਲੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪ�ਡੂ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਦ ਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਉਪ-ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਰੇਜ਼ੋਿਨੰਗ, ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਂ
ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦ ੇਇੰਟਾਈਟਲਮ�ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ, ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਿਹਰ 
ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ. 

LUH 2.6  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾਂ, ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਬਾਗ, ਿਕਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ 
ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕਲਾ. 

LUH 2.7  ਏਬੀ 465 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 
ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਕਂਣਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਅਪਣਾਉਣ' ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. 

LUH ਟੀਚਾ 3 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡਜ਼ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਰੂੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ. 

LUH 3.1  ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂ

ਸਥਾਨਕ ਪ�ਚੂਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਬੇਕਰੀ, 
ਰੈਸਟੋਰ�ਟ (ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਥਾਵਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ), ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ. 

LUH 3.2  ਸਾਰੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵਚ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇਆਂ-ਗੁਆ.ਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤ� ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬਾਲਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ' ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. 

LUH 3.3  ਆਪਸੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪਦੈਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਚਨੂ ਨੋਡਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਕਿਮ 
ਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਇਬ�ਰੇੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹ-ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ. 



 

LUH 3.4  ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ�ਚਨੂ ਫਾਰਮਟੈਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੁਲੇੱ ਹਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਂਜਾਂ ਛੋਟ ੇ
ਵਰਗ ਫਟੁੇਜ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜੱਥ ੇਅਿਜਹ ੇਫਾਰਮੈਟ ਸਥਾਨਕ ਉਦੱਮੀਆ ਂਲਈ ਸਸਤੀ ਜਗ�ਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਚਲੱਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਵਪਾਰਕ ਨੋਡਾ ਂਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਂੇ ਹਨ. 

LUH 3.5  ਸਖਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਸੰਭਾਵਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 
ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤ ੇਭਾਫ ਸਟੋਰਾਂ, ਥੋੜ� ੇਸਮ� ਦ ੇਕਰਜ਼ ੇਅਤ ੇ
ਿਪਆਜ ਦੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਟੋਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪ�ਚਨੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਇਨਪੁਟ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ. 

LUH 3.6  ਹਾਈਵੇ ਿਸਟੀ ਆਂ.-ਗੁਆਂ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰ-ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ�ੇਰਣਾਵਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ ੋਿਵਸ਼ਾਲ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਸਮਾ ਂਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਪੈਦਲ 
ਯਾਤਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਨੋਡਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ.LUH 3.7  ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆ ਂ ਦ ੇ
ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ. 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਾਰਗਾਂ, ਲ�ਡਕੇਿਪੰਗ, ਵਾੜ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾ ਂਅਤੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਿਬੰਦਆੂਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੈ. 

LUH 3.8 ਅਨੁਕੂਲ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਲਈ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਗਿਰੱਡਡ ਸਟ�ੀਟ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰੋ. 

LUH ਟੀਚਾ 4 ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਂ-
ਗੁਆ.ਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ. 

LUH 4.1  ਇਿਤਹਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਹਲੂਤਾ ਂਅਤ ੇਹਰੇਕ ਦ ੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਦਆ ਂਪੱਛਮੀ 
ਖੇਤਰ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਆ.ਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾ ਂਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ. 

LUH 4.2  ਐਲਯੂਐਚ 1.1 ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ. ਆ-ਂਗੁਆ.ਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆ ਂ
ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਅਤੇ ਮਜ਼ੇਬਾਨੀ ਸਮਾਗਮਾ ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ. ਕਮੇਟੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵਚ ਬਰਾਬਰ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 

LUH ਟੀਚਾ 5 ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਡੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

LUH 5.1  ਿਵਕਾਸ ਕੋਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾ ਂਿਕ ਜਦ� ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਰਗਰਮ ਖੇਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਤੇ, ਜਾਂ ਪ�ਡੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨਵ� ਪ�ਜੋੈਕਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਡੂ / 
ਸ਼ਿਹਰੀ ਬਫਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 



• ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲ�ਡਸਕੇਿਪਗੰ 
ਅਤੇ ਕੜਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ. 

• ਕੰਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਵਾਿਚੰਗ ਵਾੜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ. 

• ਖੁੱਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਜਵ� ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਗੀਿਚਆਂ, ਲ�ਡਸਕੇਪਡ ਵਾਕਵੇਅ, ਟ�ੇਲਜ ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਤਰੌ 'ਤ ੇ
ਸਾਈਟ' ਤੇ ਹੜ� ਿਨਯੰਤਰਣ / ਡਰੇਨੇਜ ਦੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁਟੱ 
ਤ� ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. 

• ਨਵ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ. 

LUH ਟੀਚਾ 6 ਸਾਫ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਵਸਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਸਮਾ ਂਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਅਕਾਰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਂ.-ਗੁਆਂ. ਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ. 

LUH 6.1  ਹਾ ਿਸੰਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਬਹ-ੁਪੀੜ�ੀ ਅਤੇ ਬੁ ਪੇ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਕਸਸੈਰੀ ਡੇਵਿਲੰਗ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਨਵ� ਹਾ ਿਸੰਗ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 

LUH 6.2  ਅਗਲੀ ਸਧਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਿਵਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮਜੌੂਦਾ ਸਮ� ਿਵਚੱ 
ਘਟੀਆ ਕਿਮ ਿਨਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

LUH 6.3  “ਿਡਫ�ਸੀਬਲ ਸਪੇਸ” ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਗਲੀਆ ਂਅਤ ੇ / ਜਾ ਂਪਬਿਲਕ 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

LUH 6.4 ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਚਆ ਂਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਅਤ ੇ ਿਦੱਖ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਸਰੋ ਿਤਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ  
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	ਅਧਿਆਇ 5 | ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
	LUH ਟੀਚਾ 1 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ.
	LUH ਟੀਚਾ 2 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਓ.
	LUH ਟੀਚਾ 3 ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡਜ਼ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ.
	LUH 3.1  ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਮਿ ਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਬੇਕਰੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ.
	LUH ਟੀਚਾ 4 ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿ ਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਂ-ਗੁਆਂ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ.
	LUH ਟੀਚਾ 5 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
	LUH ਟੀਚਾ 6 ਸਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਵਸਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਂ.-ਗੁਆਂ. ਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ.


