Countywide Planning Policies
Transportation
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
Countywide Planning Policies (ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ) (CPPs) ਦਾ Transportation

(ਆਵਾਜਾਈ) ਅਿਧਆਇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ,
ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨ��ਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ

ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਭਾਗ� ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ:
•

•
•

ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ – ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕ�ਦਤ
� ਕਰਨਾ, ਜੋ

Regional Growth Strategy (ਖੇਤਰੀ ਿਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ – ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਢੰ ਗ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼�ਣ
ੇ ੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਿਸਸਟਮ (ਪ�ਣਾਲੀ) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ – ਸੁਰੱਿਖਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊਪੁਣਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
Transportation (ਆਵਾਜਾਈ) ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਖੇਤਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ

ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ

ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ Black, Indigenous, and people of color (ਕਾਲੇ , ਸੁਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਲੋ ਕ�), ਘੱ ਟ ਜ�

ਨਾ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ, ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ‘ਤੇ ਿਵਸਥਾਪਨ ਅਤੇ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਪ�ਸਤੁਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵ� ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Countywide Planning Policies
(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ
ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਕੀ ਹਨ?

Countywide

(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ

Planning

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

Policies

ਦੀਆਂ

ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਜ� CPP ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ

ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Growth

Management

Planning

Council (GMPC-ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਪਿਰਸ਼ਦ), CPP ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸ਼ਿਹਰ�

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਤ� ਚੁਣੇ ਗਏ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰਕੇ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ।

CPP ਇੱ ਕ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਿਕੰ ਗ

ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ CPP ਅਤੇ

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CPP, ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ Regional Planning
(ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪ�ਭ ਾਵ
•
•
•
•
•
•

ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਇਕੱ ਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ� ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਬਾਲਣ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਿਟਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹ ਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, CPP ਜ� ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

gmpc@kingcounty.gov ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ� (206) 263-9560 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ Ben Larson ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

