
ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (CTC)
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (CTC)
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (CTC)
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ

ਇਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਲਾਨ (ਟੀ ਈ ਪੀ) (Transporta-
tion Expenditure Plan, TEP)  
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੰਬਰ 2012 
ਵਿਚ $7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ: 

• ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
• ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
• ਬਾਇਸਕਲ ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
• ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2012 ਟੀ ਈ ਪੀ 
(TEP), ਅਲਾਮੀਡਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 
ਫੰਡਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਾਰੇ 2012 ਟੀ ਈ ਪੀ (TEP) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ:

• ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਚਡਾਗ ਕਮੇਟੀ
• ਸਲਾਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡਿਟ
• ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ 

ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
• ਪ੍ਰੋਜਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
• ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ

• ਬੀ ਏ ਆਰ ਟੀ (BART) ਤੋਂ ਵਾਰਮ ਸਪਰਿੰਗਸ (Warm Springs) 
ਅਤੇ ਓਕਲੈਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ (Oakland Airport) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ

• ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ
• I-238 ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ
• I -580, I-680 ਅਤੇ ਰੂਟ 84 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ 
• ਸਥਾਨਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
• ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿਚ ਬਾਇਕ ਅਤੇ  ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 

ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ
• ਆਈਰਨ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਲ (Iron Horse Trail), ਈਸਟ ਬੇਅ 

ਗ੍ਰੀਨਵੇਅ (East Bay Greenway) ਅਤੇ ਬੇਅ ਟ੍ਰੇਲ (Bay 
Trail) ਗੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

• ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

(510) 208-7400
www.AlamedaCTC.org
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੋ
Facebook.com/AlamedaCTC
Twitter @AlamedaCTC

ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) 
(Alameda County Transportation Commission, Alameda 
CTC) ਪੂਰੇ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ 
ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

• ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ (Alameda 
County Board of Supervisors)

• ਬੀ ਏ ਆਰ ਟੀ (BART) ਅਤੇ ਏ ਸੀ (AC) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
ਚਾਰ ਭਾਇਚਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 
ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (Alameda CTC), 
ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਭਾਇਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਮੀਡਾ 
ਸੀ ਟੀ ਸੀ (Alameda CTC) ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 
(Alameda CTC) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਚਡਾਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (Alameda CTC) ਕੋਲ 100% ਸਹੀ 
ਆਡਿਟ ਹੈ। ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (Alameda CTC) ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ 
ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਖਰਚਦੀ ਹੈ।

ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ 
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Alameda 
County Transportation) 
ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ

ਭਾਇਚਾਰਾ

ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ

21ਵੀ ਂ  ਸਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 



ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
2000 ਦੇ ਵਿਚ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ 81.5% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ 
ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ-ਸੈਂਟ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 2022 ਨੂੰ 
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ - 
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਗਾਂਹ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 
ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (Alameda CTC), 2012 ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 
ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ (ਟੀ ਈ ਪੀ) (2012 Transportation Expenditure 
Plan, TEP) ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 
ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ ਈ ਪੀ (TEP) 2012 ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 
2000 ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਬਾਇਸਕਲ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ 
ਲਿਆ।

2012 ਦੀ ਟੀ ਈ ਪੀ (TEP) ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ, ਨ ੌਕਰੀਆ ਂਪ ਦੈਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੀੜ ਨ ੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤ  ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ ਰੁੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲ  ੇ30 ਸਾਲਾ ਂਵਿਚ 
ਤਕਰੀਬਨ $7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿ ੱਤ ਦ  ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾ ਂਹ  ੈਜ  ੇਇਸਨ ੂ ੰ2012 ਵਿਚ ਵ ਟੋਰਾ ਂਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ।ੈ
• ਪਬਲਿਕ ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ ਅਤ ੇ ਸਪ ੈਸ਼ਲਾਇਜ਼ਡ ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ (48% - $3.7 ਬਿਲੀਅਨ)

 - ਬੱਸ, BART, ਫ ੈਰੀ ਅਤ ੇ ਰ ੇਲ ਸਰਵਿਸ ਨ ੂੰ ਮ ੜੁ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਵਧਾਉਣਾ
 - ਏ ਸੀ ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ, ACE*, BART, WETA**, WHEELS ਅਤ ੇ ਯ ਨੂੀਅਨ ਸਿਟੀ ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ ਲਈ ਅਪਰ ੇਟਿ ੰਗ ਫੰਡਜ਼ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 - ਨਵ ੇ ਂ ਵਿਦਆਰਥੀ ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ ਪਾਸ ਪਰ੍ ੋਗਰ੍ਾਮਾ ਂ ਨ ੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
 - ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਅਪਾਹਜਾ ਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ (ਪ ੈਰਾਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ)

• ਸਥਾਨਕ ਗਲੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸੜਹ੍ਕਾ ਂ (30%  - $2.3 ਬਿਲੀਅਨ)
 - ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊ ਟਂੀ ਦ  ੇਸਾਰ  ੇਸ਼ਹਿਰਾ  ਂਵਿਚ, ਫ ੁੱਟਪਾਥਾ,ਂ ਮ ੜੁ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤ  ੇਸ ਰੁੱਖਿਆ ਸ ਧੁਾਰਾ  ਂਸਮ ੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦ  ੇਮ ੁੱਖ ਲਾਘਂਿਆ ਂਅਤ  ੇਗਲੀਆ ਂਵਿਚ ਸ ਧੁਾਰ
 - ਭਚੁਾਲਾ ਂ ਪਰ੍ਤੀ ਸ ਰੁ ੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਕ ਪ ਲੁ 

• ਹਾਈਵ ੇਅ ਦ ੇ ਕ ਸ਼ੁਲਤਾ ਅਤ ੇ ਢਆੁਈ (9% - $677 ਮਿਲੀਅਨ)
 - ਪ ਰੁਾਣ ੇ ਬ ਨੁਿਆਦੀ ਢਾਚਂ ੇ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਘਾਟਾ ਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊ ਟਂੀ ਵਿਚ ਹਰ ੇਕ  

ਹਾਈਵ ੇਅ ਲਾਘਂ ੇ ਦੀ ਕ ਸ਼ੁਲਤਾ ਵਿਚ ਸ ਧੁਾਰ
 - ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਵ ਸ਼ੇ ਦ  ੇਰਾਹੀ  ਂਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੂ ੰਸਮਰਥਨ ਦ ਣੇਾ
 - ਟਰੱਕਾ ਂ ਦ ੇ ਰ ਟੂਾ ਂ ਤ ੇ ਕ ਸ਼ੁਲਤਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸ ਰੁ ੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ ਧੁਾਰ ਕਰਨਾ 

• ਬਾਇਸਕਲ ਅਤ  ੇਪ ਦੈਲ ਚਾਲਕਾ ਂਦਾ ਬ ਨੁਿਆਦੀ ਢਾਚਂਾ ਅਤ  ੇਸ ਰੁੱਖਿਆ (8% - $651 ਮਿਲੀਅਨ)
 - ਮ ੁੱਖ ਬਾਇਕ/ਪ ੈਦਲ ਰਸਤਿਆ ਂ ਨ ੂੰ ਪ ਰੂਾ ਕਰਨਾ (ਆਇਰਨ ਹਾਰਸ ਟਰ੍ ੇਲ, ਬਾਇ ਟਰ੍ ੇਲ ਅਤ ੇ  

ਈਸਟ ਬ ੇ ਗਰ੍ੀਨਵ ੇਅ)
 - ਹਰ ੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਇਸਕਲ ਅਤ ੇ ਪ ੈਦਲ ਚਾਲਕਾ ਂ ਦੀ ਸ ਰੁ ੱਖਿਆ ਅਤ ੇ ਪਹ ੁੰਚ ਵਿਚ ਸ ਧੁਾਰ
 - ਸਕ ਲੂਾ ਂ ਤੱਕ ਸ ਰੁ ੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆ ਂ ਦ ੇ ਪਰ੍ ੋਗਰ੍ਾਮਾ ਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

• ਸਦੀਵੀ ਭਮੂੀ ਵਰਤ  ੋਅਤ  ੇਆਵਾਜਾਈ ਨ ੂ ੰਜ ੜੋਨਾ (4% - $300 ਮਿਲੀਅਨ)
 - BART ਸਟ ੇਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾ ਆਧ ਨੁਿਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸ ਧੁਾਰ
 - ਟਰ੍ਾਜ਼ਂਿਟ, ਹਾਊਸਿ ੰਗ ਅਤ ੇ ਨ ੌਕਰੀਆ ਂ ਦ ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ ੜੁਾਓ ਦਾ ਸ ਧੁਾਰ

• ਤਕਨੀਕ, ਖ ੋਜ ਅਤ ੇ ਵਿਕਾਸ (1% - $77 ਮਿਲੀਅਨ)
 - ਭੀੜ ਅਤ ੇ ਗਰ੍ੀਨ ਹਾਊਸ ਗ ੈਸਾ ਂ ਦ ੇ ਫ ੈਲਾਓ ਵਿਚ ਕਮੀ
 - ਆਵਾਜਾਈ ਕ ਸ਼ੁਲਤਾ ਵਿਚ ਸਧੁਾਰ ਲਈ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲ ੋਜੀ ਨ ੂ ੰਲਾਗ  ੂਕਰਨਾ

ਨਵੰਬਰ  
1986

ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1/2 ਸਂੈਟ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਫੰਡਜ਼ ਨੰੂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ

ਨਵੰਬਰ  
2000

81.5%  ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 
ਹਨ - ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਂੇ ਤਂੋ 10 ਸਾਲ ਅਗਾਂਹ

ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਦਿ 2012 ਟੀ 
ਈ ਪੀ (The 2012 TEP) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ- ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ - ਪਹੰੁਚ- ਭਾਇਚਾਰਾ - ਸਦੀਵੀ- ਮੱੁਲ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਸਥਾਨਕ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਬਾਇਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਟੈਕਸ
*ਆਲਟਾਮੋਂਟ ਕਮਿਊਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ  **ਵਾਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਫੈਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ)

ਨਵੰਬਰ 2012 
ਮੱਤਦਾਨ ਪ ੇਪਰ ਤ ੇ ਟੀ ਈ ਪੀ 
(TEP) ਦ ੇ ਸਮਰਥਨ ਦ ੇ ਮਾਨਕ
ਅਲਾਮੀਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਊਸਂਿਲ ਨ  ੇਹ ਠੇ ਲਿਖ ੇ 
ਮਾਨਕ ਨ ੂ ੰਮੱਤਦਾਨ ਪ ਪੇਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਈ ਸਵੀਕਰ੍ਿਤੀ ਦਿ ੱਤੀ ਹ :ੈ ਮ ੌਜਦੂਾ ਸਮ ੇ  ਂਅਤ ੇ 
ਭਵਿ ੱਖ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਦ ੇ 
ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵ  ੇਟਰ੍ਾਸਂਪ ਰੋਟ ਸ਼ੇਨ 
ਐਕਸਪ ੈਡਂੀਚਰ ਪਲਾਨ (Transportation 
Expenditure Plan) ਨ ੂ ੰਲਾਗ  ੂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ  ੈਜ :ੋ

•  ਨ ੌਕਰੀਆ ਂਅਤ  ੇਸਕ ਲੂ ਜਾਣ ਦ  ੇਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇ 
ਸਾਧਨਾ ਂਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ;

• ਸੜਹ੍ਕਾ ਂਠੀਕ ਕਰ,ੇ ਹਾਈਵ ਅੇ ਵਿਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰ ੇ 
  ਅਤ  ੇਬਾਇਸਕਲ ਅਤ  ੇਪ ਦੈਲ ਚਾਲਕਾ ਂਦੀ ਸ ਰੁੱਖਿਆ  
  ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ;ੇ

• ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨ ੂ ੰਘਟਾਏ ਅਤ  ੇਹਵਾ ਦੀ 
  ਗ ਣੁਵੱਤਤਾ ਵਿਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰ;ੇ

•  ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ  ੇਲ ਕੋਾ,ਂ ਨ ੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤ  ੇਅਪਾਹਜ 
ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦ  ੇਕਿਰਾਇਆ ਂਨ ੂ ੰਵਹਿਣਯ ਗੋ ਰੱਖ ੇ

ਸਵੀਕਰ੍ਿਤੀ ਮ ੌਜਦੂਾ ਕਾਊਟਂੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਨ ੂ ੰਅੱਗ ੇ 
ਵਧਾਉਦਂੀ ਹ  ੈਅਤ  ੇਇਸਨ ੂ ੰ1/2 ਸ ੈਟਂ ਵਧਾਉਦਂੀ ਹ ,ੈ ਜਿਸ 
ਉ ੱਤ  ੇਸ ਤੁੰਤਰ ਨਿਗਹ੍ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ  ੇਸਥਾਨਕ 
ਨ ੌਕਰੀਆ ਂਦ  ੇਪਰ੍ ਗੋਾਮ ਚੱਲਣਗ ।ੇ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਕ ੋਈ 
ਵੀ ਪ ਸੈਾ ਨਹੀ  ਂਲਿਆ ਜਾਵ ਗੇਾ।ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ - ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ


