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Translated Version
1 – INTRO WEB CONTENT
مطالعہ کا پس منظر
80 Avenue N.E.
2018ء میں ،سٹی کونسل نے ایسٹ اسٹونی ایر یا سٹرکچر پالن (اے ایس پی) کی منظوری دی ،جس میں 80 Avenue N.E.پر اStoney Trail
کے پار ایک اوور پاس کے منصوبے شامل ہیں۔ مجوزہ اوور پاس کا بنیادی مقصد اسٹیشن  32سے لے کر ایسٹ اسٹونی ایر یا تک فائر سروس کے
ردعمل کے اوقات کو کم کرنا تھا اور عالقےکو ترقی دینے کیلئے اوور پاس کو ایک ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تجو یزکیا گیا تھاکہ اوور پاس راہداری
پیدل چلنے والوں ،اور سائیکل سواروں کو بھی سہولت دے گی۔ اے ایس پی کی منظوری کے بعد،کچھ کونسلرز نے اوور پاس کیلئے عام مقصد
کی ٹر یفک کو بھی ایڈجسٹ کرنےکی صالحیت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔  80 Avenue N.E.اوور پاس ا Stoney Trailکو /سے براہ راست
رابطے فراہم نہیں کرے گا۔
 80 Avenue N.E.پرفالئی اوورکی ضرورت کیوں ہے۔
 80 Avenue N.E.پر ایک فالئی اوورکی تمام تصورات میں ضرورت ہے۔ ا Stoney Trailکے مشرق میں مستقبل کی ترقی کیلئےکونسل کے
منظور شدہ  7منٹ کے ہنگامی رسپانس کا وقت فراہم کرنےکیلئے فالئی اوورکی ضرورت ہے۔ ترقی کا یہ عالقہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ الگ آزادانہ
طور پر ہنگامی رسپانس اسٹیشن کیلئے درکار سرمائے اور اسے چالنے کے اخراجات کو سپورٹ کیا جا سکے۔ اسلئے ،تجو یزکردہ حل 80 Avenue
 N.E.پر ا Stoney Trailکی کراسنگ تھی جس کا جزوی سرمایہ ڈیو یلپر لگائےگا۔ کیلگری فائر ڈیپارٹمینٹ نے متعدد مختلف روٹوں کا تجربہ کیا،
لیکن صرف  80 Avenue N.E.فالئی اوور نے مطلوبہ رسپانس کا وقت پورا کیا۔
64 Avenue N.E.
64 Avenue N.E.کور یڈورکورل اسپرنگز اورٹاراڈیل کمیونٹیوں کے ذر یعے ایک بڑی سڑک کے طور تعمیرکیاگیا تھا۔ روڈ وے کے مستقبل کے
منصوبوں میں ا Stoney Trailپر ایک انٹرچینج کی تعمیرکے ساتھ مشرق میں توسیع بھی شامل ہے۔ تاہم ،انٹرچینجز کے درمیان کم سےکم
فاصلے میں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہےکہ ا Stoney Trailسے جانے اور آنے والے رابطے (ر یمپس) اب  64 Avenue N.E.پر قابل عمل نہیں
ہیں۔ نتیجےکے طور پر2007،ء ایسٹ اسٹونی فنکشنل پالننگ مطالعہ میں  64 Avenue N.E.کو ا Stoney Trailپرفالئی اوورکیلئے نامزد
کیاگیا تھا۔
 64 Avenue N.E.پر مجوزہ فالئی اوورکو سٹی کے طو یل فاصلی منصوبوں کیلئے منتخب کیا گیا ہے اور اسےکیلگری کے ٹرانسپورٹیشن پالن
کے حصےکے طور پر شامل کیا گیا ہے۔

2 – INTRO WEB CONTENT
مطالعہ کا مقصد
اس مطالعے کا مجموعی مقصد  80 Avenue N.E.اور  64 Avenue N.E.پر ا Stoney Trailفالئی اوورکے قابل عمل ہونےکی جانچ کرنا ہے اور
عالقےکیلئے ترجیحی نیٹ ورک کنکشن (کنکشنز)کا تعین کرنا ہے۔ کلیدی اہداف مندرجہ ذیل ہیں:

 80 Avenue N.E.اور  64 Avenue N.E.پر مختلف فالئی اوور آپشنز کے قابل عمل ہونےکی تحقیق کرنا؛
یہ تعین کرناکہ کون سے فالئی اوور آپشن (آپشنز) کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ اردگردکے ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کے ساتھ کس طرح ضم ہوں
گے؛ اور
قلیل مدتی میں 80 Avenue N.E. ،فالئی اوور کے ڈیزائن کو آگے بڑھانا جو (کم سےکم) فائر اور ہنگامی رسائی فراہم کرے گا۔

3 – TIMELINE GRAPHIC

4 – STUDY AREA GRAPHIC

5 – WHAT WE HEARD “VIRTUAL BOARD”

جو ہم نے سُنا
مارچ 2020ء میں ،سٹی آف کیلگری نے  80 Avenue N.E.اور  64 Avenue N.E.کے فالئی اوور پرکیلگری کے رہائشیوں سے آراء جمع
کرنےکیلئے دو پاپ اُپ انگیجمینٹ ایونٹس اور آن الئن انگیجمینٹ کا انعقادکیا۔ مندرجہ ذیل ٹیبل'جو ہم نے سنا' کا خالصہ بیان کرتا ہے۔
 80 Avenue N.E.آل موڈزکراسنگ
فوائد
ملحقہ کمیونٹیوں تک رسائی اور رابطے میں اضافہ
سہولیات تک بہتر رسائی؛ تمام طر یقوں کیلئے رسائی
ضروری خدمات کیلئے بہتر رابطہ
خدشات
سفرکے وقت اور شور میں اضافہ
پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئےکم آرام
سڑک کے موجودہ اوصاف اورکام کے ساتھ یکساں نہیں

تمام طر یقوں کیلئے حفاظتی خطرات میں اضافہ
جائیدادکی قدروقیمت پر منفی اثرات
 64 Avenue N.E.آل موڈزکراسنگ
فوائد
دوسری قر یبی سڑکوں پر ٹر یفک کی بُھیڑ میں کمی
سہولیات تک بہتر رسائی؛ تمام طر یقوں کیلئے رسائی
سڑک کی موجودہ خصوصیات اورکام کے مطابق
خدشات
سفرکے وقت ،شور اورگر ین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ
ٹیکس دہندگان کیلئے ز یادہ قیمت
غلط فہمی کہ ا Stoney Trailتک براہ راست رسائی ہوگی
کمیونٹی کی سہولیات پر اثرات (ڈاگ پارک اور )Manmeet Singh Park

”6 – WHAT WE DID “VIRTUAL BOARD

پراجیکٹ کی ترجیحات
مارچ 2020ء میں عوامی انگیجمینٹ کے ابتدائی مرحلےکے ذر یعے' ،جو ہم نے سنا‘ کی بنیاد پر،کمیونٹی کی متعدد ترجیحات کی نشاندہی کی
گئی ہے۔ سٹی کی پالیسی کے فر یم ورک اورتکنیکی رہنما خطوط کے ساتھ ،ان ترجیحات کا استعمال ،ہر مجوزہ آپشن کیلئے متعلقہ خوبیاں اور
توازن کا اندازہ کرنےکیلئےکیا جائےگا۔
پراجیکٹ کی ترجیحات
مؤثر ٹر یفک آپر یشنز
بُھیڑ کو کم کر یں
سفر کے اوقات کوکم کر یں
حفاظت
حفاظت کے حقیقی یا متصورہ خدشات کو کم کر یں
گاڑی  -پیدل چلنے والوں کے امکانی تنازعات کوکم کر یں
کمیونٹی اثرات

رسائی اور پراپرٹی کی اقدار پر اثرات کوکم کر یں
ٹر یفک کے حجم اور شورکے اثرات کو کم کر یں
کمیونٹی کا رابطہ
سہولیات تک ملٹی موڈل رسائی میں اضافہ کر یں
گاڑ یوں ،پیدل چلنے والوں ،سائیکل سواروں کیلئے ترجیحی روٹس فراہم کر یں
الگت
انجینئرنگ ،تعمیر اور دیکھ بھال کی کل الگت

7 – QUESTIONS
کیا آپ کی ترجیحات پر غورکیاگیا ہے؟ ہاں | نہیں
اگر نہیں ،توکیا کم ہے؟
براہ کرم  1سے  5کے پیمانے پر پراجیکٹ کی ترجیحات کی اہمیت کی درجہ بندی کر یں:
[ = 1اہم نہیں؛  = 5بہت اہم]
مؤثر مجموعی ٹر یفک آپر یشنز
حفاظتی خدشات کم کر یں
کمیونٹی اثرات کم کر یں
کمیونٹی رابطہ  -گاڑ یوں میں اضافہ کر یں
پیدل چلنے والے اور سائیکل سوار  -کمیونٹی رابطے میں اضافہ کر یں
الگت کم کر یں

”8 – WHAT WE DID CONCEPT DEVELOPMENT “VIRTUAL BOARD

ہم نےکیا کُیا – تصورکا ارتقاء
آخری انگیجمینٹ ایونٹ کے بعد سے ،پراجیکٹ ٹیم  80 Avenue N.E.اور  64 Avenue N.E.دونوں پرفالئی اوورکے تصورات کو تیارکر رہی اور اس
کا جائزہ لے رہی ہے۔
ڈیزائن کا معیار
ان فالئی اوورزکیلئے ڈیزائن کو اورڈیزائن کے متعدد معیارات کو پوراکرنےکی ضرورت ہے ،جن میں وہ بھی شامل ہیں:
[ Alberta Transportationبرج ڈیزائن]
[ City of Calgaryروڈ ،پیدل چلنے والوں کا اور سائیکل رُوٹ ڈیزائن]
Calgary Fire Department
Calgary Transit
مرحلہ نمبر 1
پہال مرحلہ یہ جائزہ لینا تھاکہ مندرجہ باالساری ضرور یات پوری کرنےکیلئےکون سے آپشنز قابل عمل تھے۔کراسنگ کے تین مختلف تصورات
تیارکئےگئے تھے۔

مرحلہ نمبر 2
آگے ،یہ اندازہ لگانےکیلئےکہ ہرکراسنگ اور اردگردکے عالقے میں ٹر یفک کے حجموں سے وابستہ تبدیلی کتنی ٹر یفک استعمال کرے گی
ٹرانسپورٹیشن کا ایک ماڈل تیارکیاگیا۔
”9 – WHAT WE DID CONCEPT DEVELOPMENT “VIRTUAL BOARD

ہم نےکیا کُیا – تصورکا ارتقاء
مختلف کراسنگ کے تین ( )3تصورات تیارکئےگئے تھے۔ نوٹ کر یں کہ  80 Avenue N.E.پر ایک فالئی اوور فائر اور ہنگامی خدمات کی سہولت
کیلئے تمام تصورات میں ضروری ہے۔
تصورات کا خالصہ مندرجہ ذیل ہے:
تصور نمبر 1
80 Avenue N.E.

تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور

64 Avenue N.E.

کوئی فالئی اوور نہیں

تصور نمبر 2

80 Avenue N.E.

تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور

64 Avenue N.E.

تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور

تصور نمبر 3
80 Avenue N.E.

فائر ،ای ایم ایس ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار فالئی اوور

64 Avenue N.E.

تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور

مطالعہ کا اگال مرحلہ ان تصورات کی تخمینہ کاری ہوگا جو پراجیکٹ کی ترجیحات کی بنیاد پر ہوگا (ٹر یفک آپر یشنز ،حفاظت،کمیونٹی پر
اثرات ،کمیونٹی کا رابطہ اور الگت)۔ ہم ان تصورات پر آپ کی رائےکے منتظر ہیں۔
یہ رائے تخمینہ کاری کے عمل میں ہماری مددکرےگی۔

”10 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD

کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 1

 - 80 Avenue N.E.تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور
 - 64 Avenue N.E.کوئی فالئی اوور نہیں
اس تصور میں  80 Avenue N.E.پر دو لین کی کراسنگ ہے۔ جو فائر ،ای ایم ایس ،ٹرانزٹ ،فعال طر یقوں اور عوامی ٹر یفک کیلئےکھلی ہوں گی۔
اس آپشن کے ساتھ 64 Avenue N.E.،پر ایک کراسنگ تعمیر نہیں کی جائےگی اور تمام ٹر یفک کو  80 Avenue N.E.کراسنگ کی طرف
بھیجا جائےگا۔
80 Avenue N.E.
دو لین کراسنگ جو خدمت کرتی ہے:
عوامی ٹر یفک
فائر ،ای ایم ایس رسائی
ٹرانزٹ
پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار
64 Avenue N.E.
کوئی کراسنگ نہیں
کراسنگ کیلئے مختص موجودہ اراضی کو دوسرے استعماالت کیلئے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

”11 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD

کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 2
80 Avenue N.E.
دو لین کراسنگ کراس سیکشن
منصوبہ بندی کا منظر

”12 – CROSSING SCENARIO 1 “VIRTUAL BOARD

کراسنگ کا منظرنامہ نمبر 1
ابتدائی تخمینہ کاری
فوائد
ا Stoney Trailکے مشرق اور مغرب میں  80 Avenue N.E.کے قر یب کمیونٹیوں کے درمیان آٹو نیٹ ورک کا بہتر رابطہ۔
کم مہنگا ( )$کراسنگ منظرنامہ کیونکہ صرف ایک فالئی اوور تعمیر ہوگا۔
 64 Avenue N.E.پر فالئی اوورکے بغیر ،موجودہ ڈاگ پارک اور  Manmeet Singh Parkپرکوئی اثرات نہیں ہوں گے۔
اراضی ،جو اس وقت  64 Avenue N.E.پر مستقبل کے فالئی اوورکیلئے مختص ہے ،دوسرے استعماالت کیلئے دستیاب ہو سکتی ہے۔
سمجھوتے
 80 Avenue N.E.پر اور فالئی اوور سے متصل چوراہوں پر اضافی ٹر یفک
 64 Avenue N.E.پرکوئی فالئی اوور نہیں جو ا Stoney Trailکی ٹرانزٹ کی تعداد ،ہنگامی خدمات ،پیدل چلنے والوں اور سائیکلنگ کراسنگ
کو کم کرتا ہے۔
اضافی ٹر یفک کا ز یادہ تر حجم  80 Avenue N.E.کی جانب راغب ہوگا:

سن 2048ء تک ٹر یفک کا حجم دوگنا ہونےکا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔
سفرکا وقت ،شور اورگر ین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ۔
پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئے آرام میں کمی۔
سڑک کی موجودہ خصوصیات اورکام کے مطابق نہیں ہے۔
فالئی اوور کا بڑا ڈھانچہ (بصری اثر)۔
سٹی آف کیلگری کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں میں سب سے ز یادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

13 – QUESTIONS
پراجیکٹ کی ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے [ٹر یفک آپر یشنز ،حفاظت ،کمیونٹی پر اثرات ،کمیونٹی رابطہ اورالگت] براہُ کرم کراسنگ
منظرنامہ نمبر  1کے بارے میں اپنی آراء فراہم کر یں:
آپشن  1کے بارے میں آپ کو سب سے ز یادہ کیا پسند ہے؟
آپشن  1کے بارے میں آپ کےکیا خدشات ہیں؟

”14 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD

 - 80 Avenue N.E.تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور
 - 64 Avenue N.E.تمام طر یقوں کیلئے فالئی اوور
اس تصور میں  80 Avenue N.E.پر دو لین کی کراسنگ ہے جو فائر ،ای ایم ایس ،ٹرانزٹ ،فعال موڈز اور عوامی ٹر یفک کیلئےکھلی ہو۔
 64 Avenue N.E.کیلئے بھی چار لین کراسنگ کی تجو یز ہے اور ٹر یفک دوکراسنگ کے درمیان تقسیم ہوگی کیونکہ ڈرائیور اپنا پسندیدہ راستہ
منتخب کرتے ہیں۔
80 Avenue N.E.
دو لین کراسنگ سرونگ:
عوامی ٹر یفک
فائر ،ای ایم ایس رسائی
ٹرانزٹ
پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار
64 Avenue N.E.

چار لین کراسنگ جو خدمت کرتی ہے:
عوامی ٹر یفک
فائر ،ای ایم ایس رسائی
ٹرانزٹ
پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار

”15 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD

80 Avenue N.E.
منصوبہ
دو لین فالئی اوورکراس سیکشن
64 Avenue N.E.
منصوبہ

چار لین فالئی اوور کراس سیکشن

”16 – CROSSING SCENARIO 2 “VIRTUAL BOARD

ابتدائی تخمینہ کاری
فوائد
ا Stoney Trailکے مشرق اور مغرب کی کمیونٹیوں کے درمیان ز یادہ سے ز یادہ آٹو نیٹ ورک کا رابطہ۔
ٹرانزٹ ،ہنگامی خدمات ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل چالنے والوں کیلئے بہتر رابطہ اور روٹ آپشنز۔
جب ضرورت ہو تو نیٹ ورک کنیکشنز کو اسٹیج کرنے اور بنانے کے مواقع۔
سمجھوتے
دو مکمل رسائی والے فالئی اوورزکے ساتھ نہایت مہنگا کراسنگ کا منظر نامہ۔
موجودہ ڈاگ پارک اور  Manmeet Singh Parkپر اثرات۔

 80 Avenue N.E.پر اور فالئی اوور سے متصل چوراہوں پر اضافی ٹر یفک۔
 80 Avenue N.E.پر اضافی ٹر یفک کی ز یادہ مقدارکو اب بھی اپنی طرف راغب کرےگا:
سن 2048ء تک ٹر یفک کے حجم کا تخمینہ لگ بھگ دوگنا لگایاگیا ہے۔
سفرکے وقت ،شور اورگر ین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ۔
پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئے آرام میں کمی
سڑک کی موجودہ خصوصیات اورکام کے مطابق نہیں ہے۔
فالئی اوورکا بڑا ڈھانچہ (بصری اثر)۔
سٹی آف کیلگری کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

17 – QUESTIONS
پراجیکٹ کی ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے [ٹر یفک آپر یشنز ،حفاظت ،کمیونٹی پر اثرات ،کمیونٹی رابطہ اورالگت] براہُ کرم کراسنگ کے
منظرنامہ نمبر  2کے بارے میں اپنی آراء فراہم کر یں:
آپشن  2کے بارے میں آپ کو سب سے ز یادہ کیا پسند ہے؟
آپشن  2کے بارے میں آپ کےکیا خدشات ہیں؟

”18 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD

 - 80 Avenue N.E.فائر | ٹرانزٹ لین  +صرف ایکٹو موڈزکراسنگ
 - 64 Avenue N.E.تمام موڈزکراسنگ
اس تصور میں  80 Avenue N.E.پر ایک لین کراسنگ ہے جو فائر ،ای ایم ایس ،ٹرانزٹ کی خدمت کرےگی؛ ملحقہ راستہ فعال موڈزکی
گنجائش نکالتا ہے۔ اس سہولت کا کام کیلگری میں صرف بس کراسنگ کے انتظامات جیسا ہوگا۔
 64 Avenue N.E.پر چارلین کراسنگ بھی ہوگی جو تمام موڈزکیلئےکام کرےگی؛ تمام عوامی ٹر یفک کو  64 Avenue N.E.کراسنگ کی
طرف بھیج دیا جائےگا۔
80 Avenue N.E.
سنگل لین کراسنگ جو مندرجہ ذیل کی خدمت کرتی ہے:
فائر ،ای ایم ایس رسائی
ٹرانزٹ
پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار
64 Avenue N.E.

چار لین کراسنگ جو مندرجہ ذیل کی خدمت کرتی ہے:
عوامی ٹر یفک
فائر ،ای ایم ایس رسائی
ٹرانزٹ
پیدل چلنے والے  +سائیکل سوار
”19 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD

80 Avenue N.E.
منصوبےکا منظر
سنگل لین فالئی اوورکراس سیکشن
64 Avenue N.E.
منصوبےکا منظر
چار لین فالئی اوورکراس سیکشن

”20 – CROSSING SCENARIO 3 “VIRTUAL BOARD

ابتدائی تخمینہ کاری
فوائد ُ
ٹرانزٹ ،ہنگامی خدمات ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل چالنے والوں کیلئے بہتر رابطہ اور روٹ آپشنز۔
ٹرانزٹ کے استثناء کے ساتھ 80 Avenue N.E. ،پرکوئی اضافی ٹر یفک نہیں۔
ایک مقامی سڑک کے طور پر  80 Avenue N.E.کی خصوصیات اورکارگزاری کو برقرار رکھتی ہے۔
 80 Avenue N.E.سے ملحقہ کمیونٹی /جائیدادوں پر نہایت کم اثرات۔
ً
فالئی اوورکا نسبتا چھوٹا ڈھانچہ (بصری اثر)۔
جب اور اگر ٹر یفک کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو  64 Avenue N.E.کو مرحلہ وار تعمیرکرنےکا موقع۔
سٹی آف کیلگری کے موجودہ منظور شدہ منصوبوں کے مطابق ہے۔
سمجھوتے

 80 Avenue N.E. 64 Avenue N.E.کے مقابلے میں ایک کم طلب آٹوموبائل رابطہ ہے۔
دو فالئی اوورزکے ساتھ ز یادہ الگت کا منظر نامہ ہے۔
موجودہ ڈاگ پارک اور  Manmeet Singh Parkپر اثرات۔
21 – QUESTIONS
پراجیکٹ کی ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے [ٹر یفک آپر یشنز ،حفاظت ،کمیونٹی پر اثرات ،کمیونٹی رابطہ اورالگت] براہُ کرم کراسنگ کے
منظرنامہ نمبر  3کے بارے میں اپنی آراء فراہم کر یں:
آپشن  3کے بارے میں آپ کو سب سے ز یادہ کیا پسند ہے؟
آپشن  3کے بارے میں آپ کےکیا خدشات ہیں؟
”22 – NEXT STEPS “VIRTUAL BOARD

انگیجمینٹ
انگیجمینٹ کے اس مرحلے کیلئے ایک 'جو ہم نے سنا' ر پورٹ تیارکی جائےگی اور اسے اس و یب سائٹ پر قابل دستیابی بنایا جائےگا۔
https://engage.calgary.ca/NEstoneycrossing۔ اس ر پورٹ میں مندرجہ ذیل کی طرف سے آراء کا خالصہ شامل ہوگا:
عوام

ملحقہ پراپرٹی مالکان
مقامی ڈیو یلپرز
کمیونٹی ایسوسی ایشنز
تکنیکی تخمینہ کاری  +ڈیزائن
سڑکوں پرحفاظت کا ایک آزادانہ جائزہ لیں اور تینوں قابل عمل تصورات کا آڈٹ کروائیں۔ آڈٹ کی سفارشات کا جائزہ لیا جائےگا ،ضرورت کے
مطابق تصورات کو تازہ تر ین بنایا جائےگا ،اورنتائج کو تصورات کی تخمینہ کاری اورحفاظتی معیارقائم کرنےکیلئے استعمال کیا جائےگا۔
معیاری اور مقداری تجز یوں کی بنیاد پر تین قابل عمل تصورات کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں۔
اسٹیک ہولڈرزکی آراء اور تصورکی تخمینہ کاری کی بنیاد پر ترجیحی قلیل مدتی اور حتمی تصورکا انتخاب کر یں۔
مستقبل کے منصوبےکے مراحل
جب کسی ترجیحی آپشن کو منتخب کر لیا جائےگا ،توکراسنگ کا تصور اسٹیک ہولڈرز اور عوام کے ساتھ شیئرکیا جائےگا۔
ڈیزائن کی مز ید تکمیل اور نفاست
23 – QUESTIONS
کیا آپ کی کوئی اضافی رائے ہے؟
آپ کس کمیونٹی میں رہتے ہیں؟
اس آن الئن انگیجمینٹ کے بارے میں:
کیا پیش کردہ معلومات نے آپ کو ممکنہ آپشنزکی اچھی آگاہی فراہم کی؟
آپ اس انگیجمینٹ سیشن سےکتنے مطمئن ہیں؟
مطمئن
کسی حد تک مطمئن
کسی حد تک غیر مطمئن
غیر مطمئن
اس انگیجمینٹ سیشن کو بہتر بنانےکیلئے ہم کیا کر سکتے تھے؟

