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مطالعہ کا پس منظر
80 Avenue N.E.
کونسل نے ہنگامی خدمات ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کو علاقے
سے جوڑنےکیلئے رسائی دینےکی خاطر  80 Avenue N.E.پر  Stoney Trailپر ایک
کراسنگ کی منظوری دی تھی۔
یہ کراسنگ ) East Stoney Area Structure Plan (ASPلینڈز کی ڈیویلپمینٹ
کی تائید کرتی ہے اور  New Community Growth Strategyکے حصے کے طور پر
جولائی 2018ء میں کونسل نے اس کی منظوری دی تھی۔
2019ء – 2022ء میں  80 Avenue N.E.پر 2022ء تک اس انفراسٹرکچرکی تعمیر کے
لئے  One Calgaryبجٹ میں  8.5ملین ڈالرکی فنڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا۔

آرٹیریل روڈ
آرٹیریل روڈز گوناں
گوں کمیونٹیوں اور اہم
مقامات کے درمیان ایک
براہ راست رابطہ
معقول ِ
فراہم کرتی ہں اور روزانہ
 10,000سے  30,000کے
درمیان گاڑیاں لے جاتی ہیں
(جیسےکہ )Bow Trail۔

64 Avenue N.E.
 Stoney Trail N.E.پر  64 Avenue N.E.پر ایک آرٹیریل روڈ 2009ءکے
 Calgary Transportation Planمیں ظاہرکی گئی ہے۔ اس کراسنگ کی
تعمیرکیلئے فی الحال کوئی فنڈنگ یا تعمیراتی ٹائم لائن مقرر نہیں ہے۔
یہ مطالعہ  64 Avenue N.E.پر منصوبہ بندی والی کراسنگ کے ڈیزائن اور
تعمیراتی وقت پر نظر ڈالےگا۔
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مطالعہ کے بارے میں
 80 Avenue N.E.پر  Stoney Trail Eastپر ایک کراسنگ ایوینیو نارتھ ایسٹ
جو ہنگامی صورت حال ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئے
منظور شدہ ہے صرف رسائی ۔ ایک کراسنگ اوور Stoney Trail N.E. 64
 Avenue N.E.پر جس کی تمام روڈ استعمال کرنے والوں کیلئے 2009ء کے
 Calgary Transportation Planمیں منصوبہ بندی کی گئی تھی۔
 City of Calgaryاس وقت  80 Avenue N.E.کے حتمی فنکشن اور ڈیزائن کا جائزہ
لے رہی ہے بشمول آیاکہ رسائی تمام صارفین کیلئےکھلی ہوگی یا یہ کہ رسائی
صرف ایمرجینسی ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کیلئے دستیاب
ہوگی۔ اس مطالعہ میں  64 Avenue N.E.پرمنصوبہ بندی کے مطابق کراسنگ
کیلئے ڈیزائن اور تعمیراتی وقت پر بھی غور کیا جائے گا۔
یہ رابطہ لوگوں کیلئے مستقبل کی مشرق کی جانب کمیونٹی ،اور Stoney Trail N.E.
کے مغرب کی جانب موجودہ رہائشی اورکاروباری کمیونٹیوں کے درمیان سفرکرنےکو
آسان بنا دے گا۔
حتمی تجویزکردہ منصوبہ دونوں  Stoney Trailکراسنگز کیلئے بہترین صف بندی
کی نشاندہی کرے گا ،پل کی جگہ کا تعین اور عمل پذیری کا تعین کرےگا،
راستےکی کوئی بھی ضروریات ،جائیداد پر اثرات ،عوامی اور ہنگامی گاڑیوں کی
رسائی کے منصوبے اور علاقےکیلئے تعمیراتی ٹائمنگ پلان کی شناخت کرے گا۔
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ٹائم لائن
فیصلےکا نقطہ

فیز 2
فیز 1

موسم سرما 2020ء
اس منصوبے کو
متعارف کروائیں،
اسٹیک ہولڈرز
اور عوام کے ساتھ
 Bمل کر علاقےکی
راہداریوں کی
اقدار اور مستقبل
کی بصارت کو
دریافت کریں۔

موسم بہار 2020ء
اسٹیک ہولڈر اور
عوامی تاثرات کا
 Dجائزہ لیں۔

 Iہر راہداری کے
کام کا جائزہ
لیں اور اس کی
سفارش کریں۔

 Jگریڈ کی
علیحدگی
اور رسائی کے
تصورات کی
نشو ونما اور
تشخیص کریں۔

فزیبیلیٹی
اسٹڈی رپورٹ
فراہم کریں۔

موسم گرما /موسم خزاں 2020ء
اسٹیک ہولڈرز
اور عوام کے
ساتھ امکانی
تصورات اور
تشخیص کے
نتائج دریافت
 Gکریں۔

 Mمنصوبوں
کو حتمی
شکل دیں۔

 Oفنکشنل پلاننگ P
اسٹڈی رپورٹ
فراہم کریں۔

موسم سرما 2021ء
اسٹیک ہولڈرز
اسٹیک ہولڈرز
اور عوام کے
اور عوام کے
اسٹیک ہولڈر
ساتھ تصورات
لئے ترجیحی
اور عوامی
اور تشخیص
منصوبے
تاثرات کا
کے نتائج
 Nپیش کریں۔
 Lجائزہ لیں۔
 Kدریافت کریں۔

اسٹیک ہولڈر
اور عوامی
تاثرات کا
 Hجائزہ لیں۔

فیز 3

 Aپراجیکٹ
کی دستیاب
معلومات
جمع کریں اور
جائزہ لیں۔

 Cتکنیکی اور
پس منظر
کے اعداد و
شمارکی
شناخت اور
تجزیہ کریں۔

 Eنیٹ ورک کی  Fتصورات کی نشو
و نما اور قدرو
ضروریات اور
قیمت کا اندازہ
راہداری کی
لگائیں
فزیبیلیٹی کا
جائزہ لیں۔

فیز 4

فنکشنل پلاننگ اور ابتدائی انجینئرنگ ،تفصیلی
ڈیزائن اور تعمیرکیلئے آگے بڑھیں۔

سٹی کونسل
کو منظوری کیلئے
حتمی سفارش
پیش کریں
(اگر ضرورت ہو)۔

2021ء
ابتدائی،
تفصیلی ڈیزائن
اور تعمیرکا آغاز
 Qکریں۔

مطالعہ کا علاقہ

مستقبل کی
کراسنگ کا مقام

علامات
مطالعہ کا علاقہ
مستقبل کی
کراسنگ کا مقام
مستقبل کی
Airport Trail N.E.
کنیکشن (2022ء)

مستقبل کی
کراسنگ کا مقام
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80 Avenue N.E.
ہنگامی خدمات ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کو علاقےکے
ساتھ جوڑنےکیلئے رسائی کی سہولت کی خاطرکونسل نے 80 Avenue N.E.
پر  Stoney Trailکے اوپر ایک کراسنگ کی منظوری دی تھی۔
یہ کراسنگ ) East Stoney Area Structure Plan (ASPلینڈز کی ڈیویلپمینٹ
کی تائید کرتی ہے اور  New Community Growth Strategyکے حصے کے طور پر
جولائی 2018ء میں کونسل نے اس کی منظوری دی تھی۔
اس بات کے پیش نظرکہ اس فلائی اوورکو ایمرجنسی ،ٹرانزٹ ،پیدل چلنے والوں
اور سائیکل سواروں تک رسائی کیلئے منظوری دی گئی ہے ،جبکہ فزیبیلیٹی اور
ڈیزائنوں کو بہتر بنانےکو بھی دریافت کرنا ہے ،وہ کچھ کلیدی چیزیں کیا ہیں جن
پر آپ چاہتے ہیں کہ سٹی غورکرے؟

 80 Avenueکنیکشن پر آپ کیلئےکتنا ضروری ہے کہ کارکو
رسائی حاصل ہو؟
بہت ضروری

کسی حد
تک ضروری

غیر جانبدار
 /یقینی نہیں

کسی حد تک
غیر ضروری

بہت غیر
ضروری

(نقطے لگائیں)

(نقطے لگائیں)

(نقطے لگائیں)

(نقطے لگائیں)

(نقطے لگائیں)
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80 Avenue N.E.
آپ کو ہر طرح کی رسائی کےکیا فوائد نظر آتے ہیں؟ (تمام کار
استعمال کرنے والوں سمیت) کنیکشن؟

آپ کو ہر طرح کی رسائی کےکیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟ (تمام کار
استعمال کرنے والوں سمیت) کنیکشن؟

19-0002887

64 Avenue N.E.
 Stoney Trail N.E.پر  64 Avenue N.E.پر ایک آرٹیریل روڈ 2009ءکے
 Calgary Transportation Planمیں ظاہرکی گئی ہے۔ اس کراسنگ کی
تعمیرکیلئے فی الحال کوئی فنڈنگ یا تعمیراتی ٹائم لائن مقرر نہیں ہے۔
یہ مطالعہ  64 Avenue N.E.پر منصوبہ بندکراسنگ کے ڈیزائن اور تعمیراتی وقت پر
نظر ڈالےگا۔

ہم مستقبل کے اس کنیکشن کے ساتھ آپ کی ترجیحات کو جاننا
چاہیں گے۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کے لئے کیا ضروری ہے۔
(لاگو ہونے والے تمام شعبوں میں ایک ’ڈاٹ‘ لگائیں)
کارکی رسائی

سامان کی رسائی

پیدل چلنے والوں کی
رسائی

سٹونی ٹریل
تک رسائی

بائیسکل کیلئے
موافقت

عوامی ٹرانزٹ
رابطہ

گاڑیوں کے سفرکے
بہتر اوقات

پاتھ وے کنکٹیو یٹی

جائیداد پر اثرات
کو کم سےکم کریں

کمیونٹی کی
خصوصیات پر اثرکم
کریں (جیسےکہ:
کتوں کا پارک)

دیگر
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64 Avenue N.E.
مستقبل کے اس کنیکشن سے آپ کیا فوائد دیکھتے ہیں؟

مستقبل کے اس کنیکشن سے آپ کو کیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟
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کیا آپ Northeast Stoney
 Crossing Studyکے بارے
میں کوئی اضافی رائے
رکھتے ہیں؟
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