ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਟਡੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਕਸਦ 80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੇ
ਉੁੱਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਧਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨੁੱ ਟਵਰਕ
ਕਨਕਸ਼ਨ(ਨਾਾਂ) ਨੂੰ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹ। ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹਨ:
 80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਫਲਾਈਓਵਰ ਧਵਕਲਪਾਾਂ ਦੀ
ਧਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ
 ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਧਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਧਕਹੜੇ ਧਵਕਲਪ ਤਰਜੀਹ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ
ਦੇ ਟਰਾਾਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੁੱ ਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਵੇਂ ਏਕੀਧਕਰਤ ਹੋਣਗੇ।
 ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧਮਆਦ ਧਵੁੱਚ, 80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉਸ ਧਡਜਾਇਨ ਨੂੰ ਅਗੇ
ਵਿਾਉਣਾ ਜੋ (ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ) ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹੁੁੂੰਚ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ

ਅਧਿਐਨ ਧਪਛੋਕੜ – 80 Avenue N.E.
80 AVENUE N.E.

2018 ਧਵੁੱਚ, ਧਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈਸਟ ਸਟੋਨੀ ਟਰੇਲ ਏਰੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ (ਏਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਧਦੁੱਤੀ, ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਇੁੱਕ ਓਵਰਪਾਸ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਓਵਰਪਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ 32 ਵਾਸਤੇ East
Stoney Atrea ਤੁੱਕ ਫਾਇਰ ਧਰਸਪੌਂਸ ਸਧਮਆਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਵਕਾਸ
ਦੇ ਅਗੇ ਵੁੱਿਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਲੋ ੜ ਮੂੰਧਨਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਓਵਰਪਾਸ
ਟਰਾਾਂਧਜਟ ਸੇਵਾ, ਪਦਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਧਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਧਲਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਏਐਸਪੀ (ASP) ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ ਓਵਰਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਉਦੇਸ਼
ਟਰਧਫਕ ਨੂੰ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਧਵੁੱਚ ਵੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਧਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। 80 Avenue N.E.
ਓਵਰਪਾਸ Stoney Trail ਤੁੱਕ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧਸੁੱਿੇ ਕਨਕਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

80 AVENUE N.E. ਤੇ
ਫਲਾਈਓਵਰ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਧਕਉ ਾਂ ਹ?

ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ। Stoney Trail ਦੇ ਪਰਬ
ਵੁੱਲ ਭਧਵੁੱਖ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਆਰਾ ਪਰਵਾਧਨਤ ਕਲਗਰੀ ਫਾਇਰ ਧਵਭਾਗ ਲਈ 7 ਧਮੂੰਟ ਦਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਧਤਧਕਰਆ ਸਮਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ। ਇਹ ਧਵਕਾਸ ਖੇਤਰ ਇਕੁੱਲੇ
ਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਧਟੂੰਗ ਖਰਧਚਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਰਸਪੌਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਕਾਫੀ ਵੁੱਡਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਹਲ 80 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੀ
ਕਰੌਧਸਗ ਸੀ ਧਜਹੜੀ ਅੂੰਧਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇ ਵੇਲਪਰ ਦਆਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਗਰੀ ਫਾਇਰ
ਧਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਆਰਾ ਪਰਧਤਧਕਰਆ ਦੇ ਕਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਟ ਟਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ 80 Avenue
ਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ।
N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ ਪਰਧਤਧਕਰਆ ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ

ਅਧਿਐਨ ਧਪਛੋਕੜ – 64 Avenue N.E.
64 Avenue N.E. ਕੌਰੀਡੋ ਰ ਨੂੰ Coral Springs ਅਤੇ Taradale ਕਧਮਊਧਨਟੀਆਾਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ
ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਰੋਡਵੇਅ ਲਈ ਭਧਵੁੱਖ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਧਵਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਰਬ ਵੁੱਲ ਵਿਾਉਣਾ
ਅਤੇ Stoney Trail ਤੇ ਇੁੱਕ ਇੂੰਟਰਟਚੇਂਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।
ਪਰ, Stoney Trail 'ਤੇ ਇੂੰਟਰਚੇਂਜਾਾਂ ਧਵਚਕਾਰ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਦਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ
ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਧਡਜਾਈਨ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, Stoney Trail ਵੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਨਕਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਹਣ 64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਸਮਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2007 ਈਸਟ ਸਟੋਨੀ
ਫੂੰਕਸ਼ਨਲ ਪਲਧਨੂੰਗ ਸਟਡੀ ਧਵੁੱਚ 64 Avenue N.E. ਨੂੰ Stoney Trail ਦੇ ਉੁੱਪਰੋਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 64 Avenue N.E. ਤੇ ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਧਹਰ ਦੀਆਾਂ ਲੂੰ ਬੀਰੇਂਜ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਅਪਣਾ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹ ਅਤੇ ਕਲਗਰੀ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਧਹੁੱਸੇ ਵਜੋਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ।
ਪਰੋਜਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਧਕ ਪਰੋਜਕਟ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਵਿਣ ਤੇ toney Trail ਵੁੱਲ ਜਾਣ/ਉਥੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਭਾਵਤ ਕਨਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ ਸੂੰਭਵ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ

ਅਸੀ ਾਂ ਇੁੱਥੇ ਹਾਾਂ

ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਪਰਾਜਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਥਧਮਕਤਾਵਾਾਂ
ਮਾਰਚ 2020 ਧਵੁੱਚ ਸ਼ਰਆਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਫੇਜ ਰਾਹੀ ਾਂ ‘ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ’ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਧਮਊਧਨਟੀ ਪਰਾਥਧਮਕਤਾਵਾਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਪਰਾਥਧਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਧਵਕਲਪ
ਦੇ ਤਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ-ਔਫਾਾਂ ਦਾ ਮਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਧਗਆ।

ਨੁੱ ਟਵਰਕ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ
ਸਤੂੰਬਰ 28 - 16 ਅਕਤਬਰ, 2020 ਤੁੱਕ, ਧਸਟੀ ਅਵ ਕਲਗਰੀ ਨੇ ਇੁੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ
ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਅਕਤਬਰ, 2020 ਨੂੰ , ਧਤੂੰਨ ਵੁੱਖਰੀਆਾਂ ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਾਂ
ਤੋਂ ਫੀਡਬਕ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪਰਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਨ:

ਿਾਰਨਾ 1
80 Avenue N.E. - ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ
64 Avenue N.E. - ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹ ਾਂ
ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਧਵੁੱਚ 80
Avenue N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇ ਨ
ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਹ ਧਜਹੜੀ
ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ,
ਟਰਾਾਂਧਜਟ, ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ
ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ ਲਈ
ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ
ਧਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, 64
Avenue N.E. ਤੇ ਇੁੱਕ
ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਧਫਕ
ਨੂੰ 80 Avenue N.E.
ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਵਲ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

80 AVENUE N.E.
ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇ ਨਾਾਂ
ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ: ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ
ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਅਕਸੁੱਸ ਟਰਾਾਂਧਜਟ
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ+ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

.---- 6 AVENUE N.E.
ਕੋਈ ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਨਹੀ ਾਂ

ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਾਂ ਮੌਜਦਾ
ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਮੜ ਕੇ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।

ਿਾਰਨਾ 1

ਿਾਰਨਾ 1 – ਅਰੂੰਧਭਕ ਮਲਾਾਂਕਣ
ਲਾਭ

ਟ੍ਰੇਡ-ਔਫ

• Stoney Trail ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪੁੱਛਮ 80
• 80 Avenue N.E. ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ
Avenue N.E. ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਧਰਆਾਂ
ਲਗਦੇ ਚੌਰਾਧਹਆਾਂ 'ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ।
ਧਵਚਕਾਰ ਸਿਰੀ ਹੋਈ ਆਟੋ ਨਟਵਰਕ
• 64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ।
Stoney Trail ਦੀਆਾਂ ਟਰਾਾਂਧਜਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ,
• ਘੁੱਟ ਮਧਹੂੰਗਾ ($) ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਧਸਨਰੀਓ
ਪਦਲ ਚੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰੌਧਸੂੰਗਾਾਂ ਨੂੰ
ਾਂ ਾ ਹ।
ਧਕਉਧਾਂ ਕ ਕੇਵਲ ਇੁੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ
ਘਟਾਉਦ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• 80 Avenue N.E. 'ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਿ
• 64 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ:
ਧਬਨਾਾਂ, ਮੌਜਦਾ ਡੌ ਗ ਪਾਰਕ ਅਤੇ
• ਸਾਲ 2048 ਤੁੱਕ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
Manmeet Singh Park ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ
ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹ।
ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
• ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗਸ
• ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਧਵੁੱਖ ਧਵੁੱਚ 64
ਧਨਕਾਸਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਵਾਿਾ।
Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਾਸਤੇ
• ਪਦਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਧਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ
ਰਾਖਵੀਆਾਂ ਜਮੀਨਾਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਧਲਆਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਧਵੁੱਚ
ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਕਮੀ।
• 64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ
• ਸੜਕ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਧਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ
ਨਹੀ।ਾਂ
ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀ।ਾਂ
• ਵੁੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਧਵਜਅਲ ਪਰਭਾਵ)।
• City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਜਰ

ਿਾਰਨਾ 2
80 Avenue N.E. - ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ
64 Avenue N.E. - ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ

ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਧਵੁੱਚ 80 Avenue
N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ
ਲੇ ਨ ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਹ ਧਜਹੜੀ ਫਾਇਰ,
ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਧਜਟ,
ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ
ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 64
Avenue N.E. ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ
ਚਾਰ ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਵੀ
ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਹ ਅਤੇ ਟਰਧਫਕ ਨੂੰ ਦੋ
ਕਰੌਧਸੂੰਗਾਾਂ ਧਵਚਕਾਰ ਵੂੰਧਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਧਜਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦਾ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਰਟ ਚਣਦੇ ਹਨ।

80 AVENUE N.E.
ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲੀ
ਕਰੌਧਸੂੰਗ: ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ
ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਅਕਸੁੱਸ ਟਰਾਾਂਧਜਟ
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ+ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

64 AVENUE N.E.
ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ
ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ: ਜਨਤਕ
ਟਰਧਫਕ
ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਅਕਸੁੱਸ
ਟਰਾਾਂਧਜਟ
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ+ ਸਾਈਕਲ
ਸਵਾਰ

ਿਾਰਨਾ 2

ਿਾਰਨਾ 2 – ਅਰੂੰਧਭਕ ਮਲਾਾਂਕਣ
ਲਾਭ

ਟ੍ਰੇਡ-ਔਫ

• Stoney Trail ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪੁੱਛਮ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਧਰਆਾਂ ਧਵਚਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ
ਆਟੋ ਨੁੱ ਟਵਰਕ ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ।
• ਸਿਰੀ ਹੋਈ ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ ਅਤੇ
ਟਰਾਾਂਧਜਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪਦਲ
ਚੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਧਲੂੰ ਗ ਲਈ ਰਟ
ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਧਵਕਲਪ।
• ਧਜਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ਸਟੇਧਜੂੰਗ
ਅਤੇ ਨੁੱ ਟਵਰਕ ਕਨਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ
ਧਨਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ।

• ਪਰੀ ਪਹੂੰਚ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਧਹੂੰਗਾ
ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਧਸਨਰੀਓ।
• ਮੌਜਦਾ ਡੌ ਗ ਪਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh Park ਤੇ
ਅਸਰ।
• 80 Avenue N.E. ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ
ਚੌਰਾਧਹਆਾਂ 'ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ।
• ਅਜੇ ਵੀ 80 Avenue 'ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਵੁੱਿ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ:
• ਸਾਲ 2048 ਤੁੱਕ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ
ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹ।
• ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗਸ ਧਨਕਾਸਾਾਂ
ਧਵੁੱਚ ਵਾਿਾ।
• ਪਦਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਧਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਧਲਆਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਧਵੁੱਚ ਕਮੀ।
• ਸੜਕ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਧਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕਸਾਰ ਨਹੀ।ਾਂ
• ਵੁੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਧਵਜਅਲ ਪਰਭਾਵ)।
• City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਜਰ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਕਝ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ।

ਿਾਰਨਾ 3
80 Avenue N.E. - ਫਾਇਰ | ਟ੍ਰਾਾਂਜ਼ਿਟ੍ ਲੇ ਨ + ਕੇਵਲ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਸ਼ ਲ ਢੰਗਾਾਂ ਲਈ ਕਰੌਜ਼ਸੰਗ
64 Avenue N.E. - ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਾਂ ਲਈ ਕਰੌਜ਼ਸੰਗ

ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਧਵੁੱਚ 80 Avenue
N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਧਸੂੰਗਲ ਲੇ ਨ ਹ ਧਜਹੜੀ ਫਾਇਰ,
ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਧਜਟ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਗੀ; ਇੁੱਕ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਰਾਹ
ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਸਾਿਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈ
ਕਰਦਾ ਹ। ਇਸ ਫਧਸਲਟੀ ਦਾ
ਕੂੰਮ Calgary ਧਵਚ ਕੇਵਲ-ਬੁੱਸ
ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਪਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਮਲਦਾ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
64 Avenue N.E. ਤੇ ਸਾਰੇ
ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ
ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ ਵੀ
ਹੋਵੇਗੀ; ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ ਨੂੰ
64 Avenue N.E. ਕਰੌਧਸੂੰਗ
ਵਲ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

80 AVENUE N.E.
ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਸੂੰਗਲ ਲੇ ਨ
ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ: ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ
ਅਕਸੁੱਸ ਟਰਾਾਂਧਜਟ
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ+ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

STONEY TRAIL NE

64 AVENUE N.E.
ਇੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ
ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਧਸੂੰਗ: ਜਨਤਕ
ਟਰਧਫਕ
ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਅਕਸੁੱਸ
ਟਰਾਾਂਧਜਟ
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ+ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

ਿਾਰਨਾ 3

ਿਾਰਨਾ 3 – ਅਰੂੰਧਭਕ ਮਲਾਾਂਕਣ
ਲਾਭ

ਟ੍ਰੇਡ-ਔਫ

• ਸਿਰੀ ਹੋਈ ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਧਜਟ,
• 64 Avenue N.E., 80 Avenue N.E. ਦੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪਦਲ ਚੁੱਲਣ ਅਤੇ
ਤਲਨਾ ਧਵੁੱਚ ਘੁੱਟ ਮੂੰਗ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਗੁੱਡੀ
ਸਾਇਕਧਲੂੰ ਗ ਲਈ ਰਟ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਧਵਕਲਪ।
ਕਨਕਸ਼ਨ ਹ।
• ਟਰਾਾਂਧਜਟ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, 80 Avenue
• ਦੋ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਉੁੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ
N.E. ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ ਨਹੀ ਾਂ
ਧਸਨਰੀਓ।
• ਇੁੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 80 Avenue
• ਮੌਜਦਾ ਡੌ ਗ ਪਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh
N.E. ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਧਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
Park ਤੇ ਅਸਰ।
ਰੁੱਖਦਾ ਹ।
• 80 Avenue N.E.ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ
ਕਧਮਊਧਨਟੀ/ਸੂੰਪਤੀਆਾਂ ਤੇ ਬਹਤ ਥੋੜ੍ੇ ਪਰਭਾਵ
• ਛੋਟਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਧਵਜਅਲ ਪਰਭਾਵ)।
• 64 Avenue N.E. ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਮੂੰਗ ਵੁੱਿਦੀ ਹ।
• City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਮਨਜਰ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹ।

ਫੇਸ 2 ਸ਼ਮਲੀਅਤ - ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ
ਹੇਠਾਾਂ "ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੀਮਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੁੱਤੀ ਹ ਅਤੇ ਪਰੀ ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ
ਧਰਪੋਰਟ engage.Calgary.ca/NEstoneycrossing 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।

ਮੁੱਖ ਥ ਮ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਫ ਡਬੈਕ

ਸਰੁੱਧਖਆ ਅਤੇ ਟਰਧਫਕ

80 Avenue N.E. 'ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਧਚੂੰਤਾਵਾਾਂ

ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀਆਾਂ
ਪਰਾਪਰਟੀਆਾਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ

80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਾਂ
'ਤੇ ਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਧਚੂੰਤਾਵਾਾਂ।

ਹਰੇ ਸਥਾਨ
'ਤੇ ਪਰਭਾਵ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਧਕ 64 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਅਸਰ
ਮਨਮੀਤ ਧਸੂੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਔਫ-ਲੀਸ਼ ਡੌ ਗ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਪ ਸਕਦਾ
ਹ।

ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ

ਕਧਮਊਧਨਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਾਂ ਦਰਧਮਆਨ ਚੂੰਗੀ ਕਨਕਧਟਧਵਟ ਹੋਣ ਦੀ
ਇੁੱਛਾ।

ਲਾਗਤਾਾਂ

ਲਾਗਤਾਾਂ ਘੁੱਟ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ।

ਫੇਜ 2 - ਤਕਨੀਕੀ ਮਲਾਾਂਕਣ
ਹੇਠਾਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਲਾਾਂਕਣ ਦੀਆਾਂ ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹ।

ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ 1 + 2

80 Avenue N.E. ਤੇ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ ਨੂੰ ਆਕਰਧਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੁੱਧਖਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੂੰ ਟਰਧਫਕ
ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਾਂ, ਸਰੁੱਧਖਆ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟੀ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦਰਜਾ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।

ਿਾਰਨਾ 1

ਘੁੱਟ ਮਧਹੂੰਗਾ ਕੌਨਸਪਟ ਹ ਧਕਉਧਾਂ ਕ ਧਸਰਫ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਾਰਨਾ 2

Stoney Trail ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪੁੱਛਮ ਦੀਆਾਂ ਕਧਮਊਧਨਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਧਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ
ਨਟਵਰਕ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਸਰਬੋਤਮ ਨਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟੀ ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ, ਧਕਉਧਾਂ ਕ ਇਹ
ਡਰਾਈਧਵੂੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਦੋ ਫਲਾਈਓਵਰ ਧਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ
ਸੜਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ।

ਿਾਰਨਾ 3

64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਿਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਧਫਕ
ਾਂ ਾ ਹ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੀਆ
ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਅਨਕਲ ਹ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟੀ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਦ
ਨਟਵਰਕ ਕਨਕਟੀਧਵਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।

ਿਾਰਨਾ ਦਾ ਮਲਾਾਂਕਣ

ਮਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿਾਰ
ਤੇ, ਿਾਰਨਾ 3
ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਿਾਰਨਾ ਹ
ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਢੂੰਗ
ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹ

ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਬੋਤਮ ਢੂੰਗ ਨਾਲ
ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹ

ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ
ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹ

ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਨੁੱ ਟਵਰਕ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ

84 Street N.E.

80 Avenue N.E.

(ਧਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਟਰਾਾਂਧਜਟ,
ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ
ਸਵਾਰ)

64 Avenue N.E.

ਸਾਰੇ ਸਾਿਨ

ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਸਧਣਆ ਨੂੰ ਸੂੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੇਠ ਧਦੁੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸੂੰਖੇਪ ਧਵੁੱਚ ਦੁੱਸਦੀ ਹ ਧਕ ਧਕਵੇਂ ਫੇਜ 2 ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ "ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੀਮਾਾਂ ਨੂੰ
ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਰਨਾ - ਿਾਰਨਾ 3 ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
ਮੁੱਖ ਥ ਮ

ਜ਼ ੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਹੁੱਲ ਕ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ

ਸਰੁੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਜ਼ੈ ਫਕ

ਿਾਰਨਾ 3 ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਧਦੂੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 80 Avenue N.E.
ਾਂ ਾ।
(ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾੂੰਧਜਟ ਨੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ) 'ਤੇ ਟਰਧਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿਾਉਦ

ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦ ਆਾਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟ੍ ਆਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਸੁੱਿਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀ ਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਾਂਧਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਧਨਆਾਂ
ਧਵੁੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨਾਲ 80 Avenue N.E. ਸਟਰੀਟਕੇਪ ਦੇ ਧਡਜਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਭਧਵੁੱਖ ਦੇ ਟਰਧਫਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੂੰ ਧਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਿ ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇ ਸਥਾਨ
'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

64 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਨਮੀਤ ਧਸੂੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਾਰਕ ਧਵਚ ਦਖਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਧਦੁੱਖ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਫ-ਲੀਸ਼ ਡੌ ਗ ਪਾਰਕ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਆਰਜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਟਾ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 64 Avenue N.E. ਭਧਵੁੱਖ ਧਵੁੱਚ ਵਿਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹ। ਪਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੁੱ ਭੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਨੈ ਕਜ਼ਟ੍ਜ਼ਵਟ੍

ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਰਨਾ 80 Avenue ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਦੋਵਾਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਹ, ਜੋ ਧਕ ਸਾਰੇ ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹ, 80 Avenue N.E. 'ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਪਵਾਦ
ਦੇ ਨਾਲ।

ਲਾਗਤਾਾਂ

ਧਨਰਮਾਣ ਖਰਧਚਆਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧਲਊ ਇੂੰਜੀਨੀਅਧਰੂੰਗ ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 80 Avenue
N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਧਡਜਾਈਨ, ਬਜਟ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹ।

ਫਲਾਈਓਵਰ ਧਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ
80 AVENUE N.E. (ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ)

64 AVENUE N.E. (ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ)

•

ਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
Stoney Trail ਦੇ ਪਰਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਧਕਆਾਂ ਧਵੁੱਚ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹ।

•

ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਧਵਸਧਤਰਤ ਧਡਜਾਇਨ ਸ਼ਰ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਧਨਰਮਾਣ 2022
ਧਵਚ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ, 2023 ਦੀ ਫੌਲ ਧਵੁੱਚ ਪਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ।

•

ਧਸਟੀ ਅਵ ਕਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਚੁੱਲ
ਰਹੀਆਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂਬਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਾਰ।

•

ਮੂੰਗ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਾਂ ਧਵਚ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ:

•

•

ਪਧਹਲਾ ਪੜਾਅ: ਦੋ ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲ (ਪਾਥਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ) ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਦਜਾ ਪੜਾਅ: ਵਾਿ ਦੋ-ਲੇ ਨਾਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲ (ਪਾਥਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ) ਜੋਧੜਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਲਾਈਓਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਾਂ ਧਸਟੀ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਧਵਚ ਫੂੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਧਰਹਾ ਹ।

ਸਹਾਇਕ ਸਿਾਰ
ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਦੀ ਧਕਸਮ/ਟਾਈਧਮੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋ ਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਾਂ
ਜੋ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿਾਰਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਡੇ ਸਟਰੀਅਨ ਜਾਾਂ ਚੌਰਾਧਹਆਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰ) ਧਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
80 AVENUE N.E.

•

ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ 80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿ ਟਰਧਫਕ 80 Avenue N.E. ਕੌਰੀਡੋ ਰ ਵੁੱਲ ਧਖੁੱਧਚਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤਰ
ਧਵਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਧਵਸਧਤਰਤ ਧਡਜਾਈਨ ਸ਼ਰ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹ, ਅਤੇ 2022 ਧਵਚ
ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।

•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਟਰਾੂੰਧਜਟ ਟਰਧਫਕ ਥੋੜ੍ਾ ਧਜਹਾ ਵਿੇਗਾ ਧਕਉਧਾਂ ਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਮਸਟੇਡ ਤੁੱਕ ਪਹੂੰਚ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੌਧਲਊਮ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।

•

ਧਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਹੇਠਾਾਂ ਡਰਾਇੂੰਗ ਧਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।

•

INSERT ROLL PLOT AS IMAGE

ਸਹਾਇਕ ਸਿਾਰ
64 AVENUE N.E.

•

64 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮੌਜਦਾ 64 Avenue N.E. ਕੋਰੀਡੋ ਰ ਧਵਚ ਵਿੇਰੇ ਟਰਧਫਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਮੌਜਦਾ 64 Avenue N.E. ਕੋਰੀਡੋ ਰ ਨੂੰ ਭਧਵੁੱਖ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਵੌਧਲਊਮਾਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਖਧਦਆਾਂ
ਧਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਯੋਧਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਹ।

•

ਸਹਾਇਕ ਸਿਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਹੇਠਾਾਂ ਡਰਾਇੂੰਗ ਧਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।

•

INSERT ROLL PLOT AS IMAGE

64 Avenue N.E. / Tarington Road Intersection
ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਡਰਾਇੂੰਗ ਧਵਚ ਦੁੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹ, ਜਦੋਂ 64 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, Tarington
Road 'ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਸਗਨਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਬੀ ਲੁੱ ਗ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਝ
ਚਣੌਤੀਆਾਂ ਪਦਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਹੇਠਾਾਂ ਦੁੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ:

ਾਂ ਜ਼ਕਊ
ਸਾਊਥਬਾਊਡ

ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪ੍ੇਜ਼ਸੰਗ

ਾਂ ਧਕਊ ਦੀ Tarington Link ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ Tarington Link ਅਤੇ 64 Avenue N.E.
ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।
ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੂੰਭਾਧਵਤ ਟੁੱਕਰਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਪਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।

ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਣੌਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਰ ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ ਧਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸ ਾਂ ਾਰ ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਤੇ ਤਹਾਡ ਫ ਡਬੈਕ ਦ ਉਮ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #1
ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਧਵੁੱਚ ਪਰਬੀ ਲੁੱ ਗ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮੌਜਦਾ ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।

ਲਾਭ

ਟਰਡ
ੇ -ਔਫ

• ਮੌਜਦਾ ਮੋੜ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ
ਧਗਆ ਹ
ਾਂ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
• 64 Avenue N.E. ਵੁੱਲ ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਮੋੜ ਵੀ ਸਮਾਯੋਧਜਤ ਹਨ

ਾਂ ਧਕਊ ਧਵਅਸਤ ਸਧਮਆਾਂ ਦੌਰਾਨ
• ਸਾਊਥਬਾਊਡ
Tarington Link ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ
• Tarington Link ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂੰਭਾਧਵਤ ਅਪਵਾਦ

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #1
ਫਾਇਧਦਆਾਂ ਅਤੇ ਟਰਡ
ੇ -ਔਫਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਵਕਲਪ੍ #1 'ਤੇ ਫੀਡਬਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੂੰਦ ਹ?

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾਪਸੂੰਦ ਹ?

•

1-5 ਦੇ ਪਮਾਨੇ ਤੇ, ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਧਕੂੰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਹ?

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #2
ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੋੜਾਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ Tarington Link/Tarington Park ਧਵਚ
ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹ।

ਲਾਭ

ਟਰੇਡ-ਔਫ

• Tarington Link/Park ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੁੱਕਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹ।
ਾਂ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ
• 64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਦੇ ਮੋੜਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।

ਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ
• Tarington Link ਨਾਲ ਨੌ ਰਥਬਾਊਡ
ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।
• Tarington Link ਅਤੇ Tarington Park ਧਵਚਾਲੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਾ ਲਾਾਂਘਾ ਨਹੀ।ਾਂ

• ਕਧਮਊਧਨਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਝ ਟਰਧਫਕ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #2
ਫਾਇਧਦਆਾਂ ਅਤੇ ਟਰਡ
ੇ -ਔਫਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਵਕਲਪ੍ #2 'ਤੇ ਫੀਡਬਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੂੰਦ ਹ?

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾਪਸੂੰਦ ਹ?

•

1-5 ਦੇ ਪਮਾਨੇ ਤੇ, ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਧਕੂੰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਹ?

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #3
ਾਂ ਧਕਊ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਬੇ-ਮੋੜਾਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦ
ਾਂ ਾ ਹ
ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਸਾਊਥਬਾਊਡ

ਲਾਭ

ਟਰੇਡ-ਔਫ

ਾਂ ਖੁੱਬ-ੇ ਮੋੜ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ
• ਮੌਜਦਾ ਮੋੜ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ • ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਗਈ।
ਾਂ ਧਕਊ
• Tarington Link/Tarington Park ਨੂੰ ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਦਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ।
• Tarington Link ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂੰਭਾਧਵਤ
ਅਪਵਾਦ।
• ਧਵਕਲਪ # 1 ਦੀ ਤਲਨਾ ਧਵੁੱਚ Tarington Link
ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਵਵਾਦਾਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ।

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #3
ਫਾਇਧਦਆਾਂ ਅਤੇ ਟਰਡ
ੇ -ਔਫਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਵਕਲਪ੍ #3 'ਤੇ ਫੀਡਬਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੂੰਦ ਹ?

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾਪਸੂੰਦ ਹ?

•

1-5 ਦੇ ਪਮਾਨੇ ਤੇ, ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਧਕੂੰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਹ?

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #4
ਇਹ ਧਵਕਲਪ Tarington Link ਨੂੰ ਧਸਗਨਲਾਈਜਡ ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵੁੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹੂੰਚ
ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਧਬਨਾਾਂ ਮੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੇਜ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।

ਲਾਭ

ਟਰਡ
ੇ -ਔਫ

• Tarington Link ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ • ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਡਜਾਈਨ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਾਂ ਲਈ
ਜੋਖਮ ਘੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹ।
ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।
ਾਂ ਜਾਣ ਲਈ
• Tarington Link ਨਾਲ ਨੌ ਰਥਬਾਊਡ
• Tarington Link / Tarington Park 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਨਕਧਟਧਵਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਦਾ ਹ।
ਖੁੱਲ੍ਾ ਲਾਾਂਘਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਾਂ ਖੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ • ਪਦਲ ਯਾਤਰੀ / ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅਨਕਲ ਨਹੀ ਾਂ
• 64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਸਾਊਥਬਾਊਡ
ਮੋੜਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।

ਇੂੰਟਰਸਕਸ਼ਨ ਧਵਕਲਪ #4
ਫਾਇਧਦਆਾਂ ਅਤੇ ਟਰਡ
ੇ -ਔਫਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟ੍ਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਵਕਲਪ੍ #4 'ਤੇ ਫੀਡਬਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੂੰਦ ਹ?

•

ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾਪਸੂੰਦ ਹ?

•

1-5 ਦੇ ਪਮਾਨੇ ਤੇ, ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਵਕਲਪ ਧਕੂੰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਹ?

ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਸ਼ਮਲੀਅਤ

ਤਕਨੀਕੀ

•

ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਫੇਜ ਦੇ ਪਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੁੱਕ ‘ਅਸੀ ਾਂ ਕੀ ਸਧਣਆ’ ਧਰਪੋਰਟ ਪਰੋਜਕਟ ਦੀ
ਵਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: engage.calgary.ca/NEstoneycrossing

•

80 Avenue ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇ ਟਾਾਂ
calgary.ca/nestoneycrossing 'ਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਧਨਊਜਲਟਰ ਦਆਰਾ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਜਾਣਗੀਆਾਂ।

•

ਅਧਿਐਨ ਪਰਧਕਧਰਆ, ਧਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਤਮਕ
ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਧਰਪੋਰਟ 2021 ਦੀਆਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਧਵਚ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

•

80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਧਡਜਾਈਨ ਵੁੱਲ ਅੁੱਗੇ ਵੁੱਿ ਧਰਹਾ ਹ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ 2023 ਦੇ ਫੌਲ ਧਵੁੱਚ ਪਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੂੰਤ 2022 ਧਵੁੱਚ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ
ਹ।

•

64 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਧਡਜਾਈਧਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਟਾਈਧਮੂੰਗ 'ਤੇ ਧਸਟੀ ਅਵ
ਕਲਗਰੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਧਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸੂੰਚਾਰ

