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ਆਰਟੀਰੀਅਲ (ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਰਸਤਤਆਂ ਨੰੂ 
ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ) ਸੜਕ

ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕਾਂ ਅਨੇਕ 
ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ 
ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਦਨ 
10,000 ਅਤੇ 30,000 
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ 
ਚਲਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ Bow Trail)। 

ਸਟਡੀ ਦਾ ਤਪਛੋਕੜਸਟਡੀ ਦਾ ਤਪਛੋਕੜ
80 Avenue N.E.
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ,ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 80 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੌਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਰੌਤਸੰਗ East Stoney Area Structure Plan (ASP) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ New Community Growth Strategy ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 
ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

2022 ਤੱਕ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਇਸ ਬੁਤਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਤਨਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ 2019-2022 
One Calgary ਬਜਟ ਤਵੱਚ $8.5 ਤਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਤਡੰਗ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

64 Avenue N.E.
2009 Calgary Transportation Plan ਤਵੱਚ 64 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਨੌਰਥ 
ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕ ਤਦਖਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ 
ਕਰੌਤਸੰਗ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਤਡੰਗ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਤਹ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਸਟਡੀ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੌਤਸੰਗ ਦੇ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਸੀਮਾਵ�
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦ� 
East Stoney ASP

ਆਵਾਜਾਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ�ੀਟ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸਟ�ੀਟ

ਭਿਵੱਖ ਦੀ Rocky View County Road
ਭਿਵੱਖ ਦੀ 84 ST NE (ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਟਡੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ)

ਪਾਰਕਸ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਗ�ੀਨਵੇ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਗ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹਰਾ ਕੌਰੀਡੋਰ

ਵੈ�ਟਲ�ਡ ਫੀਚਰ
ਵੈ�ਟਲ�ਡਜ਼

ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 23P2017
ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 87P2018 87P2018

East Stoney Area Structure Plan (ASP)

ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ੇਕੌਰੀਡੋਰ
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ਭਿਵੱਖ ਦਾ 64 AVE NE ਫਲਾਈਓਵਰ

(ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟ�ੇਲ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਇੰਨਟਰਚ�ਜ)

ਭਿਵੱਖ ਦਾ 
80 AVE NE 
ਕਨ� ਕਸ਼ਨ

(ਐਮਰਜ�ਸੀ, ਟ��ਿਜ਼ਟ, 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, 

ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ)



ਸਟਡੀ ਬਾਰੇਸਟਡੀ ਬਾਰੇ
80 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail East ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ, ਪੈਦਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਕਰੌਤਸੰਗ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 2009 ਦੀ Calgary Transportation Plan ਤਵੱਚ ਸੜਕ 
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 64 Avenue N.E. ਤ ੇStoney Trail N.E. ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ 
ਕਰੌਤਸੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ City of Calgary 80 Avenue N.E. ਕਰੌਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ 
ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤਣ 
ਵਾਤਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱ ਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਡੀ 
64 Avenue N.E. ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੌਤਸੰਗ ਦੇ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Stoney Trail N.E. ਦੇ ਪੂਰਬ ਤਵੱਚ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮ ਤਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦੇ 
ਤਵਚਕਾਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।

ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੋ Stoney Trail ਕਰੌਤਸੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਤਵਵਹਾਰਕਤਾ ਤਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰੇਗੀ, ਰਾਇਟ-ਆਫ-ਵੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। 
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ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਸਮੇਂ ਸੀਮਾ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਰਚੈ 
ਦੇਣਾ, ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 
ਤਵੱਚ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ 
ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨਾ।

ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਦਾ 
ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨਾ।

ਨੈੱਟਵਰਕ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਅਤੇ ਕੌਰੀਡੋਰ 
ਤਵਵਹਾਰਕਤਾ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
ਕਰਨਾ।

ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 
ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ 
ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

ਅੰਤਮ ਤਸਫਾਰਸ਼ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਾਸਤੇ 
ਤਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 
ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
(ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ)। 

ਹਰੇਕ ਕੌਰੀਡੋਰ 
ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 
ਸਮੀਤਖਆ ਅਤੇ 
ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। 

ਤਵਵਹਾਰਕਤਾ 
ਸਟਡੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ 
(Feasibility 
Study Report) 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।

ਫੰਕਸ਼ਨਲ 
ਪਲੈਤਨੰਗ ਸਟਡੀ 
ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ 
(Functional 
Planning 
Study Report) 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਅੰਤਮ 
ਰੂਪ ਦੇਣਾ। 

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ 
ਤਪਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ 
ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰਨਾ।

ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
ਕਰਨਾ।

ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ 
ਧਾਰਣਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨਾ। 

ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਧਾਰਣਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨਾ।

ਅਰੰਤਭਕ, 
ਤਬਓਰੇਵਾਰ 
ਤਡਜ਼ਾਇਨ 
ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
ਕਰਨਾ।

ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
ਕਰਨਾ।

ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹੱਸੇਦਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

ਫੇਜ਼ਫੇਜ਼
 1

ਫੇਜ਼ਫੇਜ਼
 3

ਫੇਜ਼ਫੇਜ਼
 2

ਫੇਜ਼ਫੇਜ਼
 4

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ
ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰੰਤਭਕ ਇੰਜੀਨੀਅਤਰੰਗ, 

ਤਬਓਰੇਵਾਰ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧੋ।

ਤਵੰਟਰਤਵੰਟਰ 2020 ਸਤਪ੍ਰੰ ਗਸਤਪ੍ਰੰ ਗ 2020 ਸਮਰਸਮਰ/ਫੌਲਫੌਲ 2020 ਤਵੰਟਰ ਤਵੰਟਰ 2021 2021
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ਸਟਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰਸਟਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਲੈਜੇਂਡਲੈਜੇਂਡ

ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਕਰੌਤਸੰਗ ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਕਰੌਤਸੰਗ 
ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਕਰੌਤਸੰਗ ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਕਰੌਤਸੰਗ 
ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਸਟਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਕਰੌਤਸੰਗ 
ਦਾ ਸਥਾਨ
ਭਤਵੱਖ ਦੀ Airport Trail 
N.E. ਕਨੈਕਸ਼ਨ (2022)



80 Avenue N.E.
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ,ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 80 Avenue. N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੌਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।

ਕਰੌਤਸੰਗ East Stoney Area Structure Plan (ASP) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ New Community Growth Strategy ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 
ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ 
ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ, 
ਤਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਤਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਕਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਹੜੀਆਂ 
ਕੁਝ ਮੁੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਜੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਕ ਤਸਟੀ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇਕੁਝ ਮੁੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਜੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਕ ਤਸਟੀ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇ?

80 Avenue ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਤਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਤਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਤਨਰਪੱਖਤਨਰਪੱਖ/
ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਨਹੀਂਤਨਸ਼ਤਚਤ ਨਹੀਂ

ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 
ਮਹੱਤਵਹੀਨਮਹੱਤਵਹੀਨ

ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਹੀਨਮਹੱਤਵਹੀਨ

(ਤਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਓ) (ਤਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਓ) (ਤਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਓ) (ਤਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਓ) (ਤਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਓ)
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80 Avenue N.E.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਤੁਸੀਂ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਤਲਆਂ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਤਲਆਂ 
ਸਮੇਤਸਮੇਤ) ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤਰਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਤਲਆਂ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਤਲਆਂ 
ਸਮੇਤਸਮੇਤ) ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਕਰਕੇ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
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64 Avenue N.E.
2009 Calgary Transportation Plan ਤਵੱਚ 64 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail N.E. ਦੇ 
ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕ ਤਦਖਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰੌਤਸੰਗ ਦਾ 
ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਤਡੰਗ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤਤਹ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਇਹ ਸਟਡੀ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੌਤਸੰਗ ਦੇ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਤਮਕਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਤਮਕਤਾਵਾਂ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗ।ੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗ।ੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ
(ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ‘ਤਬੰਦੀ’ ਲਗਾਓ)

ਕਾਰ ਦੀ  ਕਾਰ ਦੀ  
ਪਹੰੁਚਪਹੰੁਚ

ਸਮਾਨ ਦੀ  ਸਮਾਨ ਦੀ  
ਪਹੰੁਚਪਹੰੁਚ

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਤਲਆਂ 
ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਪਹੁੰ ਚ

ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਲਈ 
ਸੁਤਵਧਾਸੁਤਵਧਾ

ਪਬਤਲਕ ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ ਪਬਤਲਕ ਟ੍ਰਾਂਤਜ਼ਟ 
ਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀ

ਵਾਹਨਾਂ ਤਵੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤਵੱਚ 
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਰੇ 

ਹੋਏ ਸਮੇਂਹੋਏ ਸਮੇਂ

ਮਾਰਗ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦੀ 
ਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀਕਨੈਕਤਟਤਵਟੀ

ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣਾਘਟਾਉਣਾ

ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦੇ 
ਫੀਚਰਾਂਫੀਚਰਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ ਡੌਗ ਪਾਰਕਲਈ ਡੌਗ ਪਾਰਕ) ਤੇ ਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ

ਹੋਰਹੋਰ
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64 Avenue N.E.
ਤੁਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਤੁਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਤੁਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ 
ਦੇਖਦੇ ਹੋਦੇਖਦੇ ਹੋ?
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ਕੀ ਕੀ Northeast Stoney 
Crossing Study ਬਾਰੇ  ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ 
ਤਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨਤਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ?
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