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ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ੍ 

1 – ਇਿੰਟਰ  ੋਵ ੈੱਬ ਸਮਗੱਰੀ 

ਸਟਡੀ ਦਾ ਸਪ੍ਛੋਕੜ 

80 Avenue N.E. 

2018 ਸਵੱਚ, ਸਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈਸਟ ਸਟੋਨੀ ਟਰ ੇਲ ਏਰੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਲਾਨ (ਏਐਸਪ੍ੀ) ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਦੱਤੀ, ਸਿਸ ਸਵੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ 

Stoney Trail ਦੇ ਆਰਪ੍ਾਰ ਇੱਕ ਓਵਰਪ੍ਾਸ ਲਈ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਓਵਰਪ੍ਾਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ 32 ਵਾਸਤੇ East 

Stoney Atrea ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸਰਸਪ੍ੌਂਸ ਸਸਮਆਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਵਰਪ੍ਾਸ ਨੂਿੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਅਗ ੇਵੱਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਮਿੰਸਨਆ 

ਸਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਸਕ ਓਵਰਪ੍ਾਸ ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਸੇਵਾ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ 

ਸਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਏਐਸਪ੍ੀ (ASP) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਾਂ ਨੇ ਓਵਰਪ੍ਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਟਰ  ਸਫਕ ਨੂਿੰ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ 

ਸਵੱਚ ਵੀ ਸਦਲਚਸਪ੍ੀ ਸਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। 80 Avenue N.E. ਓਵਰਪ੍ਾਸ Stoney Trail ਤੱਕ/ਉਸ ਤੋਂ ਸਸੱਧ ੇਕਨ ਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। 

80 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਕਉਂ ਹ  

ਸਾਰੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । Stoney Trail ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਵੱਲ ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ 7 ਸਮਿੰਟ ਦਾ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਸਿਆ ਸਮਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । ਇਹ ਸਵਕਾਸ ਖੇਤਰ ਇਕੱਲੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 

ਸਰਸਪ੍ੌਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ੂਿੰਿੀ ਅਤੇ ਓਪ੍ਰੇਸਟਿੰਗ ਖਰਸਚਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਹਲ 80 

Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦੀ ਕਰੌਸਸਗ ਸੀ ਸਿਹੜੀ ਅਿੰਸਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਵੇਲਪ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿੰਡ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਕ ਲਗਰੀ ਫਾਇਰ 

ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਸਿਆ ਦ ੇਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟ ਟ ਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ 80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਸਿਆ ਦੇ 

ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਮੇਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ। 

64 Avenue N.E. 

64 Avenue N.E. ਕੌਰੀਡਰੋ ਨੂਿੰ Coral Springs ਅਤੇ Taradale ਕਸਮਊਸਨਟੀਆਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਸੜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ। 

ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਭਸਵੱਖ ਦੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ Stoney Trail ਤੇ ਇੱਕ ਇਿੰਟਰਟਚੇਂਿ ਦ ੇਸਨਰਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਪ੍ੂਰਬ ਵਲ ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਪਰ, ਇਿੰਟਰਟਚੇਂਿਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ  ਸਕ Stoney Trail ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਨ ਕਸ਼ਨ (ਰੈਂਪ੍ਾਾਂ) ਹੁਣ 

64 Avenue N.E. ਤੇ ਸਵਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, 2007 ਈਸਟ ਸਟੋਨੀ ਫਿੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਲ ਸਨਿੰਗ ਸਟਡੀ ਸਵੱਚ 64 Avenue N.E. ਨੂਿੰ 

Stoney Trail ਦੇ ਉੈੱਪ੍ਰੋਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਿਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 



64 Avenue N.E. ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂਿੰ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀਆਾਂ ਲਿੰਬੀ-ਰੇਂਿ ਦੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਅਪ੍ਣਾ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹ  ਅਤੇ ਕ ਲਗਰੀ 

ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ । 

 

2 – ਇਿੰਟਰ  ੋਵ ੈੱਬ ਸਮਗੱਰੀ  

ਸਟਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਸਟਡੀ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਮਕਸਦ 80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਤੇ Stoney Trail ਦ ੇਉੈੱਪ੍ਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਸਵਵਹਾਰਕਤਾ 

ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਿੀਹੀ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸ਼ਨ (ਨਾਾਂ) ਨੂਿੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹ । ਮੱੁਖ ਟੀਚੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹਨ: 

80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨਾ; 

ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਸਕਹੜੇ ਸਵਕਲਪ੍ ਤਰਿੀਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸੇ ਪ੍ਾਸੇ ਦੇ ਟਰਾਾਂਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ 

ਏਕੀਸਿਤ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ, 80 Avenue N.E. ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਡਿਾਇਨ ਨੂਿੰ ਅਗ ੇਵਧਾਉਣਾ ਿੋ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 

ਪ੍ਹੁੁੁ ਿੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

 

3 – ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਗਰਾਸਫਕ 



 

4 – ਸਟਡੀ ਏਰੀਆ ਗਰਾਸਫਕ 



 

5 – ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਸੁਣਆ (‘What We Heard’) “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  



 

ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ 

ਮਾਰਚ 2020 ਸਵਚ, City of Calgary ਨੇ 80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਾਂ ਤੋਂ 

ਫੀਡਬ ਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ੌਪ੍-ਅਪ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤਾ ਟੇਬਲ ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ’ ਦੀ 

ਸਿੰਖੇਪ੍ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੰਦਾ ਹ ।  

80 Avenue N.E. ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ (Modes) ਲਈ ਕਰੌਸਸਿੰਗ 

ਲਾਭ 

ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦ ੇਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ ਨਾਲ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ 

ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੱਕ ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚ; ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ 

ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ 



ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਸਵੱਚ ਕਮੀ 

ਸੜਕ ਦ ੇਮੌਿੂਦਾ ਸਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ 

ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਿੋਖਮਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਸਿੰਪ੍ਤੀ ਦ ੇਮੱੁਲਾਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

64 Avenue N.E. ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਲਈ ਕਰੌਸਸਿੰਗ 

ਲਾਭ  

ਨੇੜਲੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ ਟਰ  ਸਫਕ ਦ ੇਭੀੜ ਭੜਕੇ ਸਵੱਚ ਕਮੀ 

ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੱਕ ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚ; ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਸੜਕ ਦ ੇਮੌਿੂਦਾ ਸਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਕਸਾਰ 

ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗ ਸ ਸਨਕਾਸਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹ  ਸਕ Stoney Trail ਤੱਕ ਸਸੱਧੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਹੋਵੇਗੀ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਡੌਗ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh Park) 

 

6 – ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ (WHAT WE DID) “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  



 

ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ 

ਮਾਰਚ 2020 ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੇਿ ਰਾਹੀਂ ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ । ਸ਼ਸਹਰ ਦ ੇਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਸਵਕਲਪ੍ ਦ ੇ

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰ ੇਡ-ਔਫਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ 

ਕੁਸ਼ਲ ਟਰ  ਸਫਕ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਸਮਆਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਸੁਰੱਸਖਆ 

ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਅਸਲ ਿਾਾਂ ਸਮਝੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 



ਵਾਹਨ-ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਟਾਕਸਰਆਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਅਤੇ ਸਿੰਪ੍ਤੀ ਦ ੇਮੱੁਲਾਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀਆਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ 

ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਢਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ 

ਵਾਹਨਾਾਂ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਤਰਿੀਹੀ ਰੂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 

ਲਾਗਤ 

ਇਿੰਿੀਨੀਅਸਰਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ 

 

7 – ਸਵਾਲ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ ? ਹਾਾਂ | ਨਹੀਂ 

ਿੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ? 

ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂਿੰ 1 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰੋ: 

 [1 = ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਨਹੀਂ; 5 = ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ] 

 ਟਰ  ਸਫਕ ਦ ੇਸਮੱੁਚੇ ਕੁਸ਼ਲ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ - ਵਾਹਨ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣਾ - ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਲਾਗਤ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 
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ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ - ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਵਕਾਸ 

ਸਪ੍ਛਲੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਟੀਮ 80 Avenue N.E. ਅਤੇ 64 Avenue N.E. ਦੋਵਾਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹ ।  

ਸਡਿਾਇਨ ਮਾਪ੍ਦਿੰਡ 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ ੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ੍ਦਿੰਡਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਸਾਰ ੇਸਡਿਾਇਨ ਮਾਪ੍ਦਿੰਡਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:  

 ਅਲਬਰਟਾ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ [ਸਬਰਿ ਸਡਿਾਇਨ] 

  City of Calgary [ਸੜਕ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੂਟ ਸਡਿਾਇਨ] 

 ਕ ਲਗਰੀ ਫਾਇਰ ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ 

 ਕ ਲਗਰੀ ਟਰਾਾਂਸਿਟ 

ਸਟ ਪ੍ 1 



ਪ੍ਸਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹੜੇ ਸਵਕਲਪ੍ ਸਿੰਭਵ ਸਨ। ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਸਤਿੰਨ 

ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। 

ਸਟ ਪ੍ 2 

ਅੱਗ,ੇ ਸਕਿੰਨਾ ਟਰ  ਸਫਕ ਹਰੇਕ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਪ੍ਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵਚ ਸਿੰਬਿੰਸਧਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਾਂਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 
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ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ - ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਵਕਾਸ 

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਸਤਿੰਨ (3) ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੁਸਵਧਾ ਵਾਸਤੇ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । 

ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠ ਸਲੱਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ : 



ਧਾਰਨਾ 1 

80 Avenue N.E.   ਸਾਰੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

64 Avenue N.E.   ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ 

ਧਾਰਨਾ 2 

80 Avenue N.E.   ਸਾਰੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

64 Avenue N.E.    ਸਾਰੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ  

ਧਾਰਨਾ 3 

80 Avenue N.E.  ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ + ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

64 Avenue N.E.    ਸਾਰੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

 

ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਿ ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ (ਟਰ  ਸਫਕ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਾਂ, ਸੁਰੱਸਖਆ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ 

ਅਤੇ ਲਾਗਤ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਸੀਂ ਅਗ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬ ਕ ਭਾਲ 

ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 

 ਇਹ ਫੀਡਬ ਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

10 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1 



 

 

80 Avenue N.E. - ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ  

64 Avenue N.E. - ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ 

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸਵੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇਨ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਹ  ਸਿਹੜੀ ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗਾਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਵਕਲਪ੍ ਦ ੇਨਾਲ, 64 Avenue N.E. ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਸਾਰ ੇਟਰ  ਸਫਕ ਨੂਿੰ 80 Avenue N.E. ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਵਲ ਸਨਰਦਸੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

80 Avenue N.E.   

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ: 

ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ 

ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਟਰਾਾਂਸਿਟ 



ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ + ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

64 Avenue N.E.   

ਕੋਈ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਨਹੀਂ 

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਮੌਿੂਦਾ ਿਮੀਨ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ । 

 

11 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1“ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1 

80 Avenue N.E.   

ਦ ੋਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰੌਸ-ਸ ਕਸ਼ਨ 

ਪ੍ਲਾਨ ਸਵਯ ੂ

 



12 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1“ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1 

ਅਰਿੰਸਭਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਲਾਭ 

Stoney Trail ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਅਤੇ ਪ੍ੱਛਮ 80 Avenue N.E. ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਆਟ ੋਨ ਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ। 

ਘੱਟ ਮਸਹਿੰਗਾ ($) ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ ਸਕਉਂਸਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

64 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ, ਮੌਿੂਦਾ ਡੌਗ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh Park ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ 64 Avenue N.E. ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਾਂ ਿਮੀਨਾਾਂ ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਹਨ। 

64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟਰ  ਸਫਕ ਨਹੀਂ। 



ਟਰ ੇਡ-ਔਫ 

80 Avenue N.E. ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੌਰਾਸਹਆਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧ ੂਟਰ  ਸਫਕ। 

64 Avenue N.E. 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਹੋਣਾ Stoney Trail ਦੀਆਾਂ ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ 

ਕਰੌਸਸਿੰਗਾਾਂ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ । 

80 Avenue N.E. 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂਿੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ: 

ਸਾਲ 2048 ਤੱਕ ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀਆਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ । 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗ ਸ ਸਨਕਾਸਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ। 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਸਵੱਚ ਕਮੀ। 

ਸੜਕ ਦ ੇਮੌਿੂਦਾ ਸਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। 

ਵੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਸਵਿੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ)। 

City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਿੂਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । 

 

13 – ਸਵਾਲ 

ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ [ ਟਰ  ਸਫਕ ਓਪ੍ਰਸ਼ੇਨਾਾਂ, ਸੁਰੱਸਖਆ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 

ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ] ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 1 ਬਾਰ ੇਫੀਡਬ ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: 

ਤੁਸੀਂ ਸਵਕਲਪ੍ 1 ਬਾਰ ੇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਸਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਸਵਕਲਪ੍ 1 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕੀ ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ? 

 

14 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 2 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  



 

80 Avenue N.E. - ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

64 Avenue N.E. - ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸਵੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇਨ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਹ  ਸਿਹੜੀ ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗਾਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 64 Avenue N.E. ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਹ  ਅਤੇ ਟਰ  ਸਫਕ 

ਨੂਿੰ ਦ ੋਕਰੌਸਸਿੰਗਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਵਿੰਸਡਆ ਿਾਵੇਗਾ ਸਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਸਿੰਦੀਦਾ ਰੂਟ ਚੁਣਦ ੇਹਨ। 

80 Avenue N.E. 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ: 

ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ 

ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਟਰਾਾਂਸਿਟ 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ + ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 



64 Avenue N.E. 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ: 

ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ 

ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਟਰਾਾਂਸਿਟ 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ + ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

 

15 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 2 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

80 Avenue N.E. 

ਯੋਿਨਾ 

ਦ ੋਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕਰਸੌ-ਸ ਕਸ਼ਨ 



64 Avenue N.E. 

ਯੋਿਨਾ 

ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕਰੌਸ-ਸ ਕਸ਼ਨ 

 

16 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 2 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

ਅਰਿੰਸਭਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਲਾਭ 

Stoney Trail ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਅਤੇ ਪ੍ੱਛਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਆਟ ੋਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ। 

ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਸਲਿੰਗ ਲਈ ਰੂਟ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਵਕਲਪ੍। 

ਸਿਵੇਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹ  ਸਟੇਸਿਿੰਗ ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਨ ਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇਸਨਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ। 



ਟਰ ੇਡ-ਔਫ 

ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਹਿੰਗਾ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ। 

ਮੌਿੂਦਾ ਡੌਗ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh Park ਤੇ ਅਸਰ। 

80 Avenue N.E. ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੌਰਾਸਹਆਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧ ੂਟਰ  ਸਫਕ। 

ਅਿੇ ਵੀ 80 Avenue 'ਤੇ ਵਾਧ ੂਟਰ  ਸਫਕ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂਿੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ: 

ਸਾਲ 2048 ਤੱਕ ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ । 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗ ਸ ਸਨਕਾਸਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ। 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਸਵੱਚ ਕਮੀ। 

ਸੜਕ ਦ ੇਮੌਿੂਦਾ ਸਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। 

ਵੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਸਵਿੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ)। 

City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਿੂਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । 

 

17 – ਸਵਾਲ 

ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ [ ਟਰ  ਸਫਕ ਓਪ੍ਰਸ਼ੇਨਾਾਂ, ਸੁਰੱਸਖਆ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 

ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ] ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 2 ਬਾਰ ੇਫੀਡਬ ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: 

ਤੁਸੀਂ ਸਵਕਲਪ੍ 2 ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਸਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਸਵਕਲਪ੍ 2 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕੀ ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ? 

 

18 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 3 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  



 

80 Avenue N.E. - ਫਾਇਰ | ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਲੇਨ + ਕੇਵਲ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗਾਾਂ ਲਈ ਕਰੌਸਸਿੰਗ 

64 Avenue N.E. - ਸਾਰ ੇਢਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ 

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸਵੱਚ 80 Avenue N.E. ਤੇ ਕਰੌਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਹ  ਸਿਹੜੀ ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ, ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ; ਇੱਕ ਨਾਲ 

ਲਗਦਾ ਰਾਹ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹ । ਇਸ ਫ ਸਸਲਟੀ ਦਾ ਕਿੰਮ Calgary ਸਵਚ ਕੇਵਲ-ਬੱਸ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲਦਾ 

ਿੁਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

64 Avenue N.E. ਤੇ ਸਾਰੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ ਨੂਿੰ 64 Avenue N.E. 

ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਵਲ ਸਨਰਦਸੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

80 Avenue N.E. 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ: 

ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

ਟਰਾਾਂਸਿਟ 



ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ + ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

64 Avenue N.E. 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੌਸਸਿੰਗ: 

ਜਨਤਕ ਟਰ  ਸਫਕ 

ਫਾਇਰ, ਈਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ  

ਟਰਾਾਂਸਿਟ 

ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ + ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

 

19 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 3 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

80 Avenue N.E. 

ਪ੍ਲਾਨ ਸਵਯ ੂ



ਸਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕਰੌਸ-ਸ ਕਸ਼ਨ 

64 Avenue N.E. 

ਪ੍ਲਾਨ ਸਵਯ ੂ

ਚਾਰ ਲੇਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕਰੌਸ-ਸ ਕਸ਼ਨ  

 

20 – ਕਰਸੌਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 3 “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ”  

 

ਅਰਿੰਸਭਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਲਾਭ 

ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਸਿਟ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਪ੍ ਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਸਲਿੰਗ ਲਈ ਰੂਟ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਵਕਲਪ੍। 

ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਦ ੇਅਪ੍ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, 80 Avenue N.E. ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਟਰ  ਸਫਕ ਨਹੀਂ  



ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 80 Avenue N.E. ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਸਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਨੂਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ । 

80 Avenue N.E.ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ/ਸਿੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ  

ਛੋਟਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਢਾਾਂਚਾ (ਸਵਿੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ)। 

64 Avenue N.E. ਨੂਿੰ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਸਵੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੇ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਟਰ  ਸਫਕ ਦੀ ਮਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹ ।  

City of Calgary ਦੀਆਾਂ ਮਨਿੂਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹ । 

ਟਰ ੇਡ-ਔਫ 

64 Avenue N.E., 80 Avenue N.E. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਗਡੱੀ ਕਨ ਕਸ਼ਨ ਹ । 

ਦ ੋਫਲਾਈਓਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਉੈੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਸਨ ਰੀਓ। 

ਮੌਿੂਦਾ ਡੌਗ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ Manmeet Singh Park ਤੇ ਅਸਰ। 

 

21 – ਸਵਾਲ 

ਪ੍ਰਾਿ ਕਟ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ [ ਟਰ  ਸਫਕ ਓਪ੍ਰਸ਼ੇਨਾਾਂ, ਸੁਰੱਸਖਆ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕਸਮਊਸਨਟੀ 

ਕਨ ਕਸਟਸਵਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ] ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਸਸਨ ਰੀਓ 3 ਬਾਰੇ ਫੀਡਬ ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: 

ਤੁਸੀਂ ਸਵਕਲਪ੍ 3 ਬਾਰ ੇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਸਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਸਵਕਲਪ੍ 3 ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕੀ ਸਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ? 

 

22 – ਅਗਲੇ ਕਦਮ “ਵਰਚਅੁਲ ਬਰੋਡ” 



 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਇੱਕ ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ’ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਫੇਿ ਵਾਸਤੇ 

https://engage.calgary.ca/NEstoneycrossing 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਸਵੱਚ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਫੀਡਬ ਕ ਦਾ ਸਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 

ਆਮ ਿਨਤਾ 

ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਾਂ ਸਿੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸਥਾਨਕ ਡੇਵੇਲਪ੍ਰ 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ 

ਤਕਨੀਕੀ ਮੱੁਲਾਾਂਕਣ + ਸਡਿਾਇਨ 



ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਸੁਤਿੰਤਰ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਨ ਮੁਮਸਕਨ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਆਸਡਟ ਕਰਨਾ। ਆਸਡਟ ਦੀਆਾਂ ਸਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਾਵੇਗੀ, ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਸਿਆਾਂ ਨੂਿੰ ਧਾਰਨਾ ਦ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਮਾਪ੍ਦਿੰਡ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿੰਨ ਮੁਮਸਕਨ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

ਸਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬ ਕ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰਿੀਹੀ ਧਾਰਨਾ ਚੁਣਨਾ। 

ਪ੍ਰੋਿ ਕਟ ਦ ੇਭਸਵੱਖ ਦ ੇਪ੍ੜਾਅ 

ਤਰਿੀਹੀ ਸਵਕਲਪ੍ ਚੁਣ ਲਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰੌਸਸਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

ਹੋਰ ਸਡਿਾਇਨ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ। 

23 – ਸਵਾਲ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਸਟੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਨ?  

ਤੁਸੀਂ ਸਕਹੜੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹੋ? 

ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ:ੇ 

ਕੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਿੰਭਾਸਵਤ ਸਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਚਿੰਗੀ ਸਮਝ ਸਦੱਤੀ? 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕਿੰਨੇ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? 

ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ 

ਥੋੜਾ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ 

ਥੋੜਾ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟ 

ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟ 

ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ ਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ? 

 


