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ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ 

ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹ?ੈ 

ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ: 

1. ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ; 

2. ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਕ ਅਸ  ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੱੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਿਕਵ ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ; 
3. ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 

¦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

¦ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। 

¦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੱਸੇਗੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।  

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਬੰਬ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਿਕਵ 

ਿਦਸੇਗਾ। 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜਥ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਕਥੇ ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਸਾਨੰੂ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਉਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੰੂ ਚੱਲਣ-ਿਫ਼ਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਿਜ਼ਟ (ਆਵਾਜਾਈ) ਲਈ ਿਨਰਿਵਘਣ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਟੀਚੇ ਇਹ ਹਨ: 

¦ ਮੁੜ-ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ। 

¦ ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 

¦ ਨਵ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਿਜ਼ਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨਵ ਘਰਾਂ ਦੀ ੳਸਾਰੀ ਨੰੂ 

    ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।  

¦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਰਿਵਘਣ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ।  

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤ ਭਾਵ ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਕਾ ਿਜਹੜਾ ਹੇਠ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਕਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜੱਥ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੰਡਲ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ।  

 

 

 



ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈ

ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਿਧਐਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 300 ਰਾਵਾਂ ਿਮਲ ਚੱੁਕੀਆ ਹਨ। ਤੁਸ  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ “What We Heard Report” ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 

calgary.ca/rundle ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।   

ਦਿਰਸ਼ਟੀ 

ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਪਦਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਦਰਿਮਆਨੀ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਜ ਿਵਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 36 St N.E. ਦੇ 

ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਿਸਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇਗਾ 

 ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੰਡਲ ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ।  
 ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਟੱੁਟ ਪਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਨੰੂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇਗਾ। 
 ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਨਿਰੱਜ ਮਾਲ, ਪੀਟਰ ਲੋਹੀਡ ਸਟਰ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨਾਲ਼ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਲਈ 

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਗਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱੁਖ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਈਡਵਾਕ ਚੌੜ੍ਹ ੇਕਰ ਕੇ, ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 

36 St N.E. ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਨਵਾਂ ਿਵਕਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ 

ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ “ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ” ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਰਾਂ, ਭੂਮੀ 
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿਬੰਬ ਹਨ।  

1. ਪਦਚਾਲਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।  

2. 36 St N.E. ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਦਚਾਲਕ ਸੁਖਾਵ  ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਜ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨੀ।  

3. ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਯੂ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।  

4. ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਡਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਮਾਰਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ 38 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹ  ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪਾਰਿਕੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ 



ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਥਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈੱਪਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਦਿਰਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਿਭਆਸ ਤ ਜੋ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾ ਅਨੁਸਾਰ: 

 ਸਨਿਰੱਜ ਮਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਿਮਸ਼ਰਤ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਸ ਸੰਿਮਲਤ ਕਰਨਾ; 
 36 St N.E. ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਜੋੜ-ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 
 ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਤਾਂਹ ਚੱੁਕਣਾ।  

ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਵ ਿਵਕਾਸ ਵੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੇਪਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਤ 

ਕਦਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ ਪੈਦਲ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ। 

ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ: 

 ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਹੈ; 

• ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਪੱੁਜਤਯੋਗ ਹੈ; 

• ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਮਸ਼ਰਤ ਵਰਤ ਅਤੇ ਘਣਤਾ (ਸੰਘਣੇਪਣ) ਦੀ ਅਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਿਪੰਗ, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਿਦ 

ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ; 

• ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ।   
 

ਰੰਡਲ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਾਰਤ ਿਵਕਾਸ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

• ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਣ ਵਜ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ; 

• 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ (ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ 12 ਮੰਜ਼ਲ 

ਉੱਚੀਆਂ) ਿਵੱਚ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ; 

• ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਪਾਰ ਨਵ ਪਦਯਾਤਰੀ 
ਜੋੜ-ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੀਆਂ; 



• ਲੋਕਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 

ਸੰਕਲਪ A: ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਿਟਕਾਣ ੇਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ 

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 36 St N.E.ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ 

ਨਾਲ, ਅਤੇ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (12 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ) ਅਤੇ 38 St N.E. ਵੱਲ ਨੰੂ   ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 

ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੱੁਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਅਪਾਰਟਮਟ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ ਆਰ ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਿਸੰਗਲ-ਡੀਟੈਚਡ, ਸੈਮੀ-ਡੀਟੈਚਡ(ਡੂਪਲੈਕਸ) ਅਤੇ ਰੋਹਾਊਸ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ) ਮਕਾਨ।  

36 St N.E. ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਹੈ।  

ਸੰਕਲਪ B: ਹੈਲਥ ਕਪੱਸ ਸਮੇਤ ਦਰਿਮਆਨਾ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ 

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਪੱਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 26 Ave N.E. ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ (36 St N.E. ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪੀਟਰ ਲੋਹੀਡ ਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਕਪੱਸ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ  ਉਚਾਈ 

ਦਰਿਮਆਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ (12 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ)। 

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਿਮਆਨਾ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ 

ਿਮਸ਼ਰਤ ਵਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਬਮਾਰਤਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਅਤੇ 38 St N.E. ਦੇ 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੰੂ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਥਾਵਾਂ ਿਵਖੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਘਣਤਾ 
(ਸੰਘਣੇਪਣ) ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸੰਕਲਪ C: ਆਵਾਜਾਈ ਆਧਾਰਤ ਕਾਇਆ ਕਲਪ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਉੱਰ ਲੱਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ 

ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਸਨਿਰੱਜ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਤ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਿਟਕਾਣੇ ਵਜ ਪੁਨਰਿਵਕਾਸ ਕਰ ਕੇ 36 St N.E. ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਉਦਯੋਗਕ ਵਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 



ਇੱਕ ਖੱੁਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵ ਸੰਯੋਜਕ ਰਸਤੇ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਰੱਡ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਬਣ ਜਾਵੇ।  

36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱੁਖ ਥਾਵਾਂ ਿਵਖੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰ  

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਰਾਂ, ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 

ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।  

1. 36 St N.E. ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ Rundlehorn Dr 

N.E., 26 Ave N.E. and 32 Ave N.E. ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤ ਉੱਚੇ ਪੁਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
2. 26 Ave N.E. ਨੰੂ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵ  ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੀਟਰ ਲੋਹੀਡ ਸਟਰ ਅਤੇ 26 Ave N.E. ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵਚਕਾਰ ਪੁਲ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਚੌੜੇ ਸਾਈਡਵਾਕ, 

ਟਰਾਂਿਜ਼ਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਗਲੇ ਕਦਮ 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤ ਬਾਦ, ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਿਖਆਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 
 ਅਸ  ਕੀ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਿਕਵ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। 
 ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ ਅਗਾਂਹ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ 

ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਮ ਿਕਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਪਡੇਟ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ Calgary.ca/rundle ਿਵਖੇ ਜਾਉ। 
 ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। 
 ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਖੇ ਿਜੱਲ ਸੋਨੇਗੋ (Jill Sonego) ਨਾਲ  403‐268‐2266 or jill.sonego@calgary.ca ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 


