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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟੂ (HS2) ਯੂਕੇ ਦੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਭਵਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲ 
ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਮੁੜ-
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਵਡਜਾਈਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਵਸੇਸ ਢਾਂਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਸਾਲਟਲੀ  
ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਨੰੂ ਵਡਜਾਈਨ ਵਕਸ ਤਰ੍ਰ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਵਸੇਸ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਵਡਜਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ www.hs2inbirmingham.co.uk 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (COVID 19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਵਵੱਚ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੱੁਪਾਂ ਨਾਲ ਵਸੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ 
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵੈਬੱਸਾਈਟ - www.hs2inbirmingham.co.uk
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ਮੱੁਖ ਬਡਜਾਈਨ ਐਲੀਮਂੈਟ ਕੀ ਹੈ?

HS2 ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਵਸੇਸ ਢਾਂਵਚਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ "ਮੱੁਖ ਵਡਜਾਈਨ ਤੱਤ" (KDEs) 
ਵਜਂੋ ਵਰਗੀਵਕ੍ਰ ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਵੀ 
ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਜਾਈਨ ਵਵੱਚ 
ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ HS2 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਪਰ D1 ਦੇ ਟੇਬਲ 1 ਵਵੱਚ KDEs ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ਵਡਜਾਈਨ ਪਾਲਸੀ, ਜੋ ਵਕ GOV.UK ਤਂੋ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਫੈਲੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਆਵਾਜਾਈ ਵਲੰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, 120 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ 
ਵਵੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਧਨ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਨੰੂ ਵਡਜਾਈਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਡਜਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਕੰਕਰੀਟ ਤਂੋ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਟਕਾਊ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਨਰਮਾਣ ਸੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹਾਂਗੇ:

• ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਸਤਹ ਦਾ ਰੰਗ
• ਲਾਈਵਟੰਗ ਟੋਨ
• ਪੈਰਾਪੇਟ ਪਰਫੋਰੇਸਨ ਪੈਟਰਨ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 
ਦੇਖੋ।

www.hs2inbirmingham.co.uk
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HS2 ਬਡਜਾਈਨ ਦੇ ਮੱੁਖ ਬਸਧਾਂਤ

ਕਾਰਾਂ, ੍ੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਢਾਂਵਚਆਂ ਦੇ ਵਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਘਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਟਾਊਨਸਕੇਪ

HS2 ਢਾਂਵਚਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਦ੍ਰ ਸਟਾਂਤਕ ਚਟਰੱਤਰ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਵਜਂੋ ਵਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



3

ਬਡਜਾਈਨ ਦਾ ਪਰਿ ਸੰਗ

ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਬਰਵਮੰਘਮ ਵਸਟੀ ਸਂੈਟਰ ਤਂੋ ਦੋ ਮੀਲ 
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰ ਾਵਸੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਜੋ ਵਸਟੀ ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ 
ਨੇਚੇਲਜ ਅਤੇ ਐਲਮ ਰੌਕ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਆਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ HS2 ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵਕਉਕਂਵਕ ਇਹ ਬਰਵਮੰਘਮ ਕਰਜਨ ਸਟਰੀਟ 
ਵਵਖੇ ਨਵਂੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਟੇਸਨ ਵਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ, ਐਲਮ ਰੌਕ ਵਵੱਚ, ਨੇਚਲਜ ਅਤੇ ਵਸਟੀ 
ਸਂੈਟਰ ਵਵੱਚ ਸਾਲਟਲੇਦੇ ਵੱਕਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਹਾਇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਡਜਾਈਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਹਾਂ:

• ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ;

• ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਾ;

• ਸੀਵਮਤ ਥਾਂ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਉਦਯੋਵਗਕ ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਹਰ 
ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਲੰਕ ਵੀ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਵਲੰਕਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਬਰਵਮੰਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਵਕ ਜੰਕਸਨ ਨਵਹਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੱੁਖ 
ਸੜਕਾਂ।
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ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਝਲਕ
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Saltley Viaduct and Aston Church Road Overbridge 
ਵਾ

ਟਸ
ਨ 

ਰੋਡ

HS2 ਲਾਈਨ ਟੂ 
ਲੰਡਨ

ਰੀਵਰ ਰੀਆ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ SAS ਪੁਲ  
(੍ਦਬਲਆ ਬਗਆ)

ਵਾ
ਰੇਨ

  
ਰੋਡ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ  
ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਅਲ ਹੱੁਡਾ ਗਰਲਜ ਸਕੂਲ

ਰੇਲ
 ਲਾਈ

ਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ

HS2
 ਮੱੁਖ ਲਾਈ

ਨ

ਮਸਬਜਦ ਅਲੀ 
ਮਸਬਜਦ

ਸਾਲਟਲੀ ਪਾਰਕ 
ਉਦਯੋਬਗਕ ਜਾਗੀਰ

ਸਾਲਟਲੀ

ਸਾਲਟਲੀ ਨਬਹਰ 
ਅੰਡਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ

ਸਾਲਟਲੀ ਗੇਟ

ਵਾਸ਼ਵੱੁਡ ਹ
ੀਥ 

ਰੋਡ ਬਫਲਮੋਰ ਰੋਡ

੍ਰਬਮੰਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਬਵਕ  
ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਬਹਰ
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ਬਡਜਾਈਨ ਤੱਤ
ਪੋਰਟਲ ਪੀਅਰਜ ਵਾਲੇ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਸੜਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ, 
ਰੇਲਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਤਂੋ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਵਕਨਾਵਰਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪੈਰਾਪੈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।

ਪੈਰਾਪੈਟ ਵਾਇਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜਾਂ ਦੇ ਵਕਨਾਵਰਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਟਡੱਗਣ ਤਂੋ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਪੈਟਾਂ ਦੇ ਵਡਜਾਈਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ 
ਵਵਚਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਦ੍ਰ ਸਟੀਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪੀਅਰ ਵਾਇਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜਾਂ ਨੰੂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਵਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਾਂ 
ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਡੈਕੱ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਸਮਰਵਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਪੈਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਗਰਡਰ ਤਂੋ ਬਵਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੀਅਰਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਪੈਟਾਂ ਨੰੂ HS2 ਦੇ 120-ਸਾਲਾ ਵਡਜਾਈਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 
ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਵਸਤਵਰਤ ਅਤੇ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।



8

3

21

3

2 14
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Aston Church Road Overbridge

Saltley Viaducts

Aston Church Road Overbridge
Aston Church Road Overbridge
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NR
HS2

NR

HS2

NR
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ਬਡਵੈਲਪਮਂੈਟ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਡਜਾਈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ 
(NR) ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੀਆ ਅਤੇ ਬਰਵਮੰਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਵਕ ਜੰਕਸਨ 
ਨਵਹਰ।

HS2 ਲਾਈਨ ਵਵੱਚਂੋ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਢਾਂਵਚਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮੁੜ-ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਵਾਯਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲਂੋ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ HS2 ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 
ਦੇਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲਂੋ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੈਟੱਵਰਕ 
ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

HS2 ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। HS2 ਟਰੇਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਡਕਟ।

HS2 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। HS2 ਟਰੇਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ।

ਲੀਜਂੈਡ
ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ (NR) ਰੇਲ
HS2 ਟਰੇਨ
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ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਗਰਡਰਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਗਰਡਰ ਹਾਈਵੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਵਤਆਂ ਤਂੋ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲਵੇ ਤਂੋ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ 
ਪੈਰਾਪੇਟ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਪੈਟਾਂ ਨੰੂ ਉੱਪਰ ਤਂੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛਾਨਣੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਦ੍ਰ ਸਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੜਕ ਦਾ ੍ੈਰੀਅਰ

ਸੜਕ ਦਾ ੍ੈਰੀਅਰ

ਪਰਫੋਰੇਬਟਡ ਪੈਰਾਪੇਟ 

ਪਰਫੋਰੇਬਟਡ ਪੈਰਾਪੇਟ 

ਸਾਬਲਡ ਪੈਰਾਪੇਟ

ਸਾਬਲਡ ਪੈਰਾਪੇਟ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਬਗਰਡਰ: ਮੱੁਖ ਸਹਾਇਤਾ ੍ੀਮ

ਬਗਰਡਰ: ਮੱੁਖ ਸਹਾਇਤਾ ੍ੀਮ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸਨ
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3D ਬਵਜੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਬਗਰਡਰ/ਸ਼ਹਤੀਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰ
ਉੱਪਰ ਤਂੋ ਵੇਖੋ (ਉੱਪਰਲਾ ਵਚੱਤਰ) - ਹੇਠਾਂ ਤਂੋ ਵੇਖੋ (ਹੇਠਾਂ ਵਚੱਤਰ)

ਰੋਡ ੍ੈਰੀਅਰ

ਕਰ੍/ਫੱੁਟਪਾਥ

ਹਲਕਾ ੍ਕਸਾ

ਗੱਡੀ ਮਾਰਗ

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰੂਟ

ਸਾਬਲਡ ਪੈਰਾਪੇਟ

ਪੋਰਟਲ ਪੀਅਰ

ਕੋਫਰਡ ਸੌਬਫਟ ਪੈਨਲ

ਪਰਫੋਰੇਬਟਡ ਪੈਰਾਪੇਟ
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Carriageway

ਬਗਰਡਰ/ਸ਼ਹਤੀਰ

ਰੋਡ ੍ੈਰੀਅਰ

ਕਰ੍/ਫੱੁਟਪਾਥ

ਹਲਕਾ ੍ਕਸਾ

ਗੱਡੀ ਮਾਰਗ

ਸਾਬਲਡ ਪੈਰਾਪੇਟ

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰੂਟ

ਪੋਰਟਲ ਪੀਅਰ

ਪਰਫੋਰੇਬਟਡ ਪੈਰਾਪੇਟ

ਕੋਫਰਡ ਸੌਬਫਟ ਪੈਨਲ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਵਦ੍ਰ ਸ
ਉੱਪਰ ਤਂੋ ਵੇਖੋ (ਉੱਪਰਲਾ ਵਚੱਤਰ) - ਹੇਠਾਂ ਤਂੋ ਵੇਖੋ (ਹੇਠਾਂ ਵਚੱਤਰ)
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ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਅਨੁਭਵ
੍ਾਲਸਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਲੈਬਡੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਬਧਐਨ

ਪੈਟਰਨ 1 – 30% ਖੱੁਲ੍ਾ ਖੇਤਰ

ਪੈਟਰਨ 2 – 25% ਖੱੁਲ੍ਾ ਖੇਤਰ

ਪੈਟਰਨ 3 – 35% ਖੱੁਲ੍ਾ ਖੇਤਰ

ਪੈਟਰਨ 4 – 20% ਖੱੁਲ੍ਾ ਖੇਤਰ

0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ
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ਅਵਧਐਨ 1: ਵਗਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੈਨਲ

ਅਵਧਐਨ 2: ਵਗਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬਕਸਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਨਲ

ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਦਖਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਗਰਡਰ ਨਾਲ ਵਕਵਂੇ ਨਵਜੱਵਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 13 ਪੈਰਾਪੇਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਪੇਟ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰੇਸਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਵਕਲਪ ਵਦਖਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਕਉਕਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਵਚਆਂ ਦੀ "ਵਦੱਖ ਅਤੇ ਮਵਹਸੂਸ" ਵਵਕਸਤ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.hs2inbirmingham.co.uk
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1

1

2

ਸੰਭਾਬਵਤ ਮੌਕੇ
ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਗੂੜ੍ਾ ਰੰਗ

ਬੋਲਡ ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਰੰਗ

ਹਲਕਾ ਰੰਗ

ਵਾਕਵੇ ਸਤ੍ਾ ਦਾ ਰੰਗ
ਚੋਣਾਂ
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2 LED ਲਾਈਬਟੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੋਣਾਂ

ਵਚੱਟਾ ਬਹੁਰੰਗ

ਗਰਮ ਵਨਰਪੱਖ ਠੰਢਾ

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ:

• ਵਾਕਵੇ ਸਤਹ ਦਾ ਰੰਗ
• ਲਾਈਵਟੰਗ ਟੋਨ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.hs2inbirmingham.co.uk
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ਪਰਿ ਸੰਗ ਬਵੱਚਲੀਆਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ

ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਪੈਟ 45° ਪਬਰਵਰਤਨ ਖੇਤਰ

1.8m ਪੈਰਾਪੈਟ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਰੀਵਰ ਰੀਆ ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ
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0 I0m 20m

0 I0m 20m

1.8m ਪੈਰਾਪੈਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਪੈਟ

ਉੱਚ ਗਤੀ 2 ੍ਰਬਮੰਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਬਵਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਬਹਰ

੍ਦਲਵਂੇ NR ਪੁਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਬਦਖਾਇਆ ਬਗਆ

ਉੱਚ ਗਤੀ 2
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ਕਲਪਨਾ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਨਬਹਰ ਤਂੋ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦਾ ਵਦ੍ਰ ਸ ਨਵਹਰ ਤਂੋ
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ਕਲਪਨਾ
ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਪੁਲ ਤਂੋ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਪੁਲ ਤਂੋ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਦਾ ਵਦ੍ਰ ਸ
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ਬਨਰਮਾਣ ਬਵਧੀ
ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਿੋ ਗਰਾਮ
(ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ)

ਲਾਮ੍ੰਦੀ ਬਨਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰਤ
ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ 

ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ

ਸਾਲਟਲੀ  
ਵਾਇਡਕਟ

2021 2022 2023 2024
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ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾ੍ ਦੇਣਾ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਵੱਚ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਬਾਲਫੋਰ ਬੀਟੀ ਵਵਨਸੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ 
ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਗਤੀਸੀਲ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ:

• ਆਪਣੀਆਂ ਵਨੱਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਅਸੀਂ ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ 
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਸਥਾਨ ਪੰਨਾ 25-26 'ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।

• ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤਂੋ ਅਸਂੈਬਲ ਕੀਤੇ ਸਟੀਲ ਡੈਕੱ ਖੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਢਾਂਚੇ ਤਂੋ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ।

• ਪਵਹਲਾਂ ਪੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੈਕੱ ਨੰੂ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ 
ਵਵੱਚ ਚੱੁਵਕਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਮਂੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

• ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਟਰਿੈ ਬਫਕ ੍ੰਦੋ੍ਸਤ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ੍ੰਦ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਪਨ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ  
(B4114) ੍ੰਦ

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਂੈਪ ਨੰੂ A47 
 ਨਾਲ ਬਲੰਕ ਕਰਨਾ

ਲੀਜਂੈਡ
ਕਾਰਜਸੀਲ ਸੜਕ
ਬੰਦ ਸੜਕ
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤਾ
ਹੌਲ ਰੋਡ

ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (LOD)
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਵਧਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ(LLAU)
ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਟ ਰੀਟੇਟਨੰਗ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟਲੇ  ਵਾਇਡਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹੰੁਚ

ਜਦਂੋ ਸਾਲਟਲੇ ਵਾਇਡਕਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਨ ਰੂਟ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦਂੋ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਖੱੁਲ੍ੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਵਨਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਨਵਂੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟਹੱਸੇ ਨੰੂ ਢਾਹ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

N
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ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ੍ੰਦ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ੍ੰਦ

ਲੀਜਂੈਡ
ਕਾਰਜਸੀਲ ਸੜਕ
ਬੰਦ ਸੜਕ
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤਾ
ਹੌਲ ਰੋਡ

ਜਦਂੋ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱੁਲ੍ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਨਵਂੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਰਟਲਂੈਡਜ ਪਾਰਕਵੇ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ  
(B4114) ਖੱੁਲ੍ਾ

ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (LOD)
ਅਵਧਗ੍ਰ ਵਹਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (LLAU)

N
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ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਤ੍ਦੀਲੀ ਪੁਲ
ਹੋਰ ਬਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ 
ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੁਲ

ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
HS2 ਲਾਈਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਨਵੀਆਂ HS2 ਟਰੇਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵਂੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨੈਟੱਵਰਕ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਪੁਲ 90m ਤਂੋ ਵੱਧ ਫੈਵਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਟਰੱਸਾਂ ਨੰੂ ਵੀਦਵਰੰਗ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਦਲ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਸਾਲਟਲੀ ਨਬਹਰ ਅੰਡਰਬ ਰ੍ਿ ਜ

ਟੋਪਥ ਤਂੋ ਝਲਕ

ਅੰਡਰਵਬ੍ਰਜ ਤਂੋ ਝਲਕ

ਸਾਲਟਲੀ ਅੰਡਰਵਬ੍ਰਜ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਡੈਕੱ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ HS2 ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਨਵਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਨੰੂ HS2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਢਾਂਵਚਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਵਉਕਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਦੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਯੋਗ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਬ ਰ੍ਿ ਜ ਦੇ ਬਡਜਾਈਨ ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੀ ਪਰਿ ਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:

ਬਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹੰੁਚਾਂ

29

ਰਬਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਔਫਲਾਈਨ ਬਨਰਮਾਣ
ਡੈਕੱ ਅਤੇ ਪੈਰਾਪੈਟ ਸਾਈਟ ਤਂੋ ਵਨਰਵਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 
ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ

ਸੀਮਂੈਟ ਦੇ ਬਵਕਲਪ
ਸੀਮਂੈਟ ਲਈ ਵਟਕਾਊ ਵਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 45-60% ਵਰਤਂੋ

ਸੋ਼ਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੋਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰਾਂਗੇ

ਬਨਕਾਸਾਂ ਬਵੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ

ਧੂੜ ਦਾ ਪਰਿ ੍ੰਧਨ
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ
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Approaches to design and construction ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਕ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 
ਭੇਜੋ:

ਫਰਿ ੀਪੋਸਟ HS2 ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਇਨਗੇਜਮਂੈਟ ਹੱ੍

ਵਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ  
www.hs2inbirmingham.co.uk

ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲਟਲੀ  ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋਡ ਓਵਰਵਬ੍ਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਡਜਾਈਨ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜਂੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀਵਕਵਰਆ ਨੰੂ HS2 ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਰਵਮੰਘਮ ਵਸਟੀ ਕੌਸਂਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸੱਵਖਆ ਹੈ, 
ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਵਤਮ ਵਡਜਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੱੁਛਬਗੱਛਾਂ ਅਤੇ ਬਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ:ਮਨਬਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵਵਕਲਪਕ 
ਵੰਨਗੀ ਵਵੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

•   HS2enquiries@hs2.org.uk 

•   24/7 ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 08081 434 434
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਬਚਤ ਰੱਖਣਾ
ਅਸੀਂ HS2 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਵਦ੍ਰ ੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਵਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦਂੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਵਂੇ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਤੰਤਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਵਮਸਨਰ ਹੈ 
ਵਜਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਵੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਵਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੀਏ। ਸੁਤੰਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਵਮਸਨਰ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਵਵੱਚ ਵਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਸ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ:  
www.hs2.org.uk/in-your-area/

ਸਾਨੰੂ ਬਹਸਾ੍-ਬਕਤਾ੍ ਬਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਡੀ HS2 ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 
ਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 
www.hs2.org.uk/how-to-complain/

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ HS2 ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੀ 
ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 
www.hs2.org.uk/in-your-area/

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ 
ਵੱਡਡੇ ਬਪਰਿੰ ਟ, ੍ਰੇਲ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਤ ਬਵੱਚ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਬਕਸੇ ਬਵਬਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਵਕਵਂੇ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਵਟਸ 
ਦੇਖੋ। (www.gov. uk/government/
publications/highspeed-two-
ltdprivacy-notice)

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ HS2 ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਵਦਨ, ਹਰ ਵਦਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ 08081 434 434

ਵਮੰਨੀਕੋਮ 08081 456 472

ਈਮੇਲ hs2enquiries@hs2.org.uk 

ਇਸ ਨੰੂ ਵਲਖੋ
ਫਰੀਪੋਸਟ HS2 ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਇੰਗੇਜਮਂੈਟ

ਵੈਬੱਸਾਈਟ www.hs2.org.uk

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
www.hs2inyourarea.co.uk
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ਜਲਦੀ ਆ ਬਰਹਾ ਹੈ:
ਵਾਸਵੱੁਡ ਹੀਥ ਵਡਪੋ ਇੰਗੇਜਮਂੈਟ

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਡਜਾਈਨ 'ਤੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਵਸਤਵਰਤ ਵਦ੍ਰ ਸਟੀਗਤ ਵਦੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਵਡਪੋ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

https://hs2inbirmingham.commonplace.is/proposals/washwood-heath-depot
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