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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟੂ (HS2) ਯੂਕੇ ਦੇ ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਆਵਾਜਾਈ ਭਵਿੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੇ ਲ
ਹੈ । ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰੇ ਲ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਮੁੜਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।
ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਲਵੇ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂ ਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਟਲੀ
ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈ ਕ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ www.hs2inbirmingham.co.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੋ ਰੋ ਨਵਾਇਰਸ (COVID 19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁ ੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਜੁੜਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ , ਇੱ ਕ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ - www.hs2inbirmingham.co.uk

ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ
ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈ ਂਟ ਕੀ ਹੈ ?
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ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਲੀਮੈ ਂਟ ਕੀ ਹੈ ?
HS2 ਨੇ ਰੇ ਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰੇ ਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ "ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱ ਤ" (KDEs)
ਵਜੋ ਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿ ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ HS2 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ ਪਰ D1 ਦੇ ਟੇ ਬਲ 1 ਵਿੱ ਚ KDEs ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਲਸੀ, ਜੋ ਕਿ GOV.UK ਤੋ ਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਫੈ ਲੇ
ਹੋ ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇ ਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱ ਖਣ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, 120 ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ
ਵਿੱ ਚ ਟੈ ਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱ ਖ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਕੰ ਕਰੀਟ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਹੋ ਣਗੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ।

ਇਸਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਚਾਹਾਂਗੇ:
• ਪੈ ਦਲ ਮਾਰਗ ਸਤਹ ਦਾ ਰੰ ਗ
• ਲਾਈਟਿੰ ਗ ਟੋ ਨ
• ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ ਪਰਫੋ ਰੇਸ਼ਨ ਪੈ ਟਰਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਖਣ
ਦੇ ਖੋ ।
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HS2 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂ ਤ
ਕਾਰਾਂ , ਬੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਮੋ ਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ।

ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਯੋ ਗਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।

ਟਾਊਨਸਕੇ ਪ
HS2 ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਚਰਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਮੌ ਕੇ ਵਜੋ ਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਸੰ ਗ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ ਤੋ ਂ ਦੋ ਮੀਲ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਨੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰ ਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ ਅਤੇ
ਨੇ ਚੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਮ ਰੌ ਕ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਆਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ HS2 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਕਰਜ਼ਨ ਸਟਰੀਟ
ਵਿਖੇ ਨਵੇ ਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਐਲਮ ਰੌ ਕ ਵਿੱ ਚ, ਨੇ ਚਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀ
ਸੈ ਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਟਲੇ ਦੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਏ ਹਾਂ:
• ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱ ਖਣਾ;
• ਮੌ ਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਾ;
• ਸੀਮਿਤ ਥਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਹਲਕਾ ਉਦਯੋ ਗਿਕ ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਤੱ ਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਿੰ ਕ ਵੀ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਿਕ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਨਹਿਰ, ਰੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਸੜਕਾਂ।
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ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱ ਤ

ਪੋ ਰਟਲ ਪੀਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ
1

ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸੜਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰ ਸੜਕਾਂ,
ਰੇ ਲਵੇ , ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਤੋ ਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ।

2

ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ ਵਾਇਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ ਦਲ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਟਰੈ ਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦੇ ਹਨ। ਪੈ ਰਾਪੈ ਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

3

ਪੋ ਰਟਲ ਦੇ ਪੀਅਰ ਵਾਇਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4

ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਡੈ ਕੱ ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ
ਸਮਰਪਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਿਰਡਰ ਤੋ ਂ ਬਣਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਪੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟਾਂ ਨੂੰ HS2 ਦੇ 120-ਸਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ
ਹੰ ਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਘੱ ਟ-ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਵਿਸਤਰਿਤ ਅਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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8

ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟ

ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫੈ ਸਲੇ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਮੌ ਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ
(NR) ਟਰੈ ਕਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੀਆ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਿਕ ਜੰ ਕਸ਼ਨ
ਨਹਿਰ।
HS2 ਲਾਈਨ ਵਿੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌ ਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੋ ਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁ ਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਨਵਾਂ ਵਾਯਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੋ HS2 ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦੇ ਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌ ਜ਼ੂਦਾ ਸੜਕ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ
ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਣਗੇ ।

Aston Church Road Overbridge

Aston Church Road Overbridge

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ

NR

NR
HS

HS

2

Saltley Viaducts

HS2 ਵਾਸਤੇ ਮੌ ਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।

Saltley Viaducts

2

HS2 ਟਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰ ਘਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਡਕਟ।

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ

NR

NR
HS

2

HS2 ਲਈ ਮੌ ਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਘੱ ਟ ਹੈ।
Aston Church Road Overbridge

ਲੀਜੈ ਂਡ
ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇਲ (NR) ਰੇਲ
HS2 ਟਰੇਨ

Aston Church Road Overbridge

9

HS

2

HS2 ਟਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰ ਘਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ।

ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਿਰਡਰਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਰਡਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪੈ ਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਰੇ ਲਵੇ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਧਾਤੂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ
ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੈ ਰਾਪੈ ਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋ ਂ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਰੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੜਕ ਦਾ ਬੈ ਰੀਅਰ
ਪਰਫੋ ਰੇ ਟਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ
ਸਾਲਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਗਿਰਡਰ: ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਮ

ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਸੜਕ ਦਾ ਬੈ ਰੀਅਰ

ਪਰਫੋ ਰੇ ਟਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ
ਸਾਲਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਗਿਰਡਰ: ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਮ

ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
10

3D ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ
ਗਿਰਡਰ/ਸ਼ਹਤੀਰ
ਰੋ ਡ ਬੈ ਰੀਅਰ
ਕਰਬ/ਫੁ ੱ ਟਪਾਥ

ਹਲਕਾ ਬਕਸਾ

ਗੱ ਡੀ ਮਾਰਗ

ਸਾਲਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਪੋ ਰਟਲ ਪੀਅਰ

ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰੂ ਟ

ਪਰਫੋ ਰੇ ਟਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਕੋ ਫਰਡ ਸੌ ਫਿਟ ਪੈ ਨਲ

ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਉੱਪਰ ਤੋ ਂ ਵੇ ਖੋ (ਉੱਪਰਲਾ ਚਿੱ ਤਰ) - ਹੇ ਠਾਂ ਤੋ ਂ ਵੇ ਖੋ (ਹੇ ਠਾਂ ਚਿੱ ਤਰ)
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ਗਿਰਡਰ/ਸ਼ਹਤੀਰ
ਰੋ ਡ ਬੈ ਰੀਅਰ
ਕਰਬ/ਫੁ ੱ ਟਪਾਥ
ਗੱ ਡੀ ਮਾਰਗ

ਹਲਕਾ ਬਕਸਾ

ਸਾਲਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰੂ ਟ

ਪੋ ਰਟਲ ਪੀਅਰ
ਪਰਫੋ ਰੇ ਟਿਡ ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ

ਕੋ ਫਰਡ ਸੌ ਫਿਟ ਪੈ ਨਲ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਉੱਪਰ ਤੋ ਂ ਵੇ ਖੋ (ਉੱਪਰਲਾ ਚਿੱ ਤਰ) - ਹੇ ਠਾਂ ਤੋ ਂ ਵੇ ਖੋ (ਹੇ ਠਾਂ ਚਿੱ ਤਰ)
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ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰ ਅਨੁਭਵ

ਬਾਲਸਟਰੇ ਡ ਅਤੇ ਕਲੈ ਡਿੰ ਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਧਿਐਨ
0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

ਪੈ ਟਰਨ 1 – 30% ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇ ਤਰ
0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

ਪੈ ਟਰਨ 2 – 25% ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇ ਤਰ
0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

ਪੈ ਟਰਨ 3 – 35% ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇ ਤਰ
0.3ਮੀਟਰ

1.5ਮੀਟਰ

ਪੈ ਟਰਨ 4 – 20% ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇ ਤਰ
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ਅਧਿਐਨ 1: ਗਿਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੈ ਨਲ

ਅਧਿਐਨ 2: ਗਿਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬਕਸਾ ਅਤੇ ਲੱ ਕੜ ਦੇ ਪੈ ਨਲ

ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਿਰਡਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਨਜਿੱ ਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰ ਨਾ 13 ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ 'ਤੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈ ਰਾਪੇ ਟ 'ਤੇ ਪਰਫੋ ਰੇਸ਼ਨ ਪੈ ਟਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ "ਦਿੱ ਖ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ" ਵਿਕਸਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ।
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.hs2inbirmingham.co.uk
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ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਮੌ ਕੇ
ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਰੋ ਸ਼ਨੀ

2

1

1

ਵਾਕਵੇ ਸਤ੍ ਹਾ ਦਾ ਰੰ ਗ
ਚੋ ਣਾਂ

ਗੂੜ੍ ਹਾ ਰੰ ਗ

ਬੋ ਲਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰ ਗ

ਹਲਕਾ ਰੰ ਗ

15

2

LED ਲਾਈਟਿੰ ਗ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਚੋ ਣਾਂ

ਚਿੱ ਟਾ

ਗਰਮ

ਬਹੁ ਰੰ ਗ

ਨਿਰਪੱ ਖ

ਠੰਢਾ

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ:
• ਵਾਕਵੇ ਸਤਹ ਦਾ ਰੰ ਗ
• ਲਾਈਟਿੰ ਗ ਟੋ ਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਖਣ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ।
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.hs2inbirmingham.co.uk
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ਪ੍ਰ ਸੰ ਗ ਵਿੱ ਚਲੀਆਂ ਐਲੀਵੇ ਸ਼ਨ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ

45° ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੇ ਤਰ

ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ

ਰੀਵਰ ਰੀਆ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ

1.8m ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ

17

1.8m ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ

ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ

ਉੱਚ ਗਤੀ 2

ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਿਕ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਨਹਿਰ
0

I0m

20m

ਬਦਲਵੇ ਂ NR ਪੁਲ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ

ਉੱਚ ਗਤੀ 2

0

I0m

20m
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ਕਲਪਨਾ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਨਹਿਰ ਤੋ ਂ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹਿਰ ਤੋ ਂ
19

20

ਕਲਪਨਾ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਪੁਲ ਤੋ ਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਪੁਲ ਤੋ ਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
21

22

ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ

ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
(ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ)

ਲਾਮਬੰ ਦੀ

ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰ ਤ
ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ
ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ

ਸਾਲਟਲੀ
ਵਾਇਡਕਟ
2021

2022
23

2023

2024

ਚੁਣੌ ਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਾ
ਸਾਲਟਲੀ ਵਿੱ ਚ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਾਲਫੋ ਰ ਬੀਟੀ ਵਿਨਸੀ ਦੀ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਉਸਾਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ:
•

ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ, ਜਨਤਕ
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਢੋ ਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰ ਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਪੰ ਨਾ 25-26 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

•

ਸਪੇ ਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਅਸੈ ਂਬਲ ਕੀਤੇ ਸਟੀਲ ਡੈ ਕੱ ਖੰ ਡਾਂ ਨੂੰ
ਢਾਂਚੇ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ।

•

ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇ ਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੈ ਕੱ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

•	ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇ ਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰੇ ਗਾ।
•

ਇੱ ਕ ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰ ਦੋ ਬਸਤ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਬੰ ਦ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਪਨ

ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰੈ ਂਪ ਨੂੰ A47
ਨਾਲ ਲਿੰ ਕ ਕਰਨਾ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ
(B4114) ਬੰ ਦ
N

ਲੀਜੈ ਂਡ

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੜਕ
ਬੰ ਦ ਸੜਕ
ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤਾ
ਹੌ ਲ ਰੋ ਡ

ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (LOD)
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰ ਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ(LLAU)
ਕੰ ਸਟ੍ਰੱ ਕਟ ਰੀਟੇ ਨਿੰਗ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਟਲੇ ਵਾਇਡਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁ ੰ ਚ

ਜਦੋ ਂ ਸਾਲਟਲੇ ਵਾਇਡਕਟ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਰੂ ਟ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਇੱ ਕ ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਜਦੋ ਂ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇ ਗੀ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਵੇ ਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
25

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਬੰ ਦ

ਹਾਰਟਲੈ ਂਡਜ਼ ਪਾਰਕਵੇ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਬੰ ਦ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ
(B4114) ਖੁੱਲ੍ਹਾ
N

ਲੀਜੈ ਂਡ

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੜਕ
ਬੰ ਦ ਸੜਕ
ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤਾ
ਹੌ ਲ ਰੋ ਡ

ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (LOD)
ਅਧਿਗ੍ਰ ਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (LLAU)

ਜਦੋ ਂ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁ ੰ ਚ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ
ਦੌ ਰਾਨ ਇੱ ਕ ਪੈ ਦਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਵੇ ਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ
ਹੋ ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਢਾਹੁ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

26

ਹੋ ਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪੁਲ
ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਬ੍ਰਿ ਜ

ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ
ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ

ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੁਲ
ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਦਾ ਮੌ ਜੂਦਾ ਪੁਲ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱ ਕ ਰੇ ਲ ਟਰੈ ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
HS2 ਲਾਈਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਚੱ ਲੇ ਗੀ।
ਨਵੀਆਂ HS2 ਟਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਦੇ ਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਗੀ।
ਨਵੇ ਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਰੇ ਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗੀ।

ਇਹ ਪੁਲ 90m ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਫੈ ਲਿਆ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਟਰੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀਦਰਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈ ਦਲ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਵੇ ਗਾ।
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ਸਾਲਟਲੀ ਨਹਿਰ ਅੰ ਡਰਬ੍ਰਿ ਜ

ਟੋ ਪਥ ਤੋ ਂ ਝਲਕ

ਅੰ ਡਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋ ਂ ਝਲਕ
ਸਾਲਟਲੀ ਅੰ ਡਰਬ੍ਰਿਜ ਇੱ ਕ ਜੁੜਵਾਂ ਡੈ ਕੱ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ HS2 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇਸਨੂੰ HS2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤ�ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਛਾਣਯੋ ਗ ਦਿੱ ਖ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇ ਰੇ ਸੁਯੋ ਗ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
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ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁ ੰ ਚਾਂ

ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿ ਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ
ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ :

ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ

ਔਫਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ

ਡੈ ਕੱ ਅਤੇ ਪੈ ਰਾਪੈ ਟ ਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ
ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਗੇ

ਸੀਮੈ ਂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਸੀਮੈ ਂਟ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ 45-60% ਵਰਤੋ ਂ

ਸ਼ੋ ਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋ ਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਾਂਗੇ

ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਟੌ ਤੀ

ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰਾਂਗੇ

ਧੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋ ਤ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ
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ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਰੱ ਖੋ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਭੇ ਜੋ :
ਫ੍ਰੀਪੋ ਸਟ HS2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਗੇ ਜਮੈ ਂਟ ਹੱ ਬ
ਵਿਕਲਪਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਖੋ
www.hs2inbirmingham.co.uk
ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਅੰ ਤਿਮ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ ।
ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਸਾਲਟਲੀ ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਐਸਟਨ ਚਰਚ ਰੋ ਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋ ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ HS2 ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰ ਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌ ਸਂ ਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ ,
ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰ ਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪੁੱਛਗਿੱ ਛਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈ ਟ:ਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਕ
ਵੰ ਨਗੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
• HS2enquiries@hs2.org.uk
• 24/7 ਫ੍ਰੀਫੋ ਨ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ: 08081 434 434
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਅਸੀਂ HS2 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਦ੍ਰਿ ੜ ਸੰ ਕਲਪ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੋ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਤੰ ਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਾਡਾ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ
ਜਿਸਦਾ ਕੰ ਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੀਏ। ਸੁਤੰ ਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇ ਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖੋ :
www.hs2.org.uk/in-your-area/
ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ HS2 ਹੈ ਲਪਡੈ ਸਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਕੋ ਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖੋ :
www.hs2.org.uk/how-to-complain/
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ HS2 ਅਤੇ ਰੂ ਟ ਦੀ
ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋ ਗ ਹੋ । ਵਧੇ ਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਖੋ :
www.hs2.org.uk/in-your-area/
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ HS2 ਹੈ ਲਪਡੈ ਸਕ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਦਿਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਫ੍ਰੀਫੋ ਨ 08081 434 434
ਮਿੰ ਨੀਕੋ ਮ 08081 456 472
ਈਮੇ ਲ hs2enquiries@hs2.org.uk
ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ
ਫਰੀਪੋ ਸਟ HS2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰ ਗੇ ਜਮੈ ਂਟ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ www.hs2.org.uk
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਬਾਰੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਦੇ ਖੋ :
www.hs2inyourarea.co.uk

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ
ਵੱ ਡ�ੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਰੇ ਲ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱ ਚ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇ ਦਾਰੀ ਨੋ ਟਿਸ
ਦੇ ਖੋ । (www.gov. uk/government/
publications/highspeed-twoltdprivacy-notice)

ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ :
ਵਾਸ਼ਵੁ ੱ ਡ ਹੀਥ ਡਿਪੋ ਇੰ ਗੇ ਜਮੈ ਂਟ
ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਆਹਰੇ ਲੱ ਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਖੇ ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਦਿੱ ਖ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਡਿਪੋ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
https://hs2inbirmingham.commonplace.is/proposals/washwood-heath-depot
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