
Public Consultation – Round 2 
11 مئی، 2022ء

اوورلی بولیوارڈ )Overlea Boulevard(کی تجدیدکرنا:

ید جاننے اور اپنے تاثرات فراہم کرنےکی دعوت دے رہی ہے۔ ایک تبدیلی جس پر غورکیا جا  سٹی آف ٹورانٹو رہائشیوں کو اوورلی بولیوارڈ میں مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں مز

یوں کے موڑ کو تبدیل کرنا۔ اس تبدیلی کے فوائد میں دوسرے آپشن کے  رہا ہے وہ ہے ڈان ملز روڈ سےگیٹ وے بولیوارڈ پر جنوب کی سمت میں بائیں جانب جانے والی گاڑ

یفک کا مجموعی بہاؤ شامل ہے  مقابلے میں بہتر حفاظت، ٹرانزٹ، اور ٹر

یوں کے بائیں موڑ  جس پر غورکیا جا رہا ہے جو جنوب کی طرف جانے والی گاڑ

کو برقرار رکھتا ہے۔ کچھ گاڑی چالنے والوں کو اپنی منزل مقصود تک 

پہنچنے کے لئے دوسرا راستہ استعمال کرنےکی ضرورت ہوگی۔ 

مارچ 2022ء میں سٹی آف ٹورانٹو نے اوورلی بولیوارڈ کے ابتدائی ڈیزائن کے 

یہ، اب  تصورات کی خاطر عوامی مشاورت کی۔ عوامی آراء کیلئے شکر

بہ ہے جو: یز کردہ منصو ہمارے پاس اوورلی بولیوارڈ کیلئے ایک تجو

  ہر ایک کیلئے حفاظت کو بہتر بناتا ہے  

یز کو برقرار  یز اور ہنگامی خدمات کیلئے روڈ و  ڈرائیونگ، ٹرانزٹ، ڈیلیور

رکھتا ہے 

 مقامی رہائشیوں اور وزٹروں کیلئے عوامی دائرہ بڑھاتا ہے

سٹی آف ٹورانٹو اوورلی بولیوارڈ پر سفرکرنے والے لوگوں کیلئے مندرجہ ذیل 

یز دے رہی ہے:  مقامات پر حفاظت کو بہتر بنانےکی تجو

1. ڈان ملز روڈ، اوورلی بولیوارڈ، اورگیٹ وے بولیوارڈ انٹرسیکشن  

2. اوورلی پ ل  

3. اوورلی بولیوارڈ، پ ل کے مغرب سے تھارن کلف پارک ڈرائیو تک

4. تھارن کلف پارک ڈرائیو ایسٹ اور اوورلی بولیوارڈ انٹرسیکشن  

یں  فیڈ بیک فراہم کر ید جانیں ِمز

 

 

یں۔ ای میل،  یں یا پرنٹ شدہ کاپی کی درخواست کر ایک آن الئن سروے مکمل کر یزکردہ ڈیزائن کے تصورکا  یب سائٹ پر جا کر، تجو 25 مئی کو پراجیکٹ کی و

یعے تبصرے جمع کروائیں۔  ڈاک یا فون کے ذر جائزہ لیں۔

یخ:  تبصرے کی آخری تار
www.toronto.ca/overlea  6 جون، 2022ء

ورچوئل )virtual( پبلک میٹنگ:

یب میں  تقر
– یعے ورچوئل میٹنگ میں  کمپیوٹر، اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ کے ذر

شرکت  یں شرکت کر

یں۔    کر

یں )صرف آڈیو(  یعے ورچوئل میٹنگ میں شرکت کر  48فون کے ذر
یں:  416-915-6530  ڈائل کر

ایکسیس کوڈ:  0099 697 2469 

ید معلومات مز

 Overlea@toronto.ca  :ای میل (Steven Ziegler) یگلر اسٹیون ز

سینئر پبلک کنسلٹیشن کوآرڈینیٹر (Sr Public Consultation Coordinator) ٹیلیفون:  416-338-2848

Metro Hall, 19th Floor, 55 John Street
 Toronto, ON  M5V 3C6

یکارڈ کا حصہ بن جائیں گے۔ یسی ایکٹ کے مطابق جمع کی جائیں گی۔ ذاتی معلومات کے استثنا کے ساتھ، تمام تبصرے عوامی ر یڈم آف انفرمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیو * معلومات میونسپل فر

toronto.ca/overlea 

ذاتی طور پر حاضر ہونےکی تقر یب

تار یخ:  26 مئی، 2022ء 

وقت:  ان اوقات میں کسی بھی وقت تشر یف الئیں 
وقت:  6:30 بجے شام – 8:30 بجے شام

تار یخ: 25 مئی، 2022ء

  8:00 بجے شام

R.V. Burgess Park**  :مقام

3:00 بجے 

46 Thorncliffe Park Drive 

 رجسٹرکروانےکیلئے اس و یب سائٹ پر جائیں:

Jenner  شدید بارش کی صورت میں، ڈراپ ان کو ** www.toronto.ca/overlea 

Thorncliffe Park Drive
Jean-Marie Community Centre - 
 میں منتقل کر دیا جائے 

گا۔ 

ڈ ان ملز  ر وڈ  سے تھا ر  ن کلف پارک  ڈ رائیو  تک  




