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ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ 
09 ਅਗਸਤ, 2022  

ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਰਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰੀ 
ਿੇ ਇੱਕ ਕਿਮ ਨੇੜੇ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਹਾਈਵੇਆ ਂਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ 

ਨ ੂੰ  ਦਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਸਟ 

ਏਰੀਆਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਦਕੂੰ ਗ ਉਿਯੋਗ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਨ ਿੇ ਿੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਿ ਆਉਂਿਾ ਹੈ। 

ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਨ  ਭਰਨ, ਖਾਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਲੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟਰੈਚ ਕਰਨ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੇਣਗੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਤਾਵ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 

ਵਾਲੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਤਾਵ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੂੰਬਰ ਿੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 2024 ਦਵੱਚ 

ਉਸਾਰੀ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਿੇ ਨਾਲ, 2023 ਿੇ ਅਖੀਰ ਦਵੱਚ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿੁਆਰਾ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਿੀ 
ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਈਟਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿਾਇਰੇ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜ ਿਾ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ 

ਦਵਕਾਸ ਲਈ ਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਦਵੱਖ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਦਹੱਸੇਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ ਦਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮ ੱ ਖ ਤੱਥ 

• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਟਾਈਮਲਾਈਨ:  

o ਸਮਰ 2022 - ਦਵਚਾਰੀ RFP ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਰੀਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 
o ਦਵੂੰ ਟਰ 2022 - ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅੂੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 
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o 2023 ਿੇ ਅੂੰਤ ਦਵੱਚ - ਅਲਬਰਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਲੀ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ, ਸਫਲ ਪਰਸਤਾਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ 
o 2024 - ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  

• ਵਪਾਰਕ ਦਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਵਪਾਰਕ ਮਾਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵਸ ਦਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਪ ਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਸਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 

ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

o ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਦਖਆ ਦਵੱਚ ਸੁਿਾਰ 

ਕਰਨਾ। 
o ਈਿਂਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਿ ੇਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। 
o ਨਵੇਂ ਬੁਦਨਆਿੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਦਜੂੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਿੀ 

ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦਟਕਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ। 

 

ਸੰਬੰਧਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਪਰਚੇਦਜ਼ੂੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਦਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.purchasingconnection.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C9a7875a4ffb047bcf42808da7a3aa0d2%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637956689462269327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zisuGhHh6jwHi5fbKBswO5sop3jtzKyq0IwM7Nsa07E%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/recovery
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ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਖੋ 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਿਾ ਦਨਊਜ਼ ਰ ਮ 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ  

ਅਨਸਬਕਰਾਈਬ ਕਰੋ  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Frelease.cfm%3FxID%3D84382279062D8-9579-A6BF-661702C4436DBB50&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C9a7875a4ffb047bcf42808da7a3aa0d2%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637956689462425059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7whw689%2BV%2FJsIgUeVeQxeaajQ2xozNUHvU%2F%2BkZD%2FW20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C9a7875a4ffb047bcf42808da7a3aa0d2%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637956689462425059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jk%2F8RazUe2vONAW1%2FRPN9b02vxGhAIvDa9V4wYrckRc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fcontact.cfm&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C9a7875a4ffb047bcf42808da7a3aa0d2%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637956689462425059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wJzWwl9VUEHRGhQr92jkEtips%2BH4ZYWma0c%2BtS5kpHo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fannouncements.cfm%3Femail%3DCPE-CommunicationsAdvisors%40gov.ab.ca%26xCode%3D55956&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C9a7875a4ffb047bcf42808da7a3aa0d2%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637956689462425059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9%2B%2FMhfCgi3C32W1HIPbeASZjWZWkxKSGX8R8z0t0kiw%3D&reserved=0

