
 

 

 

 

 Tallah Bridge will be closed for all vehicular as well as pedestrian traffic from 01.02.2020 

for demolition and reconstruction work of the said bridge, to be undertaken by the PWD Authority. 

In view of the above mentioned work, notice is hereby given for the information of public that vehicle 

circulation pattern around Tallah Bridge and its adjoining Roads/ Streets, during closure  of the said 

bridge, will be as follows until completion the work :- 

1. North bound Vehicles: 

➢ Buses/Mini Buses –  

❖ Buses/ Mini Buses, coming along C R Avenue, will move along J M Avenue – Girish Avenue – K 

V V Avenue – Lock Gate Flyover – B T Road. 

❖ Buses/ Mini Buses, coming along Bidhan Sarani/A P C Road, will be diverted from Shyambazar 

5 Point Crossing to avail Bhupen Bose Avenue – Right turn at Bhupen Bose Avenue/ J M Avenue 

Crossing – Girish Avenue - K V V Avenue – Lock Gate Flyover – B T Road. 

❖ Some Buses/ Mini Buses, coming along Bidhan Sarani/A P C Road, will also be diverted from 

Shyambazar 5 Point Crossing towards North to avail Galiff Street - Right turn at Galiff Street/ 

K V V Avenue Crossing – Lock Gate Flyover – B T Road. 

❖ Buses/ Mini Buses, moving towards East via Belgachia Road, will avail their original route i.e., 

Belgachia Road towards East from C R Avenue/ Shyambazar 5 Point Crossing. 

➢ Small Vehicles –  

❖ Small vehicles, coming along C R Avenue, can avail J M Avenue – Girish Avenue – K V V Avenue – Lock Gate Flyover/ Cossipore Road. 

❖ Small vehicles, coming along Bidhan Sarani/A P C Road, may avail Bhupen Bose Avenue from 

Shyambazar 5 Point Crossing for Girish Avenue - K V V Avenue – Lock Gate Flyover / Cossipore 

Road. 

❖ Small vehicles, coming along Bidhan Sarani/A P C Road, can also move further North from 

Shyam Bazar Crossing to avail Galiff Street or take right turn towards R G Kar. 

2.  South bound Vehicles: 

➢ Buses/Mini Buses –  

❖ Buses/ Mini Buses, coming along B T Road, will be diverted from Chiriamore Crossing via Dum 

Dum Road – Right turn at Seven Tanks – Northern Avenue – Left turn at Northern Avenue/ 

Raja Manindra Road Crossing – Raja Manindra Road – Milk Colony - Belgachia Road – R G Kar 

Road – Shyambazar 5 Point Crossing. 

❖ Buses/ Mini Buses, coming along Dum Dum Road from Nagar Bazar/ Dum Dum Station side, 

will be diverted from Seven Tanks crossing to avail Northern Avenue – Left turn at Northern 

Avenue/ Raja Manindra Road Crossing – Raja Manindra Road – Milk Colony - Belgachia Road – R G Kar Road – Shyambazar 5 Point Crossing. 
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❖ Some Buses/ Mini Buses, coming along B T Road, will be allowed to move further South from 

Chiriamore Crossing and will be diverted from Paik Para Crossing via Raja Manindra Road - 

Milk Colony - Belgachia Road – R G Kar Road – Shyambazar 5 Point Crossing. 

➢ Small Vehicles –  

❖ Small vehicles, coming along B T Road, can take right turn from Chiriamore Crossing to avail 

Khagen Chatterjee Road – Cossipore Road – K V V Avenue – Girish Avenue – J M Avenue/ 

Bhupen Bose Avenue for C R Avenue or Shyambazar 5 Point Crossing respectively. 

❖ Small vehicles, coming along B T Road, can also move further South from Chiriamore Crossing 

to take left turn from Chiriamore or Paik Para to move towards Belgachia Bridge and R G Kar. 

3. Vehicular traffic may also be diverted from any of the arterial and feeder roads by traffic 

police on duty as and when considered necessary during this period. 
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        এতদ্বারা সর্বসাধারণের উণেণযে জানাণনা হণে যে , আগামী ১লা যেব্রুযারর, ২০২০ যেণে টালা ব্রীণজর পুনঃরনমবাে োণজর 

জনে এই ব্রীণজর উপর রিণয োতাযাতোরী সমস্ত োনর্াহন রনযরিত হণর্। টালা ব্রীণজর উপর রিণয র্তব মাণন োতাযাতোরী সমস্ত োনর্াহন 

রনণনাক্ত রাস্তা রিণয চলাচল েরণর্ / 

 

   উত্তরমুখী িাস এিং বমবিিাস :  
 

➢ রচত্তরঞ্জন এরিরনউ ধণর আসা র্াস/রমরনর্াস যজএম এরিরনউ- রগররয এরিরনউ- যে রি রি এরিরনউ রিণয লেণগট ফ্লাইওিার 

ধণর রর্টি যরাড োণর্। 
➢ রর্ধান সরেী / এ রপ রস যরাড ধণর আসা রেছু র্াস/রমরনর্াস যোমর্াজার পাাঁচ মাোর যমাড় যেণে িূণপন যর্াস এরিরনউ- রগররয 

এরিরনউ- যে রি রি এরিরনউ রিণয লেণগট ফ্লাইওিার ধরণর্ রর্টি যরাণডর জনে এর্ং রেছু র্াস/রমরনর্াস যোমর্াজার পাাঁচ মাোর 

যমাড় যেণে উত্তণর গারলে রিট ধণর লেণগট ফ্লাইওিার ধরণর্। 
 

➢ সটণলে/ রিআইরপ যরাড /রাজারহাট গামী র্াস-রমরনর্াস েোরীরত যর্লগারছযা যরাড-যর্লগারছযা ব্রীজ ধণর চলাচল েরণর্। 
 

উত্তর মুখী ছ াট যািিাহি :  
 

➢ রচত্তরঞ্জন এরিরনউ ধণর আসা যছাট গাড়ী  যজ এম এরিরনউ - রগররয এরিরনউ - যে রি রি এরিরনউ হণয লে 
যগট ফ্লাইওিার অের্া  োরযপরু যরাড ধণর  রর্ টি যরাড যেণত পারণর্ । 

➢ রর্ধান সররন  / এ রপ রস যরাড ধণর আসা যছাট গাড়ী  যোমর্াজার  পাাঁচমাোর যমাড়  যেণে িূণপন যর্াস 
এরিরনউ   ধণর রগররয এরিরনউ - যে রি রি এরিরনউ হণয লে যগট ফ্লাইওিার অের্া  োরযপরু যরাড ধণর  
রর্ টি যরাড যেণত পারণর্ । 

➢ রর্ধান সরনী / এ রপ রস যরাড ধণর আসা যছাট গাড়ী উত্তণর গারলে িীট  রিণয লেণগট ফ্লাইওিার  / োরযপরু 
যরাড ধরণত পারণর্ অের্া আর রজ ের যরাড ধরণত পারণর্ । 

 

       দবিণমুখী (কলকাতা মুখী ) িাস / বমবিিাস :  
 

➢ র্াস / রমরনর্াস রর্টি যরাড যেণে রচরড়যা যমাড় হণয িমিম যরাড - যসণিন টোংে -নিব ান এরিরনউ -রাজা মরনন্দ্র 
যরাড -রমল্ক েণলারন -যর্লগারছযা রব্রজ হণয যোমর্াজার পাাঁচ মাোর যমাণড় োণর্।    

➢ রেছু র্াস / রমরন র্াস রর্টি যরাড যেণে পাইে পাড়া যমার হণয  রাজা মরনন্দ্র যরাড-রমল্ক        
 েণলারন-যর্লগারছযা যরাড হণযও যোমর্াজার পাাঁচ মাোর যমাণড় োণর্। 

 

     দবিণমুখী (কলকাতামুখী )ছ াট যািিাহি :  
 

➢ রর্টি যরাড যেণে আসা িরিেমখুী যছাট গারড় রচরড়যা যমাড় যেণে খণগন চোটারজব  যরাড-োরযপুর যরাড-রগররয এরিরনউ হণয 

রচত্তরঞ্জন এরিরনউ র্া যোমর্াজার পাাঁচ মাোর রিণে যেণত পারণর্। 
 

➢ রর্টি যরাড যেণে আসা িরিেমুখী যছাট গারড় আণরা িরিণন এণস পাইেপাড়া হণয রাজা মনীন্দ্র যরাড-রমল্ক েণলারন যর্লগারছযা রব্রজ 

হণযও যোমর্াজার-এর রিণে যেণত পারণর্। 


