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ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਿਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁ ਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰ
ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੂੰ ਫੜਹਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ
ਦੇਿੇਗਾ।
ਵਿੂੰਡਮ ਿੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ 380 ਨਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਟੀਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ। ਕੂੰਮ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ

ਅਸੀ ਂ ਵਵਵਵਵ ਿੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੂੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ:
-

ਜਗਹਾ ਦੀ ਵਤਆਰੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹੋਬਜ਼ ਰੋਡ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿੱਲ ਕੂੰਮ ਿਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਿਾੜ
ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

-

ਐਕਸੈਸ ਟਰੈਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ।

ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂਿੰ ਵਕ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰੇਗਾ
-

ਕੂੰਮ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਤੱਕ, ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਕੂੰਮ ਦੇ
ਘੂੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ।

-

ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਬੂੰਦ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਚੂੰਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖੋ।

-

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁ ੂੰਮਵਦਆਂ ਦੀ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਿੇ।

-

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੂੰ ਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ
ਅਸਥਾਈ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਤਕਾਰ ਸਵਹਤ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਾਸਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ

ਵ ਿੰਡਮ ੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਡਜਾਈਨ

carparks.vic.gov.au
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਸ ਫਾਰ ਕਵਮਊਟਰਜ ਟੀਮ ਨਾਲ 1800 105
105 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ ਰਕ ਕਰੋ ।
ਅਨ਼ੁ ਾਦ ਸੇ ਾ – ਇਸ ਕਿੰਮ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ
ਪਿੰਜਾਬੀ ਵ ੱਚ ਪਹ਼ੁਚ
ਿੰ ਕਰਨ ਦੇਖਣ/ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
https://carparks.vic.gov.au/project/wyndhamਦੇਖੋ
vale-station-car-park/
ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 9209
0147 ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਵਕਸੇ ਪਹ਼ੁਿੰਚਯੋਗ ਸਰੂਪ ਵ ੱਚ ਚਾਹ਼ੁਦ
ਿੰ ੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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