
 

 

ਵ ਿੰਡਮ  ੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 
ਵੱਡੇ ਕਿੰਮ - ਜਲੁਾਈ 2022 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਟਸੇ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂ

ਪਾਰਵਕਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਫੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਿੋ 

ਜਾ ੇਗਾ। 

ਯਾਤਰੀ, ਵ ਿੰਡਮ  ੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 380 ਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਵਕਿੰਗਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀ ੀ ਨਾਲ  ਧੇਰੇ ਸੁਵ ਧਾਜਨਕ ਸਫਰਾਂ ਦਾ 

ਅਨੁਭ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਨ। ਕਿੰਮ ਚਾਲੂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰੋਜਕੈਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਿੋ ਜਾ ੇਗਾ।   

                        

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਿੀਵਨਆਂ ਵ ੱਚ, ਅਸੀਂ ਵ ਿੰਡਮ  ੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ  ੱਡ ੇਕਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

- ਨ ੇਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇੜ-ਪੌਵਦਆਂ ਨੂਿੰ ਿਟਾਉਣਾ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਿੰਤ ਵ ੱਚ 4,000 ਤੋਂ  ੱਧ ਅੱਧੱ-ਪੱਕੇ ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

- ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨ ੀਆਂ ਪਿੁਿੰਚਯੋਗ ਜਗਹਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 380 ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 

- ਨ ੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨ ਾਂ ਸਾਂਝਾ  ਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ 
- ਨ ੀਂਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀ ੀ ਲਗਾਉਣੇ  

- ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸ ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ (ਿੂਪਸ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਪਾਰਵਕਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਿੋਰ ਘਟੇਗਾ। 
 

ਇ                                

- ਕਿੰਮ ਸਮੋ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 7  ਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜ ੇਤੱਕ ਿੋ ੇਗਾ। 

- ਸਾਡ ੇਕਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ  ਾਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਬਿੰਦ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਲੱਗ ੇਵਚਿੰਨ੍ਾਂ  ੱਲ  ੇਖ।ੋ  

- ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ, ਘੁਿੰਮਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਚਲ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰੋ ਿੁਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ 

- ਖੇਤਰ ਵ ੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਾਜਾਈ ਵ ੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਾਜਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
 

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਾ,ਂ 

ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਟੀਮ 

 

 

 

 

 

 

 

 carparks.vic.gov.au 

 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਇਸ ਕਿੰਮ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਿਨ,  
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਨਿੰਬਰ ’ਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ 1800 105 105  

             -            ਇ                  ਈ,       

             9209 0147 

ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾ – ਇਸ ਕਮੰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ         ਤਕੱ ਪਜੰਾਬੀ 

ਵਵਚੱ ਪਹੁਚੰ ਕਰਨ     /      ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਖੇ ੋ

https://carparks.vic.gov.au/project/wyndham-vale-
station-car-park/ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਪਿੁਿੰਚਯੋਗ ਰੂਪ ਵ ੱਚ ਚਾਿੁਿੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
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ਵ ਿੰਡਮ  ੇਲ ਸਟਸੇ਼ਨ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ 

 

 

 

 


