
CHILDS ROAD ਨੰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (ਨਵੀਨੀਕਰਨ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ

ਪਾ੍ਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ
ਅਸੀਂ Beaumont Crescent ਅਤੇ Prince of Wales 
Avenue ਵਿੱਚਕਾਰ Childs Road ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਲੇਨ 
ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, Bowman Drive ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੀ 
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ Darebin 
Creek ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਪੁੱ ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਪਗ੍ੇਡ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਰੈਲਬੌਰਨ ਅਧਾਰਤ ਵਨਰਮਾਣ 
ਕੰਪਨੀ Ace Contractors ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹਰੈ

ਪਾ੍ਜੈਕਟ ਦਰੇ ਬਾਰੇ

ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ:

 • Beaumont Crescent ਅਤੇ Prince of Wales 
Avenue ਵਿੱਚਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਦਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਧੂ ਲੇਨ 
ਜੋੜਾਂਗੇ

 • Bowman Drive ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾਿਾਂਗੇ

 • Darebin Creek ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਪੁੱ ਲ ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪੁੱ ਲ ਨੰੂ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ

 • ਸਰੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿੇਂ ਅਤੇ 
ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੀਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਿਾਂਗੇ

 • Beaumont Crescent, Mindoro Crescent ਅਤੇ 
Hawkes Drive ਇੰਟਰਸਰੈਕਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ

 • ਕ੍ੀਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ Darebin 
ਕ੍ੀਕ ਟ੍ੇਲ ਨੰੂ ਜੋੜਾਂਗੇ

 • ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਰੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਾ੍ਜੈਕਟ ਦਰੇ ਫਾਇਦੇ

Childs Road ਦਾ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੰਮ:

 • ਟ੍ਰੈਵਿਕ ਪ੍ਿਾਹ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰੇਗਾ

 • ਪੂਰਬੀ-ਪੱਛਮੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਕਲਵਪਕ ਮਾਰਗ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੰੂ South 
Morang ਅਤੇ Epping ਟਾਉਨ ਸੇਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਰੈਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਿੱਧ ਸੌਖਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਿੇਗਾ

 • ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਰੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ 
ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

Childs Road ਦੇ ਅਪਗ੍ੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਛਾਪ – ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ

ਵਾਧੂ ਲਰੇਨਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਾਧੂ ਲੇਨਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ

DAREBIN ਕੀ੍ਕ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ 
ਪੁੱ ਲ 

ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਵਿਕ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਪੁੱ ਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ

Mill Park ਅਤੇ Lalor ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਖਬਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਖਵਟੀ

ਸਰੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 
ਨਿੇਂ ਮਾਰਗ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਨ ਆਿਾਜਾਈ ਤਕ ਵਬਹਤਰ 
ਕਨੇਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 1 Treasury Place, Melbourne ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਕਾਰਤ

ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਸਬੰਿੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰੋ
roadprojects.vic.gov.au
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ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਸਮਾਂ 
ਰਵਹੰਦੇ ਦਿਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ 
ਵਨਯਵਮਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ, SMS, ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ 
ਦੇ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੰਮਾਂ, ਇਲਰੈਕਟ੍ਾਵਨਕ ਮਰੈਸੇਜ 
ਬੋਰਡਾਂ, ਅਤੇ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਿੋਨ 
ਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਖੇਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਡਟੋਰ (ਿੱਖਰੇ 
ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ), ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਕ ਵਨਯੰਤਰਕ 
ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ 
ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਰੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਆਿਾਜਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ 
ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦਿਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਵਜਆਦਾਤਰ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤੇ ਸਨੀਿਾਰ 
ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਰਾਤਾਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਿੇ। 

ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਬੰਧੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਨਿੇਂ ਵਡਜਾਇਨ ਤਵਹਤ, ਨਜਦੀਕੀ ਇੰਟਰਸਰੈਕਸਨਾਂ ਕੋਲ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ Hawkes Drive, Beaumont Crescent ਅਤੇ 
Mindoro Crescent ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜਣ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 
ਮੁੜਣ ਲਈ, Childs Road ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੋ ਅਤੇ 
Beaumont Crescent ਤੇ Mindoro Crescent ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ Dalton Road ਇੰਟਰਸਰੈਕਸਨ ਉੱਤੇ ਨਿੇਂ ਯੂ-
ਟਰਨ ਬਰੈ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿੋ।

Childs Road ਤੋਂ Mindoro Crescent ਅਤੇ Beaumont 
Crescent ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੋੜ ਖੁਵਲ੍ਆ ਰਹੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤਰੇ ਖਵਰਾਸਤ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜਦਵਕ ਅਸੀਂ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਲਈ ਿੱਧ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਿੱਧ ਸੁਲਭ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਾਜਰੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਸ ੇਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ 
ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਅਤੇ 
ਮਨਜਰੂੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਐਬੋਵਰਜਨਲ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਵਿਰਾਸਤ ਿਾਲੀਆਂ 
ਮੁੱ ਖ ਥਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ 
ਜੀਿ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰੱੁਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

2020 

 • ਕਾਂਟ੍ੇਕਟ ਅਿਾਰਡ 

 • ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ

2021-2022 

 • ਥਾਂ ਨੰੂ ਸਟੇ-ਅਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂੁਆਤੀ 
ਕੰਮ

 • ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰੀਲੋਕੇਸਨ 
(ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ)

 • ਮੁੱ ਖ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ

 • ਪੁੱ ਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

2023 

 • ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਪਾ੍ਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ

ਸੂਵਚਤ ਰਹੋ
Childs Road ਦੇ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੰਮ ਦਾ 
ਇੰਟਰਰੈਕਵਟਿ ਨਕਸਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿੇਖਣ 
ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ 
ਵਰਹਾ ਹਰੈ, roadprojects.vic.gov. au/
projects/childs-road-upgrade 
ਿਰੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ 

ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੋਨ 
‘ਤੇ ਵਸੱਧੇ SMS ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ roadprojects.vic. gov.au/
subscribe ਉੱਤੇ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਖਵਰਾਸਤ ਛੱੜਣੀ
Major Road Projects Victoria ਪੂਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ-ਭਰ 
ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਵਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ 
ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਸੱਧੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਿਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Childs Road ਦੇ ਅਪਗੇ੍ਡ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ 
ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਡਜਾਇਨ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੂਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਖਨਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ 

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105

Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਸਲੁਭ ਫਾਰਮਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਵਕਰਿਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਸਣੁਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਪਾ ਕਰਕ ੇrelayservice.gov.au 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ

 ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ, ਵਕਪ੍ਾ 
ਕਰਕ ੇ9209 0147 ਉੱਤੇ ਿਨੋ ਕਰੋ

ਸਾਨੰੂ ਸਸੋਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਿਲੋੋ ਕਰੋ 

 @roadprojectsvic
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