CRAIGIEBURN ROAD
ਨੂ ੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ Craigieburn
Road ਨੂ ੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
• ਬਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਲੈ ਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ

• Mickleham Road, Waterview
Boulevard ਅਤੇ Hardy Avenue ਉੱਤੇ ਗੋਲ
ਚੱਕਰਾਂ (ਰਾਉਂਡਅਬਾਉਟ) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ
ਲਗਾਵਾਂਗੇ

• ਸੜ੍ਹ ਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਾਂਗੇ

• Balyang Way, Dorchester Street ਅਤੇ
Cimberwood Drive ਉੱਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ
ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ
• Vantage Boulevard, Aitken Boulevard,
Lygon Drive, Bridgewater Road,
Hanson Road ਅਤੇ Hume Highway ਉੱਤੇ
ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ
• Benston Street ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਨੂ ੰ
ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ
• Craigieburn Sports Stadium ਅਤੇ D.S.
Aitken Reserve ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ
ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ

• ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ

28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ Craigieburn Road
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ:
• Hume Highway ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਤਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
• Craigieburn Road ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ
• Craigieburn ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ
ਬਿਹਤਰ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ
• Craigieburn ਟ੍ ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰ ਬਿਹਤਰ
ਬਣਾਵੇਗਾ
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਵੱਧ ਸੌਖੀ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗਾ.

ਹੁਣੇ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰੋ
roadprojects.vic.gov.au/subscribe
ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ SMS ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰੋ

ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਜੋ
ਭੀੜਭਾੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਧ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ
ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂ ਲਾਂ, ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤਕ ਬਿਹਤਰ ਕਨੇ ਕਸ਼ਨਾਂ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜ੍ਹ ਕ
ਦੁ ਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂ ੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ: Aitken Boulevard ਅਤੇ
Craigieburn Road ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਛਾਪ,
ਬਦਲਾਓ ਅਧੀਨ

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

Hume Highway ਅਤੇ Mickleham Road
ਵਿੱਚਕਾਰ Craigieburn Road ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ:
• ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲੈ ਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ
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ਪੈਦਲ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ
ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ
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ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲੈ ਣਾਂ
ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ
ਨਵੀਆਂ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ
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ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ
ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੜ੍ਹ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ
ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂ ੰ
ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋ ਟਿਸ
ਦਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ
ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕ
ੱ ਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸੜ੍ਹ ਕ
ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ
‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 3.30 ਵਜੇ
ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਜੋ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੀਏ। ਕੁ ਝ
ੱ ਕੰਮ ਰਾਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਗੀ ਤਾਂਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
contact@roadprojects.vic.gov.au
1800 105 105
Major Road Projects Victoria
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਸੀਂ Craigieburn Road ਅਤੇ Mickleham
Road ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੜ੍ਹ ਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇ ਫਟ ਇਨ, ਲੇ ਫਟ ਆਉਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰ
ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਹੋਣ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ੰ
ਅਕਸਰ ਟੀ-ਬੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।
ਸੜ੍ਹ ਕ ਦੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਯੁ-ਟਰਨ ਬੇ ਜਾਂ ਟ੍ ਰੈਫਿਕ
ਲਾਇਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ
ਦੂ ਰੀ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਰ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਫਰ ਵੱਧ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ
•	ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੁਧਾਈ
• ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
• ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ

ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ
• ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ
• ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ

2025 ਤਕ
•	ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਵਿਰਾਸਤ ਛੱੜਣਾ
Major Road Projects Victoria ਪੂਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸੜ੍ਹ ਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Craigieburn Road ਦੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ
ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂ ੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਖ
ੱ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਸਾਨੂ ੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
@roadprojectsvic
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ 9209 0147 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ
ਸੜ੍ਹ ਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
roadprojects.vic.gov.au/craigieburn
‘ਤੇ ਜਾਓ
roadprojects.vic.gov.au/subscribe
ਉੱਤੇ ਜਾਂ 0499 073 073 ‘ਤੇ Craigieburn
ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ
ਲਈ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁਲਭ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ relayservice.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੋ ਟਿਸ
ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਈਮੇਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ, SMS, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਡੇਟਸ, ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰਾਨਿਕ
ਮੈਸੇਜ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਲਾਇਨ
ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।

