PUNJABI

ਕਰੈਨਬਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕਨਮ ਲਾਈਨਾਂ
ਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ

ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ ਸਿਟੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ
ਤੋਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਟਰੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਵੀਂ ਟਨਲ
ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਬਅਰਬਾਂ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉੱਚਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ
ਟਰੇਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਚਲਣਾ ਪੀਕ ਸਮਿਆਂ
ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ
ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ, ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ
ਨਾਲ, ਪੀਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਨਬਰਨ
ਅਤੇ ਪੈਕਨਮ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
121,000 ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ
ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 45
ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉੱ ਚ-ਸਮਰੱ ਥ ਾ ਸਿਗਨਲਿੰ ਗ
ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ
ਹਾਈਟੈੱਕ ‘ਮੂਵਿੰਗ ਬਲਾਕ’ ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਫਿਕਸ ਬਲਾਕ’
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਦਾਰ
ਸਿਗਨਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਟਰੇਨ ਤੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲਈ।

ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਵੇ
ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਡੈਪਟਿਵ
ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ
ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ,
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ
ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਰੈ ਨ ਬਰਨ ਅਤੇ ਪੈ ਕ ਨਮ ਲਾਈਨਾਂ
ਕਰੈਨਬਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕਨਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹੋਰ ਅਕਸਰ, ਅਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਕ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈ ਟ ਰੋ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕ ਟ ਦੀਆਂ
ਅਪਡੇ ਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ

ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਫਿਕਸ ਬਲਾਕ’ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ
ਸੰਪਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਕੰਟੋਰਲ ਸੈਂਟਰ

ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ ਅਤੇ ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ ਸਨਬਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ
ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੰਤਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡੇਨੌਗ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੇਨ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ
ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਪਰਕ
ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ।

ਇਹ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ
ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ
ਸਕਣ।

ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ
ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ,
ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੈਟਵਰਕ
ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਣਯੋਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ ਸਨਬਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਵਿਕੱਲਪ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ‘ਟਰਨ-ਅੱਪ-ਐਂਡ-ਗੋ’ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਤੇ ਹਾੰਗਕਾੰਗ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮੈਲਬਰਨ ਟਰੇਨ ਨੈਟਵਰਕ
ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਵੇਗਾ।

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ
ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ
ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸਮਕ
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ
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ਈਸਟਰਨ
ਟਨਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
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ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ ਸਨਬਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ
ਟਰੇਨ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਜਾਨਣ ਲਈ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ
ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਵਿਚਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਕਣਯੋਗ
ਫਾਸਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰੈਕਸਾਈਡ
ਰੇਡੀਓ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਸਲਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ

ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ

ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ ਸਨਬਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਅਪਡੇਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਵਰਤਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ
ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ
ਚਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
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ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਰੀਜਨਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਟਰੋ
ਟਨਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2021 ਦੀ
ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਟੈਸਟ
ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ-ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ ਸਨਬਰੀ
ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਕਿੱਸਾ
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ
ਕਰੈਨਬਰਨ, ਪੈਕਨਮ ਅਤੇ
ਸਨਬਰੀ ਲਾਈਨਾਂ

ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ
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ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੇਬਲਿੰਗ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ
ਉਪਕਰਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ
ਸੰਪਰਕ ਮਾਸਟ, ਐਕਸਲ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ
ਨੋਰਮਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ।

ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਵਰਤ ਸਕੇ,
ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗਹਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ
ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ 2022 ਦੇ
ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੱਕ, ਤਕਨੀਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ
ਵੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ ਖੁੱਲਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਤਿਆਰ
ਹੋਣ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰੈਨਬਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕਨਮ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ, ਜੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਲਬਰਨ
ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲ
ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ
ਓਦੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ 2025 ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

HCS ਕੌਣ ਦੇਣ ਜਾ
ਰਿਹਾ?
ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ
ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਇੰਸ
ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ CPB ਠੇਕੇਦਾਰ,
ਬੋਮਬਾਰਡੀਅਰ, ਮੈਟਰੋ
ਟਰੇਂਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੈਟਰੋ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ
ਈ-ਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ:
W

metrotunnel.vic.gov.au
1800 105 105 (ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ)
	
2 ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਜਾਓ
facebook.com/metrotunnel
ਈ -ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
	
metrotunnel.vic.gov.au/contact/enews

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
metrotunnel.vic.gov.au ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਕਾਸ਼ਿਤ
1 Treasury Place, Melbourne.

