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ਮਤੰਿੀ ਦੀ ਪਰਸਤਾਿਿਾ 

ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਯਾਤਿਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਵਿਕਲਪ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਜਾਂ ਵਸੱਵਿਆ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਣ,  

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿ ਸਕਣ ਅਤ ੇਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। 

ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਿਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਗਠਜੋੜ ਸਿਕਾਿ ਸਾਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਿਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਿਗ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਿੀ ਿੱਿਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਜਿੂਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਤਬਿ ਹੈ। 

ਵਿਕਟਵੋਿਆ ਵਿਚੱ ਪਹੁਚੰ ਯਗੋ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ 2013 - 2017 ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਵਿਚੱ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਬਾਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਕੇ ਸਾਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਹੂਲਤਾਂ 

ਤੱਕ ਸਿਿਵਿਆਪੀ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਣਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਿੂਪ ਸਾਿੇ ਯਾਤਿੀ ਆਜਾਦੀ ਿਾਲ ਯਾਤਿਾ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥੱ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਿੇਲਥ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ ਅਵਿਵਿਯਮ 1992 

(Disability Discrimination Act 1992) ਅਤੇ ਸਬੰਿਤ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਮਾਿਕਾ ਂਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਕੇ ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਵਬਹਤਿ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਵਿਵਦਅਕ ਪਰੋਗਿਾਮਾ ਂਦੇ ਪਰਾਿਿਾਿ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਸੰਪਿੂਣ ਯਾਤਿਾ ਵਿਿੀ ਿੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਉੱਤ ੇਯਾਤਿਾ ਕਿਦੇ ਸਮਦਂ 

ਆਪਣੀ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਾ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਸਿੀਿਕ ਪਹੰੁਚ ਹਾਸਲ ਕਿਣ ਹੇਤੁ ਉਿਹਾਂਿੰੂ ਸਮਿਥੱ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆ ਂਜਿੂਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਮਾਿ 

ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਅਤ ੇਿਤੀਜੀਆ ਂਦਾ ਿਿਣਿ ਕਿਣ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਂਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਿਾਲੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀਆਂ ਯਜੋਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਿਪੂ ਿਾਲ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ ਅਵਿਵਿਯਮ 1992  ( Disability Discrimination Act 1992) ਅਤੇ ਇਸਤਂ ਸਬੰਿਤ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾ ਂਦਾ 

ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਕਾਿ ਇਸ ਗੱਲ ਿੰੂ ਸਿੀਕਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਿੰੂ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਹੇਤੁ ਇਸਿੰੂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਿਜ 

ਵਿੱਚ ਇਸਿੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਚੁਿੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਿਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਅਗਲੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਿਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਿਾਜ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯਜੋਿਾ 2013-2016 (Victorian State Disability Plan 2013-2016) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ 

ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਘੱਟ ਕਿਣ ਦੀ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਿੀ ਿੰੂ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜਿਂ-ਵਜਿਂ ਿਿਂ ਿੋਵਲੰਗ ਸਟਾਕ ਿੰੂ ਿਿੀਦਣ ਅਤੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟਸ਼ੇਿਾਂ, ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਿੰੂ ਅਪਗਿੇਿ ਕਿਣ ਲਈ 

ਸੰਸਾਿਿ ਉਪਲਬੱਿ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਿਂ-ਉਿ ਂਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦੇ ਪੰਜ-ਸਾਲ ਦੇ ਸਮ ਂਵਿੱਚ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਉੱਤ,ੇ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇਬਸ 

ਸਟਾਪਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਕਈ ਮੁੱਿ ਿੂਟਸ ਉੱਤ ੇਟਰਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਫੰਵਿੰਗ ਪਰਵਤਬਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਣ ਿਾਲੀ ਸਸੰਥਾਿਾਂ ਿਾਲ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਂ ਿੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਪਹੰੁਚ ਕਮੇਟੀ (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪਿੋਟ ਐਕਸਸੇ ਕਮੇਟੀ)  ਕੋਲਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮੇਿੇ ਸਹਕਿਮੀ ਅਤ ੇਮ ਂਇਸ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਵਤਆਿ ਕਿਣ ਅਤ ੇਅੰਤਮ ਿੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿੰਿਿਾਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮ ਂਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦੇ 

ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਣ ਲਈ ਵਮਲ ਜਲੁ ਕ ੇਕੰਮ ਕਿਣ ਲਈ ਤਤਪਿ ਹਾ।ਂ 

ਮਾਣਯਗੋ Terry Mulder MP 

Minister for Public Transport (ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਪਵਿਿਹਿ ਮਤੰਿੀ) 
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ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਸਾਿ 

ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਸਿਕਾਿ ਅਵਜਹੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਤਬਿ ਹ ੈਜ ੋਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਸਾਿ ੇਮੈਬਿਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਹੋਿੇ।  

ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਿਾਜ ਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯੋਜਿਾ 2013-2016 (Victorian State Disability Plan 2013-2016) ਿੰੂ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਸਿਕਾਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਵਤਬਿਤਾ ਿੰੂ 

ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੀ ਆਿਵਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾ ਂਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਿ ਹਿ।    

ਵਿਕਟਵੋਿਆ ਵਿਚੱ ਪਹੁਚੰ-ਯੋਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ 2013 - 2017  (ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ)  ਿਾਜ ਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯਜੋਿਾ ਵਿਚੱ ਯੋਗਦਾਿ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਿਦੀ 

ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਹੈ। ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਬਜ਼ਿੁਗ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਿ ਿਿਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਇਹ ਹੋਿ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਤਕੱ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ ਅਵਿਵਿਯਮ 1992  (Disability Discrimination Act 1992 – DDA)  ਅਤੇ 

ਸਬੰਿਤ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਮਾਿਕਾਂ ਦੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਿਲਂ ਿਿਾਂ ਆਿਾਿ ਵਮਲੇਗਾ। ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦੀਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਾਿ ੇਿਤੀਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤਿੌ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 

ਮਾਿਕਾਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਹਾਸਲ ਕਿਿ।  

ਵਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ, ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਿੇ ਸਾਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਕਈ ਬਾਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਓੱਤ ੇਵਿਆਿ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਪਿ ਿਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਬਾਿਾਿਾ ਂਲਈ।  

ਇਹਿਾਂ ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ: 

 ਪੂਿੇ ਮੇਲਬੋਿਿ ਵਿੱਚ ਵਿਿਵਮਤ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਮਜੌੂਦਾ ਵਗਣਤੀ 367 ਹੈ, ਵਜਿਹਾਂ ਵਿਚਂ ਕਈ ਵਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਿੀਆਂ ਦੌਿਾਿ ਪੂਿੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ ਵਜਿਂ ਵਕ: ਿੋਮੇਿ ਇੰਟਿਚਂਜ਼ ; 

Elizabeth Street , ਮੇਲਬੋਿਿ; Macarthur Street,  East Melbourne;  Swanston Street, Melbourne/Carlton; Royal Children’s Hospital (ਿਾਇਲ 

ਵਚਲਿਿੰਸ ਹਾਸਵਪਟਲ); High Street, Northcote, Bridge Road, Richmond ਅਤੇ Flemington/Haymarket ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ; 

 ਟਰਾਮ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ ਪਿੋਗਿਾਮ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਟਿਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 2013-2018 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿੂ 50 ਈ - ਕਲਾਸ ਲੋ-

ਫਲੋਿ ਟਿਾਮਾਂ ਦਾ ਆਿਿਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ; 

 2007 ਤਂ ਲੈ ਕੇ ਿਿਂ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਿੇਿਾਂ ਿੰੂ ਿਿੀਵਦਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਵਿਚਂ ਕਈ ਹੁਣ ਿੈੱਟਿਿਕ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਿ (41 ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਿੇਿਾਂ 

ਅਤੇ 40 ਿੇਤਿੀ ਟਰ ੇਿ ਵਿੱਬੇ);    

 ਆਸਾਿ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਿਿਂ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ, ਵਜਿਂ ਵਕ Cardinia Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, 

Westall, South Morang, Epping, Wendouree ਅਤੇ Wodonga; 

 ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਿ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ, ਵਜਹਿਾਂ ਵਿੱਚ North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick ,  Maryborough ਅਤੇ Frankston ਸਟੇਸ਼ਿ 

ਉੱਤੇ ਪੁਿਿਵਿਕਾਸ ਕਾਿਜ ਅਤੇ Nunawading ਅਤੇ Laburnum ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿੇਿ ਵਿਭਾਜਿ ਕਾਿਜ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ ਵਜਿਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਿੂਪ ਇਹ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਹੋਿ ਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ 

ਹਿ;    

 ਪੂਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ 10,000 ਤਂ ਿੱਿ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ, ਵਜਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਿਸ਼ੀਏ ਿਿਤੀ-ਤਲ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ, ਪਹੰੁਚ ਿਸਤ ੇਅਤੇ ਤਲਾਂ  ਦੇ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ 

ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ; ਅਤੇ 

 ਬਸ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ ਪਿੋਗਿਾਮ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1421 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ। 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾਂ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਟਰਾਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਮਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਚੁਿੌਤੀ ਦਾ 

ਸਾਮਣਾ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਬੋਿਿ ਦਾ ਟਰਾਮ ਿੈੱਟਿਿਕ ਸੰਸਾਿ ਦੇ ਸਭ ਤਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰਾਮ ਿੇਟਿਿਕਾਂ ਵਿੱਚਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੋਵਲੰਗ 

ਸਟਾਕ ਅਪਗਿੇਿ ਜਾਂ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।  

ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਚਾਿ-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ  $20 ਵਮਵਲਅਿ ਦੇਣ ਦਾ ਿਚਿ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਫੰਵਿੰਗ 

ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਸਾਲ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਿਿਾਿਤ ਸੀ। ਪਿੋਗਿਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ, ਫੰਵਿੰਗ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਲਈ 20 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  
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ਵਚਤੱਿ 1: ਫਵੰਿਗੰ ਸਲੁਭਤਾ ਪਰਸਤਾਿ 

ਉੱਲੇਿ ਬਜਟ 

DDA ਪਰੋਗਰਾਮ – 2011 to 2015 ਹਿੇਕ ਸਾਲ $5 ਵਮਵਲਅਿ 

Williams Landing ਸਟੇਸ਼ਿ – ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿੈਮਪਸ $7 ਵਮਵਲਅਿ 

Balaclava ਸਟੇਸ਼ਿ – ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿੈਮਪਸ $3 ਵਮਵਲਅਿ 

ਿੇਤਿੀ ਿੇਲ ਵਲੰਕ (Regional Rail Link - RRL ) – Tarneit, Wyndham Vale, 

Footscray, West Footscray ਅਤੇ Sunshine ਸਟੇਸ਼ਿ – ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿੈਮਪਸ ਅਤ ੇ

ਵਲਫਟਸ  

$30 ਵਮਵਲਅਿ 

 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਲੁਭਤਾ ਫੰਵਿੰਗ ਤ ਂਇਲਾਿਾ,  ਕੁਲ $800 ਵਮਵਲਅਿ ਟਰਾਮ ਅਪਗਿੇਿ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ ਲਈ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ ਹੋਿ $70 ਵਮਵਲਅਿ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ 

ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ।  

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਵਿਕਟੋਵਿਆ (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿਕਟੋਵਿਆ - PTV) ਪਿੋਗਿਾਮ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਮਿ ਕਾਿਜ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚਕਾਿ 50 ਿਿਂ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਿਾਮਾਂ ਦੀ ਿਿੀਦ (ਪਵਹਲੀ ਪੰਜ ਟਿਾਮਾਂ ਿਿਕਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮ ਿਾਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ 

ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ); 

 ਿੂਟ 96 ਦਾ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ, ਪਵਹਲਾ ਿੂਟ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿਿਂ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਿਾਮਾਂ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਣਗੀਆਂ; 

 Preston ਿਿਕਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ Southbank ਵਿਪੋ ਦਾ ਪੁਿਿਵਿਕਾਸ ਕਾਿਜ ਵਜੱਥੇ ਿਿਂ ਟਿਾਮਾਂ ਿੰੂ ਿੱਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ; ਅਤੇ 

 ਦੱੂਜੇ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਿੂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਿਿ ਅਪਗਿੇਿ (ਵਬਜਲੀ ਸੁਿਾਿ-ਕਾਿਜ) ਅਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਿਾਿ-ਕਾਿਜ। 

ਿੂਟ 96 ਦੇ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ ਵਿਚੱ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਿਿੀਆਂ ਟਿਾਮਾ ਂਦਾ ਿਲੋ-ਆਉਟ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਿੂਪ ਇਹ ਿੂਟ ਮੇਲਬੋਿਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਂ ਪਵਹਲਾ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾ ਂਿਾਲ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਟਰਾਮ ਿੂਟ 

ਬੰਿ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਿੀ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿੇਗੀ, ਿਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿੇਗੀ ਵਕ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਸਿਕਾਿ ਕਾਮਿਿੇਲਥ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ 

ਕਿੰੂਿ ਅਤੇ ਮਾਿਕਾ ਂਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾ ਂਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤਕਿੀਕੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤਂ ਿਿੀਆ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ 

ਿਤੀਜਾ ਪਰਦਾਿ ਿਹਂ ਕਿੇਗਾ, ਿਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਜੇਕਿ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਕਾਿਜ ਅਤ ੇਪਰਾਜੈਕਟ ਅਿੁਪਾਲਿ ਮਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ ਪਿ ਇਿਹਾਂ ਿੰੂ ਹੋਿ ਕਾਿਜਾ ਂਿਾਲਂ ਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ ਿਜ:ਂ, ਕਿੇਕਵਟੰਗ ਮਾਿਗਾਂ 

ਦੇ ਵਬਿਾਂ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਦੇ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬੱ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਤਕਿੀਕੀ ਤੌਿ ਉੱਤ ੇਹੋਿ ਿਿੱ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਪਿ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ  ਦੇ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਹਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਵਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਲੋਕ ਬਸ ਿੈੱਟਿਿਕ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਵਿਚੱ ਅਸਮਿਥ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਸੁਲਭਤਾ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਪਿੂਣ ਢੰਗ ਿੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ ੋਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਆਪਣੀ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਹੇਤੁ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਿਣਾ ਸਮਿਥੱ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਜਿਿੂਤਾ ਂਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਦੇ ਿੱਿਿੇ ਤਿੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਿਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿੀਿਕ ਿਪੂ ਿਾਲ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ  ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੀ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

DDA  ਦੇ ਤਵਹਤ Disability Standards for Accessible Public Transport 2002  (DSAPT) ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ ਂਸਿਕਾਿ ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦੀ 

ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ੁਿੂ ਵਿੱਚ ਲਮੰੇ ਸਮ ਂਵਿੱਚ ਅਿੁਪਾਲਿ ਵਿਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਿ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਪੂ ਿਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂ

ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਿਹਂ ਕਿਦੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਿੁਪਲਾਿ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਪੈਮਾਿ ਬਵਣਆ ਿਵਹਿਾ ਜਾਿੀ ਹੈ, ਪਿ ਵਪਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਾਲਾ ਂਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸਲੁਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤ ੇਕਂਦਿਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਦੇ ਤਿੀਵਕਆ ਂਿੰੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। 

ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਹੋਿ ਵਜਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਿਭ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਿ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਪਰਕਾਿ ਿਾਲ ਸਬਿੰਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਪਰਾਜਕੈਟਰ ਅਤੇ ਿਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਹੇਤੁ ਸੰਕਵਲਤ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਿਿਂ ਵਚਹਿੇ ਦੇ ਿਪੂ ਵਿੱਚ PTV ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਿੀ ਪੂਿ ੇਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਜਿ ਕਿਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਸੰਕਲਿ ਕਿਣ ਦੀ ਸੀ।  

ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ  ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਇਸ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਦੇ ਆਿਾਿ ਹਿ। ਸਿੇਾਿਾ ਂਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਦੀ ਸੰਕਵਲਤ ਵਿਿੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੰਸਾਿਿਾਂ ਦਾ ਵਬਹਤਿ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣਾ ਅਤ ੇਹੋਿ ਿੱਿ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੰੁਚ ਿਤੀਜਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਚਾਿ ਮੁਿੱ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਿਾਲ ਸਬਿੰਤ ਿਿਂ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕਿਣਗੀਆਂ ਵਕ PTV ਅਤੇ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੰਚਾਲਕ ਵਕਸ ਤਿਹਾਂ ਇਸ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦੀ ਪਜੰ-ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਿਪਾਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਣਗੇ। 
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ਕਾਿਿਾਹੀ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਮੁੱਿ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਿ: 

ਪਵਹਲੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ:  ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ 

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾ ਂਿਲਂ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ, ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਸਮਿਥਿ ਦੇ ਸਮਾਿ ਪੱਿਿ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਦੀ ਆਸਿਾ 

ਕਿ ਸੱਕਦੇ ਹਿ।  

ਦੂਜੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਮਦੁਾਇਕ ਸਾਝਦੇਾਿੀ 

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਸਮੇਤ ਿੱਿਿੇ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਿਾਂ ਿਾਲ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਸਹਭਾਵਗਤਾ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਦੇ ਤਿੀਵਕਆਂ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਣ ਬਾਿੇ ਉਿਹਾਂ ਿਾਲ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਸਿੇਾਿਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਬਾਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਿਕੇ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਕੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਰ ੇਿ, 

ਟਰਾਮ, ਬੱਸਾ ਂਅਤੇ ਕੋਚਾ ਂਵਿੱਚ ਯਾਤਿਾ ਕਿਣਾ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਹੋਿ ਵਜਆਦਾ ਆਸਾਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਚਥੌੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਹਲੂਤਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

ਇਮਾਿਤਾਂ ਅਤ ੇਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯੂਵਿਿਿਸਲ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਸੱਿਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਿਾਵਿਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਿਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਪਿੀਸਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਜੱਥ ੇਿੈੱਟਿਿਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਿ ਜਾਂ 

ਿਿੀਿੀਕਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਅਿੁਭਾਗ 3 ਇਹਿਾਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਤੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਦਾ ਿਿਣਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
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1. ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਿੂ ੰਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

1.1 ਟੀਚਾ 

ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਿਹਾਂ ਕਿੇਕਵਟਿ (ਇੱਕ ਿਸਤਾ ਦੱੂਜੇ ਿਸਤਾ ਿਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਿੇ) ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜ ੋਸਾਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜ ੋਵਿਜੀ ਮਟੋਿ ਿਾਹਿਾਂ 

ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਮਵਕਿ ਯਾਤਿਾ ਵਿਕਲਪ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੀ ਹੋ। 

1.2 ਪਰਸਤੁਤੀਕਿਣ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਿਕਟੋਵਿਆਈ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਯਾਤਿਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿਹਾ ਂਿੰੂ ਸਾਮਾਜਕ, ਸਵਭਆਚਾਿਕ, ਵਿਵਦਅਕ ਅਤੇ ਿਜੋ਼ਗਾਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਿਥੱ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਮਹੱਤਿਪਿੂਣ ਹੈ। ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਕੇ ਸਾਿ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 

ਿਿੇਿੀ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਾ ਬਜਿੁਗਾਂ ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਬੱਚੀਆ ਂਦੇ ਿਾਲ ਯਾਤਿਾ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਸਵਹਤ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਦੇ ਸਾਿੇ ਪਰਯੋਗਕਿਤਾਿਾ ਂਲਈ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਕਿੇਗਾ। 

ਵਜਿਂ-ਵਜਿਂ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਿ ਿੱਿਦੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਉਂਿਂ-ਉਂਿਂ ਸਮਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਦੇ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਿ ਿੱਿ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਆਸਟਿੇਵਲਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 

ਜਿਸਾਂਵਿਾਇਕੀਏ ਿਪੂ ਿੇਿਾ ਬਜ਼ੁਿਗ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 2011 ਅਤ ੇ2050 ਵਿੱਚਕਾਿ 65 ਤਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਿ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੁਗਿੀ ਤ ਂਿੱਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ 

ਮੌਜੂਦ 85 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤ ਂਵਜਆਦਾ ਦੀ ਉਮਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ ਚੌਗੁਣੀ ਤ ਂਿੱਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ
1
। 

ਇੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਲੋੜਂਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤ ੇਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਭਾਵਗਤਾ ਿੰੂ ਬਣਾਏ ਿੱਿਣ,  ਿਾਸ ਤੌਿ 

'ਤੇ ਉਿਹਾਂ  ਦੁਆਿਾ ਆਪਣੇ ਿਿਾਇਿਿ ਲਾਇਸਸਂ ਿੰੂ ਛੱਿ ਦੇਣ ਬਾਅਦ।  

ਇਸਲਈ, ਸਿਕਾਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮਬੈਿਾ ਂਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਤੱਕ ਆਜਾਦ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਿ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਕ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ 

ਮੁਿਾਫ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਿ। 

1.3 ਉਦਸ਼ੇ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਿੰੂ ਸਭ ਤ ਂਿਿੀਆ ਤਿੀਕੇ ਿਾਲ ਆਸਾਿ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ DDA ਅਤੇ ਸਬਿੰਤ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾ ਂਦੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਕ ੇਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 

ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਲਈ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਅਤ ੇਯਾਤਿਾ ਵਿਕਲਪਾ ਂਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ।  

ਹਿ ਵਕਸੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਿਾ ਵਿਕਲਪ ਿੰੂ ਿਾਿਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ ਿੰੂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁਿਾਫ਼ਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਿੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ 

ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਭ ਤਂ ਿਿੀਆ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਹੈ। 

ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਿਤੀਜੀਆ ਂਦੇ ਿੱਲ ਕਂਦਿਤ ਵਿਆਿ ਿੰੂ Disability Standards for Accessible Public Transport 2002 (DSAPT) ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਣ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ 

ਪਰਵਤਬਿਤਾ ਅਤ ੇ2017 ਦੀ ਸਬੰਿਤ ਉਪਲਬੱਿੀਆ ਂ ਿਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆ ਂਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਿੇ ਿਤੀਜ ੇਹੇਠਲੇ ਿੂਪ ਵਿਚੱ DSAPT ਦੇ 

ਅਿੁਪਾਲਿ ਿੰੂ ਹਾਸਲ ਕਿਿ।  

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਿੱ ਉਦੇਸ਼ ਸਲੁਭਤਾ ਦੇ ਿੱਲ ਸੰਪੂਿਣ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਵਿਿੀ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਿੰੂ ਵਿਆਿ ਵਿੱਚ ਿੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬਿੰੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ 

ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂ ਦੇ ਿੱਿਿ ੇਤਿੀਵਕਆਂ ਦੇ ਿਸਤ ੇਸਿੀਿਕ ਿੂਪ ਿਲਂ ਇਹਿਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਸਮਾਿ ਹੀ 

ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਹਿ। 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਸਵਹਤ ਿੱਿਿ ੇਪਰਕਾਿ ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਿਾ ਂਿਾਲ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਕਿਕ ੇਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ।  

ਇਹਿਾਂ ਢੰਗਾਂ ਿੰੂ ਸੰਕਵਲਤ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਵਿਯੋਜਿ ਿਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਸਦੇ ਪਵਿਣਾਮਸਿਿਪੂ ਪੂਿ ੇਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਮਬਿੱ ਿਤੀਜ ੇਉਪਲੱਬਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

                                                        
1
 ਆਸਟਿੇਵਲਆਈ ਸਿਕਾਿ, 2010, Australia to 2050: future challenges, ਪੇਜ਼ 4 
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2. ਵਪਛੋਕੜ 

2.1 ਕਿੂਿੰ 

ਕਾਮਿਿਲੇਥ ਵਿਕਲਾਗਂਤਾ ਭਦੇਭਾਿ ਕਿੂਿੰ 

ਕਾਮਿਿੇਲਥ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤ ੇਵਸੱਿ ੇਅਤ ੇਅਵਸੱਿ ੇਭੇਦਭਾਿ ਿੰੂ ਿਿਵਜਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਮੁੱਢਲੀਆ-ਂਸਹੁਲਤਾ ਂਿੱਿ-ਿੱਿ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਵਿਚੱ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ 

ਆਿਾਿ ਉੱਤ ੇਭੇਦਭਾਿ ਿੰੂ ਗੈਿ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ । ਵਸੱਿਾ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ ਤੱਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆ-ਂਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਤਾ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਵਕਸ ੇਹੋਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਤੁਲਣਾ ਵਿਚੱ ਵਕਸੇ ਸਮਾਿ ਜਾਂ ਉਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੱ ਘੱਟ ਅਿੁਕੂਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਿਹਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਅਵਸੱਿਾ ਭੇਦਭਾਿ ਤੱਦ ਘਵਟਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂ ਵਕਸ ੇਸੰਚਾਲਕ ਜਾ ਂਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਵਕਸੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਿੁਕੂਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਵਿਕਲਾਗਂਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਿਹਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

DDA ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪਰਕਾਿ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਿਾ ਂਿੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ: 

 ਦੇਿਣ, ਸੁਣਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਵਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਿੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਿੋ ਜਾਣਾ; 

 ਵਿਿੂਪਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਿ; 

 ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ (ਟੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਵਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਣਾ ਬੰਦ ਕਿਣ ਸਵਹਤ); 

 ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਫੜਿ ਸਵਹਤ); 

 ਵਸੱਿਣ ਅਤੇ ਅਿੁਸਥਾਪਿ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ; 

 ਿਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੰਿੇਦਿਸ਼ੀਲਤਾ ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਿੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੀਿ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ; 

 ਪੁਿਾਣੇ ਿੋਗ, ਬੀਮਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਿ ਮੇਿੀਕਲ ਸਮਵੱਸਆਿਾ;ਂ ਅਤੇ 

 ਭਾਿਿਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ। 

DSAPT ਿੰੂ 30-ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਿਾਿ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਲਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਿ ਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਣ ਲਈ DDA  ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

DSAPT ਦੇ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਕ ਵਸੱਿਾਂਤ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿ ੇਹਿ: 

 ਵਜੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਿ ਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਣਾ  

 ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਿ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂਗ ਸਮਾਿ ਅਵਿਕਾਿ ਪਰਾਪਤ ਹਿ; ਅਤੇ 

 ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਮਾਿ ਅਤੇ ਸਿੀਕਿਣ ਦਾ ਪ੍ਚਾਿ ਕਿਣਾ। 

DSAPT ਉਿਹਾਂ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਜਿਿੂਤਾਂ ਦਾ ਿਿਣਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਜਿਹਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਹੂਲਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੇ ਸਮਂ DDA 

ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਣ ਹੇਤੁ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।    

DSAPT ਦੇ ਤਵਹਤ, ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿਕ ੇਹੋਿ ਿੱਿ ਆਸਾਿ ਬਣਿ: 

 ਅਿੁਬੰਿ 1 ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਿਣੀ ਅਿੁਸਾਿ, ਿਾਹਿਾਂ, ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿੰੂ ਬਦਲਿਾ ਜਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਅਪਗਿੇਿ; ਅਤੇ 

 2002  ਦੇ ਬਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਤਾਿੀਿ ਤਂ ਲੈ ਕੇ DSAPT ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਣ। 

DSAPT ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਂ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸਸੰਥਾਿਾਂ
2
 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਿੂਪ ਿਾਲ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦਰਸ਼ਵਟਕੋਣ ਿੰੂ 

ਅਪਿਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਕਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੈ ਪਿ ਇਹ ਜਿੂਿੀ ਿਹਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵਜਆਦਾ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿੇ,  ਿਾਸ ਤੌਿ 

'ਤੇ ਛੋਟੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ। ਤਕਿੀਕੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਲਈ ਹਮਸ਼ੇਾ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਂਿਿੀਆ ਿਤੀਜ ੇਪਰਦਾਿ ਿਹਂ ਕਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿਚੱ ਇਹ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ 

ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਬਦਲਾਿ ਿਹਂ ਵਲਆਂਦਾ ਹੈ।  

  

                                                        
2
 Department of Transport, Planning and Local Infrastructure (DTPLI) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਿਾਣੇ ਵਿਭਾਗ the Department of Transport and Department of 

Infrastructure. 
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ਉਦਾਹਿਣ  ਲਈ,  DSAPT ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਇਵਿੰਗ ਲੂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਿ ਪਿ ਬਹIਿ ੇਲੋਕ ਜਾਂ T‑switch  ਦੇ ਵਬਿਾਂ ਹੇਇਵਿੰਗ ਐਿ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ 

ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਿਹਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਕੇਿਲ ਹੇਇਵਿੰਗ ਲੂਪਸ ਹੀ ਬਵਹਿੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਿ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤਂ 

ਿਿੀਆ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਿਹਂ ਕਿਦੇ ਹਿ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣੇ ਿਵਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ, ਉੱਥ ੇਵਪਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿਿਿਵਤਤ ਹੋਕੇ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ 

ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਿੱਲ ਕਂਦਿਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ।  

DSAPT ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੁੰਮੇਿਾਵਿਆਂ ਤਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਸਥਲਾਂ-ਇਮਾਿਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ) ਦੇ ਮਾਣਕ 2010 (ਥਾਂ ਮਾਣਕ) DDA  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦਾ ਿਿੇਿਾ ਵਿਸਥਾਿ ਕਿਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਿਾਵਿਆਂ ਦਾ ਿਿਣਿ 

ਕਿਦੇ ਹਿ। ਥਾਂ ਮਾਣਕ ਫੈਵਲਆਂ ਜਿੂਿਤਾਂ ਿੰੂ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕਿਦੇ ਹਿ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਮਾਵਲਕਾਂ, ਵਿਿੇਲਪਿਾਂ, ਵਕਿਾਏਦਾਿਾਂ ਅਤ ੇਪਰਾਪਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿਾਂ ਸਵਹਤ ਿੱਿਿ ੇਪਰਕਾਿ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਿ ਹਿ ਵਕ ਥਾਂ ਮਾਿਕਾਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਮਾਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾਂ ਿੰੂ ਚਿਣਾਂ 

ਵਿੱਚ ਵਲਆਇਆ ਜਾ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ 31 ਵਦਸੰਬਿ 2022 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਹਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿਿਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਘੱਟਂ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। 

ਵਿਕਟਵੋਿਆਈ ਭਦੇਭਾਿ-ਵਿਿਿੋੀ ਕਿੂਿੰ 

ਸਮਾਿ ਮੌਕਾ ਅਵਿਵਿਯਮ 2010 (Equal Opportunity Act 2010)  ਦੇ ਤਵਹਤ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ (ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਸਵਹਤ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਉਵਚੱਤ ਸਮਾਯੋਜਿ ਕਿਣ। ਸੰਿੇਪ ਵਿੱਚ ਉਵਚੱਤ ਸਮਾਯੋਜਿ ਕਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸੇਿਾ ਦਾਤਾ ਬਦਲਾਿ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿ ਉਸ ਬਦਲਾਿ ਿੰੂ ਵਲਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਿਚ ਜਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਾਲ ਕਿਣ।  

ਇਸ ਅਵਿਵਿਯਮ ਿੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਤਾਂਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਿਾਤਕਮ ਫਿਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹ ਭੇਦਭਾਿ ਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਣ ਲਈ ਵਜੰਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਣ ਓਿੇ ਉਵਚੱਤ ਅਤ ੇ

ਸੰਤੁਵਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।  

ਇਹ ਅਵਿਵਿਯਮ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਸਮਾਿ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਹਯੂਮਿ ਿਾਇਟਸ ਕਮੀਸ਼ਿ (Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission - VEOHRC) ਿੰੂ ਇਹ ਅਵਿਕਾਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

ਵਜਆਦਾਤਿ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਭੇਦਭਾਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਣ ਅਤ ੇਇਸ ਉੱਤ ੇਪਰਤੀਵਕਿਆ ਕਿਣ। 

ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਕਿੂਿੰ 
Transport Integration Act 2010 (TIA) ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੀਆਂ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਵਲਤ ਅਤ ੇਸੁਸਵਥਿ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ 

ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਵਿਆ ਦੇ ਸੰਪੂਿਣ ਭਾਗ ਦੌਿਾਿ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਕੇ, ਿਿੀਆ ਅਵਭਆਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

TIA ਦੇ ਤਵਹਤ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਤਿੀਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿ ੇਵਜਸਦੇ ਦੁਆਿਾ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਅਿੁਸਾਿ ਵਿਜੀ ਅਤ ੇਸਮੁਦਾਇਕ ਕਵਲਆਣ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਣ ਲਈ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤ ੇ

ਆਿਥਕ ਮੋਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ: 

• ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਘੱਟ ਤਂ ਘੱਟ ਕਿਣਾ ਤਾਂਵਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿਆਪਕ ਿੂਪ ਿਾਲ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿ;ੇ ਅਤੇ 

• ਉਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਿ ਮੱੁਢਲੀਆਂ-ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਥਿ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਣਾ ਵਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਵਿਕਟਵੋਿਅਿ ਸਦੰਿਭ 

ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿਚੱ ਸੁਲਭਤਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ 2013-2017 ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਸੰਪੂਿਣ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਿਾਜ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯੋਜਿਾ 2013-16 (Victorian State Disability Plan 2013-

16) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਾਜ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ-ਕਿਤਾਿਾਂ ਿੰੂ 

ਸਮਾਿ ਿਾਗਵਿਕਾਂ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਿਾਜ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯਜੋਿਾ ਦੀ ਪਰਤੀਆਂ www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਹਿ। ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦੇ ਜਾਿੀ ਕਾਿਜ ਿੰੂ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਿਾਜ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਯਜੋਿਾ:  ਲਾਗੂ ਕਿਿਾ ਦੀ ਯਜੋਿਾ 

2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਸਿਕਾਿ ਿੇ PTV ਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਿਿਂ ਵਚਹਿੇ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਿੀ ਵਿੱਚ ਪੂਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਜਿ,  ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿ 

ਕਿਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।  

ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ ਕਾਿਜ ਕਿਕੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PTV ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਿੱਿਿੇ ਤਿੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਵਬਹਤਿ ਸਵਹਯੋਗ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਕੇ;  

• ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਿ ਿੰੂ ਸਿਲ ਬਣਾਕੇ;  

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਕਿਕੇ;  

•  ਮੋਟਿ ਗੱਿੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਸਾਿ ਕਿਕੇ; ਅਤੇ 

• ਸਾਿੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਾਵਿਕਾਿੀ-ਿਿਗ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤ ੇਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਲਈ ਪੱਿ-ਸਮਿਥਕ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਿਜ ਕਿਕੇ। 

PTV ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤ ੇਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।  

ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਿਕਾਿ DDA, DSAPT ਅਤੇ ਥਾਂ ਮਾਿਕਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਅਵਜਹੇ ਿਤੀਜ ੇਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਉੱਤ ੇਕਂਦਿਤ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਵਜੰਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਓਿੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਿੰੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਿ।ੇ  
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ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਿਾਲ  ਸਬੰਿਤ ਕਈ ਵਿਪੋਿਟਾ ਂਵਿੱਚ, ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਿਾ ਪਿੀਕਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਿ (Victorian Auditor-General’s office - VAGO) ਿੇ ਆਿਾਿ-ਿੇਿਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦੀ ਤੁਲਣਾ 

ਵਿੱਚ ਸਲੁਭਤਾ ਿਤੀਜੀਆ ਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤ ੇਵਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ 2009 ਦੀ ਵਿਪਿੋਟ Making public transport more accessible for people who face mobility challenges, 

ਿੇ ਵਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਿ ਦਿਾਇਆ ਹੈ ਵਕ: 

‘ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport - DOT) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਝ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਏ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਵਕਸ ਤਿਹਾ ਂਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਦਾ 

ਪਰਯੋਗ ਕਿਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਕਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੈ, ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਦਲਾਿਾ ਂਦੇ ਪਰਤੀ ਉਿਹਾ ਂਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪੱਿਿ ਅਤ ੇਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਾਿਾਂ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ।ਂ’ 

VAGO ਿੇ ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵਕ DOT
3
 ਿੇ: 

‘ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਹਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣਾ ਵਕੰਿਾ ਆਸਾਿ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਿਕਾਂ ਿੇ ਵਕਸ ਪਰਕਾਿ ਪਰਯੋਗ ਅਤ ੇਤਸੱਲੀ ਦੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪੱਿਿਾ ਂ

ਿੰੂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ 

2012 ਦੀ ਿਿੀਿਤਮ ਵਿਪੋਿਟ, ਵਜਸਦਾ ਵਸਿਲੇਿ Public Transport Performance ਹੈ, ਵਿੱਚ VAGO ਿੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਵਕ: 

‘ .  .  . DOT ਿੇ ਆਪਣੀ ਵਿਿੀ ਿੰੂ ਬਦਵਲਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ ਇਹ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਿੰੂ ਸਿਮਾਵਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲੁਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੁਾਿਾ ਂਅਤ ੇਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਿੰੂ ਵਜੰਿੇ 

ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਓਿੇ ਵਜਆਦਾ ਤ ਂਵਜਆਦਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਹੇਤੁ ਿਤੀਜੇ ਿੰੂ ਹਾਸਲ ਕਿਣ ਉੱਤ ੇਜ਼ੋਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।   

ਿਤੀਜੀਆ ਂਉੱਤ ੇਵਿਆਿ ਕਂਦਿਤ ਕਿਣ ਦਾ ਇਹ ਪੁਿਿਵਿੰਵਿਆਸ VAGO  ਦੇ 2009  ਦੇ ਲੇਿਾ -ਪਰੀਵਿਆ ਤੱਤਾ ਂਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। DOT ਿੇ ਹੋਿ ਵਜਆਦਾ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂ

ਸਵਹਤ ਿੱਿਿ ੇਪਰਕਾਿ ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਿਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸੁਲਭਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਬਾਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਪਰਕਾਿ ਿਲਂ ਸਮੱਵਝਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ-ਂਸਹੂਲਤ ਅਤ ੇਸੇਿਾ ਵਿਜ਼ਾਇਿਾਂ ਵਿੱਚ 

ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਿਾ ਂਿੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ’  

ਇਹ ਵਿਪੋਿਟਾ ਂDTPLI ਅਤੇ PTV ਲਈ ਇਸ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੋ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਿ ਵਕ ਉਹਹ ਉਵਚਤ ਸੁਲਭਤਾ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣ ਅਤ ੇਵਕਸ ੇਿਿੀਆ ਂਜਾਂ ਪੁਿਿਵਿਕਵਸਤ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਦੀਆਂ 

ਮੁੱਢਲੀਆ-ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸੰਭਾਿਕ ਬਾਿਾਿਾ ਂਉੱਤ ੇਵਿਆਿ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦੇ ਤਵਹਤ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂVAGO ਦੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 

ਉੱਤੇ ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਿ।  

ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਬਹੁਮੁਿੀ ਟੈਕਸੀ ਪਿੋਗਿਾਮ (Multi-Purpose Taxi Program - MPTP) ਅਤੇ ਿਹੀਲਚੇਇਿ ਸਲੁਭਤਾ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਪਿੋਗਿਾਮ (Wheelchair Accessible Taxis program - 

WATs) ਦਾ ਪਰਾਿਿਾਿ ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਹਾਇਿ ਕਾਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਆਜਾਦ ਜਾਚਂ ਦੁਆਿਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਰੋਫੈਸਿ Allan Fels AO ਦੀ ਪਰਿਾਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 

ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਚਂ ਿੰੂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਿ-ਅਿੀਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸਿ ਅਤੇ ਇਸਿੇ 2012 ਦੇ ਮੱਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਿੂਪ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਸਿ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਿ-ਅਿੀਿ ਵਿਸ਼ ੇਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਿੰੂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 

ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਵਿਚੱ MPTP ਅਤੇ WATs ਦੀ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਿਣ ਦਾ ਕਾਿਜ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

ਜਾਂਚ ਿੇ ਸਿਕਾਿ ਿੰੂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸੁਿਾਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਪੈਕਜੇ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜ ੋਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਸੀ। ਸਿਕਾਿ ਿੇਤਿ  ਦੇ ਿਾਲ 

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿ ੇਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸੀਵਬਲਟੀ ਸਟਿੀ ਿੰੂ ਸੁਗਮ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂਜ ੋਮੇਲਬੋਿਿ ਵਿੱਚ ਿਹੀਲਚੇਇਿ ਸਲੁਭਤਾ ਟੈਕਸੀਆਂ (Wheelchair Accessible Taxis - WATs) ਲਈ ਇੱਕ ਕਂਦਿੀ ਬੁਵਕੰਗ ਸੇਿਾ 

ਦੇ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿ ਹੇਤੁ ਸੰਭਿ ਤਿੀਵਕਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ MPTP ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਿਕਾਿ ਇਸ ਗੱਲ ਿੰੂ ਲੈ ਕ ੇਆਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਵਕ ਸੁਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਪਵਿਣਾਮਸਿਿਪੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਾਿਿਾ ਂਦੁਆਿਾ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਬਹਤਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 ਵਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਵਿਿਵਮਤ ਿਾਹਿਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਦੇ ਪਰੋਤਸਾਹਿ ਿਜਂ; 

 ‘ਟਾਵਕੰਗ ਟੈਕਸੀਮੀਟਿਸ’ ਲਈ ਿਿਂ ਮਾਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਿਜਂ;  

 ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਿਬੰਿਿ ਅਤੇ ਿੁਮਾਇਸ਼ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿਿਂ ਸੇਿਾ ਵਜੰਮੇਦਾਿੀਆ;ਂ 

 ਿਿਂ ਵਗਆਿ ਪਿੀਵਿਆ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਿਲਂ ਿਿਾਇਿਿਾਂ ਲਈ ਟਰ ੇਵਿੰਗ ਿੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਿੀ ਦੇ ਕੇ; ਅਤੇ 

 ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ WAT ਿਾਹਿ ਸਬਵਸਿੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਿ ਪਰਯੋਗ ਿਜਂ। 

ਉਦਯੋਗਕ ਬਦਲਾਿ ਸਾਝੇਦਾਿਾ ਂਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿ ੇਕਿਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤ ੇਅਿੁਕੂਲ ਢੰਗ ਿਾਲ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਿੌ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਿ ੂਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

  

                                                        
3
 VAGO ਿੇ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਦ ਇਸ ਮਸ਼ਿਿੀਆਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਂ DOT ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਲਈ ਇੱਕਮਾਤਿ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਿ ਸੀ। DOT ਹੁਣ Department of 

Transport, Planning and Local Infrastructure ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। 
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2.3 ਹੁਣ ਤਕੱ ਦੀ ਤਿਕੱੀ 

ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦੀ ਸਭ ਤਂ ਪਵਹਲੀ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ 1998 ਵਿੱਚ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਪਿ ਉਸ ਸਮਂ ਤਂ ਲੈ ਕ ੇਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਦਭਾਿ-ਵਿਿੋਿੀ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਇਆਂ 

ਹਿ ਵਜਿਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ DSAPT ਦਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ 2006-2012 ਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦਿਾਇਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਿੇਤਿਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਮੱੁਿ ਪਰਸਤਾਿ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ ਸਿ: 

ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ 

• ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਿਿਂ ਵਟਕਟ ਪਰਣਾਲੀ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ DDA ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਦੀ ਹੈ; 

• ਵਸਟੀ ਦੇ ਮੱੁਿ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿ ਇੰਟਿਚਂਵਜ਼ਸ ਉੱਤੇ ਿਿੇਿ ੇਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਵਿਕਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਵਿਅਸਤ ਕਾਿਜ-ਸਮਂ ਦੌਿਾਿ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਗੇ ;  ਅਤ ੇ

• ਸਮਾਂ-ਸਾਿਣੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਪਲੇ ਸਕਿੀਿਾਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸਥਾਪਿਾ। 

ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਮਦੁਾਇਕ ਸਾਝਦੇਾਿੀ 

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਪਹੰੁਚ ਕਮੇਟੀ (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਐਕਸੇਸ ਕਮੇਟੀ - PTAC) ਦੀ ਿੇਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੁਆਿੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਕਿਣਾ 

ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਿਣਾ;  

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਲੋਕਪਾਲ (Public Transport Ombudsman) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਿਬੰਿਿ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਿ ਕਿਣਾ;  

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਆਪਿੇਟਿਸ ਕਮੇਟੀ  - PTOC) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਿਣਾ ਜੋ ਿੈੱਟਿਿਕ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤੇ ਚੁਿੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦਿਾਉਣ ਲਈ 

ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਿਆਂ ਿੰੂ ਇਕ ਿਾਲ ਵਲਆਿੇ;  

• ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਮੀ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਚੜਹਣ, ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਟਾਇਲਟ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਹਣ ਅਤੇ ਿਿਂ ਈ-ਕਲਾਸ ਟਰਾਮ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਸਵਹਤ ਮੱੁਿ 

ਮਾਮਵਲਆਂ ਉੱਤ ੇਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਲੈਣੀ;  

• Macarthur Street, ਮੇਲਬੋਿਿ ਸਵਹਤ ਚੁਵਿੰਦਾ ਸਥਾਿਾਂ ਤਂ ਸਾਝੇਦਾਿਾਂ ਤਂ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਿ ਲੈ ਕ ੇTrafficable Easy Access Stops (TEAS) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਣਾ;  

• ਟਰ ੇਵਿੰਗ ਿਕਿਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਿਲਂ PTV ਅਤ ੇDTPLI ਦੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (Metro, Yarra Trams, V/Line, VicTrack) ਦੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 

ਸਬੰਿੀ ਵਿਚਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਦਾ ਪਰਸਾਿ ਕਿਣਾ ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਿੂਪ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿਜ਼ਿ ਸਬੰਿੀ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਿਾ 

ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਿੁਭਿ ਕਿਣਾ ਸੰਭਿ ਬਣ ਸਕੇ; ਅਤੇ    

• ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤ ੇਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਿਆਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਿਣਾ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਿਪਤਕਾਿ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਟਾਇਲਟਾਂ ਿੰੂ ਿੁੱਲਹ ਾ ਿੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਸਿੇਾਿਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

• ਟਰਾਮ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ ਪਰੋਗਿਾਮ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਟਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ 50 ਿਿਂ ਈ-ਕਲਾਸ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਲਈ ਆਿਿਿ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ;  

• 2007 ਤਂ, ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਰ ੇਿ ਿੈੱਟਿਿਕ ਲਈ 45 ਿਿਂ X’trapolis ਟਿੇਿਾਂ ਦਾ ਆਿਿਿ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (41 ਿਿਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਦੀਆਂ ਹਿ) ਅਤੇ ਇਹ ਿੋਵਲੰਗ  ਸਟਾਕ ਦੇ DSAPT ਦੇ 

ਮਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਿ;  

• 2007 ਤਂ, ਿੇਤਿੀ ਟਰ ੇਿ ਿੈੱਟਿਿਕ ਲਈ 80 ਿਿਂ VLocity ਟਰ ੇਿ ਵਿੱਬੀਆਂ ਦਾ ਆਿਿਿ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚਂ 40 ਿਿਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਦੇ ਹਿ) ਅਤੇ ਇਹ DSAPT ਦੇ ਮਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ 

ਕਿਦੇ ਹਿ;  

• ਬਸ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ ਪਰੋਗਿਾਮ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1421 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ;  

• MPTP ਿੇ ਸਮੁਦਾਏ  ਦੇ ਉਿਹਾਂ ਮੈਬਿਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਿ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਿ ਤ ੇਵਿਕਲਾਂਗ ਹਿ ਅਤੇ ਜੋ ਆਜਾਦ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਤਕੱ 

ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤ ਿਹਂ ਕਿ ਸੱਕਦੇ ਹਿ;  

• 2008 ਵਿੱਚ MPTP ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ ਵਜਿਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਮਅਿੁਸਾਿ ਸਾਲਾਿਾ ਸਬਵਸਿੀ ਕੈਪ ਿੰੂ ਦੁਗਿਾ ਕਿਕੇ  $2180 ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀ ਟਵਿਪ ਕੈਪ ਿੰੂ ਦੁਗਿਾ ਕਿਕੇ  $60 ਕਿਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ 

ਸੀ;  

• ਪੂਿੇ ਿੇਤਿੀ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਿਿਂ ਜਾਂ ਵਿਪਲੇਸਮਂਟ WATs ਲਈ ਕੁਲ 63 ਸਬਵਸਿੀ ਆਿੇਦਿ ਮੰਜੂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ; ਅਤ ੇ

• ਵਿਕਟੋਵਿਅਿ ਟੈਕਸੀ ਿਾਇਿੇਕਟੋਿੇਟ ਿੇ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਆਿਾਵਿਤ ਬੁਵਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ (Performance Based Booking System - PBBS) ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜ ੋਿੈੱਟਿਿਕ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ 

(Network Services Providers - NSPs) ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਪਰੋਤਸਾਹਿ ਯੋਜਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸਦੀ ਉਸਾਿੀ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ WATਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਿਾਲੇ 

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਦੂਜੇ ਸਾਿੇ ਟੈਕਸੀ- ਕੇਬ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਪੱਿਿ ਦੀ ਸੇਿਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
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ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪਿੋਟ ਸਹਲੂਤਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ  

 ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰ ਾਮ ਸਟਾਪਸ ਿੰੂ ਿਿਤਮਾਿ ਦੀ ਕੁਲ 367 ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਵਸਤ ਕਿਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ: 

 ਿੋਮੇਿ ਇਟੰਿਚਂਜ਼;  

 Elizabeth Street, Melbourne; 

 Macarthur Street, East Melbourne;  

 Swanston Street, Melbourne/Carlton;  

 High Street, Northcote;  

 Royal Children’s Hospital (ਿਾਇਲ ਵਚਲਿਿਿਸ ਹਾਸਵਪਟਲ), Parkville;  

 Bridge Road, Richmond; ਅਤੇ 

 Flemington/Haymarket ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰ ੇਮ ਸਟਾਪ। 

 ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰ ਾਮ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਲਈ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਮਾਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; 

 ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿ ਂਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ, ਵਜਿਂ ਵਕ Cardinia Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, 

Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree ਅਤੇ Wodonga; 

 ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਮੱੁਿ ਅਪਗਿਿੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, Maryborough ਅਤੇ Frankston ਸਟੇਸ਼ਿ ਦਾ 

ਪੁਿਿਵਿਕਾਸ Nunawading ਅਤੇ Laburnum ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਿੇ ਵਿਭਾਜਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ ਵਜਸਦੇ ਿਾਲ ਇਹ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਹਿੋ ਵਜਆਦਾ ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਿ; 

 ਪੂਿੇ ਿੈੱਟਿਿਕ ਉੱਤੇ ਿਿੱਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਿਗਾਂ ਅਤੇ ਿੰਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕਿਕ ੇਅਤੇ ਸਪਿਸ਼ੀਏ ਿਿਤੀ-ਸਤਹਾ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (Tactile Ground Surface Indicators - TGSI) ਿੰੂ 

ਸਥਾਪਤ ਕਿਕੇ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਰਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ; 

 ਪਲੇਟਫਾਿਮਾਂ ਿੰੂ ਵਫਿ ਤਂ ਸੰਗਵਠਤ ਕਿਕ,ੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਿੰੂ ਿਿੀਵਿਤ ਕਿਕੇ ਅਤੇ TGSIs ਸਥਾਪਤ ਕਿਕੇ ਕਈ ਿੇਤਿੀ ਟਰਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ; 

 DSAPT ਦੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਲਈ ਸਾਿ ੇਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਿਪੂ ਅਪਗਿਿੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਵਿੰਗ  (ਵਿੱਤ-ਪੋਸਣਾ) ਿੰੂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ; ਅਤੇ 

 ਪੂਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ 10,000 ਤਂ ਵਜਆਦਾ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗਿਿੇ ਕਾਿਜ ਵਜਹਿਾਂ ਵਿੱਚ TGSI ਦਾ ਸਥਾਪਿ, ਪਹੁੰਚ ਮਾਿਗਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹ ਾ ਦੇ ਅਪਗਿਿੇ ਕਾਿਜ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ। 

ਇਹਿਾਂ ਵਿਚਂ ਕੁਝੱ ਕਾਿਜ ਵਸੱਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਅਤੇ ਹਿੋ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਿਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਿ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਚਾਿ-ਵਿਮਿਸ਼ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਪਰਸਤਾਿ, ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਂ 

ਿੰੂ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਾਂਝੀਦਾਿ ਸਹਭਾਵਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਵਤਬਿਤਾ ਦੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਕਈ ਮੱੁਿ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਿੰੂ ਿਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਦੀ ਿਚਿਬੱਿਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹ ੈਜੋ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਿਚੱ ਿਲੇ ਅਤੇ ਬਸ ਦੀਆ ਂ

ਮੱੁਢਲੀਆ-ਂਸਹਲੂਤਾਂ ਿੰੂ ਅਪਗਿਿੇ ਕਿਣ ਲਈ 2011-12 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਿ $20 ਵਮਵਲਅਿ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ।ੈ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਂ ਦੌਿਾਿ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ 

ਵਿਤਿਿ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਸਾਲ  $1 ਵਮਵਲਅਿ ਅਤੇ ਮੇਟਿ ੋਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਿਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਿ ਮੱੁਢਲੀਆ-ਂਸਹਲੂਤਾਂ ਲਈ $4 ਵਮਵਲਅਿ ਹ।ੈ  

DDA ਪਿੋਗਿਾਮ ਫੰਵਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਚਾਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਂ (2010-14) ਦੌਿਾਿ ਟਰ ਾਮ ਸਟਾਪ ਅਪਗਿਿੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ $800 ਵਮਵਲਅਿ ਟਰ ਾਮ ਅਪਗਿਿੇ ਪਿੋਗਿਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਿ ਤਂ ਇਲਾਿਾ $70 

ਵਮਵਲਅਿ ਉਪਲਬੱਿ ਹਿ। ਟਰ ਾਮ ਸਟਾਪਸ ਿੰੂ 50 ਿਿਂ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਿਾਮਾਂ ਦੀ ਿਿੀਦ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਿੇਵਿਤ ਕਿਣ ਲਈ ਅਪਗਿਿੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਿਂ ਟਿਾਮਾਂ ਿੰੂ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਿੂਪ ਿਲਂ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿ ੂਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਿਟੂ 96 ਤਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਿਟੂ 96 ਉਹ ਟਰਾਮ ਿਟੂ ਹ ੈਜੋ ਮੇਲਬੋਿਿ ਦੀ ਉਤਿੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ East Brunswick ਵਿੱਚ Blyth ਅਤੇ Nicholson Streets  ਦੇ ਕਾਿਿਿ ਤਂ ਚੱਲਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਤਂ ਹੁੰਦੇ ਹਏੋ ਮੇਲਬੋਿਿ ਦੇ 

ਦੱਿਣ ਵਿੱਚ Acland Street, St .  Kilda ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਿਟੂ 96 ਦੇ ਅਪਗਿਿੇ ਵਿਚੱ ਿਿ ਂਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਿਾਂ ਲਈ ਿਾਸਤਵਿਕ ਸਮਾਂ ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ ਵਜਸਦੇ ਪਵਿਣਾਮਸਿਿੂਪ ਇਹ ਮੇਲਬੋਿਿ ਵਿੱਚ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਾਲ ਸਭ ਤਂ ਪਵਹਲਾ ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਟਰ ਾਮ ਸਟਾਪ ਬੰਿ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਯੋਵਜਤ ਿਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਿ ਅਪਗਿਿੇ ਜੋ ਿੇਤਿੀ ਿਲੇ ਵਲਕੰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਗ ਹਿ, ਉਹ ਪਹੁਚੰ-ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ DDA ਅਤੇ DSAPT ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਣਗੇ। ਇਹਿਾਂ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ 

Sunbury ਲਾਇਿ ਉੱਤੇ ਅਪਗਿਿੇ ਕੀਤੇ ਗਏ Footscray, West Footscray, Sunshine ਅਤੇ Tottenham ਸਟੇਸ਼ਿ ਅਤੇ Werribee ਲਾਇਿ ਉੱਤੇ Tarneit ਅਤੇ Wyndham 

Vale ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਿਿ ਂਸਟੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ।  
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2.4 ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾ ਂਲਈ ਤਿਕੱੀ 

ਵਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਿ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਈ ਪਰਸਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾ ਂਿੰੂ ਵਚੱਤਿ 2 ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾ ਂਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੁਪਾਲਿ  ਦੇ ਵਚੱਤਿ ਵਿੱਚ 

ਵਿਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।  

ਹਾਲਾਂਵਕ DSAPT ਦੇ ਤਵਹਤ ਅਿੁਪਾਲਿ ਪੂਿੇ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਿ ਦਾ ਮਾਪਕ ਹੈ, ਪਿ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਹਂ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਸਾਿੇ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ, DSAPT ਸੰਸਾਿਿ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾ ਂਉੱਤੇ ਪਹੰੁਚ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਿਣਿ ਿਹਂ ਕਿਦੀ ਹੈ 

ਵਕ ਕੀ ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਿੰਪਸ, ਵਲਫਟਸ ਜਾਂ ਪੋੜੀਆਂ ਿੀ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਈਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਿ। ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਿਮਾ ਂਤ ਂਅਤੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਿਮਾ ਂਤੱਕ ਯਾਤਿੀ ਪਿਿਾਹ 

ਅਤੇ ਸਿਿਵਿਆਪੀ ਪਹੰੁਚ ਲਈ, ਸੰਯੋਜਿ ਵਿੱਚ ਵਲਫਟਸ, ਿੰਪ, ਏਸਕੇਲੇਟਿਸ ਜਾਂ ਪੋੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਤਾਂਵਕ ਆਜਾਦ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਜੋ ਮਸ਼ੀਿੀ ਅਸਫਲਤਾ  ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜੋ 

ਐਮਿਜਂਸੀ ਵਿਕਾਸ ਿੰੂ ਸਮਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। DSAPT ਇਹ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਇਸ ਮਾਵਿਅਮਾ ਂਵਿੱਚਂ ਹਿ ਇੱਕ ਿੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੂਪ ਿਲਂ ਵਕੰਿਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

DSAPT ਦੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਵਿਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤ ੇਗੌਿ ਕਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਿ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਘਟਕਾਂ (ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ, ਹਂਿਿੇਲਸ, ਪਹੰੁਚ ਿਸਤਾ ਜਾਂ ਸਪਿਸ਼ੀਏ ਮਾਿਕਿਸ) ਵਿੱਚ ਿੰਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾ ਂਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹਂ। ਿੰਿ ਅਿੁਪਾਲਿ ਵਿਿੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਿੁਭਾਗ ਿੰੂ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਿਿਵਿਆਪੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਿੀਤੀ ਿੰੂ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਿਹਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।  

ਪਿ, DSAPT ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾ ਂਦਾ ਕਿੰੂਿੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DSAPT ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਣਾ ਹਿ ਇੱਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਲਿਾਿਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਿਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ DSAPT ਦੇ ਮਾਿਕਾ ਂਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿਾਿ-ਿੇਿਾ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਲਈ ਪਰਵਤਬਿ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਹਂ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਮਾਿਕਾ ਂਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੁਪਾਲਿ ਦਾ ਵਚੱਤਿ ਸੁਲਭਤਾ ਿਤੀਜ ੇਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੋਿੇ, ਇਹ ਪੂਿੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ 

ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ  ਿੱਲ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਕੱੁਝ ਸੂਚਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਿਣੀ ਿਿਤਮਾਿ ਦੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਸਤਿਾ ਂਅਤੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਲਈ ਉਦੇਵਸ਼ਤ ਤਿੀਕਾ ਂਦਾ ਿਿਣਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਚਤੱਿ 2: DSAPT ਦੀਆ ਂਉੱਪਲਬੱਿੀਆ ਂਅਤ ੇਤਿਕੱੀ 

ਪਵਿਚਾਲਿ ਸਿੇਾ ਸਹਲੂਤਾ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ 

ਵਦਸਬੰਿ 2012 

ਤਕੱ  %  ਅਿੁਿਿਤੀ 

ਿਵੋਲਗੰ ਸਟਾਕ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ 

ਵਦਸਬੰਿ 2012 

ਤਕੱ  %  ਅਿੁਿਿਤੀ 

DSAPT ਉਦਸ਼ੇ 

2012 

DSAPT ਉਦਸ਼ੇ 

2017 

ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਬਸਾ ਂ 17,961  

ਬਸ ਸਟਾਪਸ 

52% 1,768 ਬਸਾ ਂ 75% 55% 90% 

ਿਤੇਿੀ ਬਸਾ/ਂਕਚੋ 6,136  

ਬਸ ਸਟਾਪਸ 

52% 554 ਬਸਾ ਂ

103 ਕੋਚ 

49%  

56% 

55% 90% 

ਟਰਾਮ 1,770  

ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ 

65% 487 ਟਰਾਮ 23% 55% 90% 

ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਿਿੇਾ ਂ 215 ਸਟੇਸ਼ਿ 55% 204 ਟਰ ੇਿਾਂ 98% 55% 90% 

ਿਤੇਿੀ ਟਿਿੇਾ ਂ 87 ਸਟੇਸ਼ਿ 55% 62 ਟਰ ੇਿਾਂ 92% 55% 90% 

 

ਵਚੱਤਿ 2 DSAPT ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਿੱਕੀ ਿੰੂ ਸੰਿੇਵਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਿੰੂ DSAPT ਦੀ 30 ਜਿੂਿਤਾਂ ਵਿੱਚਂ ਹਿੇਕ ਲੋੜ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਿਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀਆ-ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤ ੇਿੋਵਲੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ 

ਵਿਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਪਿੋਕਤ ਕਾਿਣਾਂ ਦੇ ਫਲਸਿਪੂ ਇਸ ਸਾਿਣੀ ਿੰੂ ਵਿਆਿਪੂਿਿਕ ਸੱਮਵਝਆ ਜਾਿੇ। ਕਈ ਮਾਮਲੀਆ ਂਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਿੇ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਆਂਵਸ਼ਕ 

ਸੁਲਭਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। DSAPT ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਲਭਤਾ ਅਤੇ ਅਿੁਪਾਲਿ ਿੱਲ ਤਿੱਕੀ ਿੰੂ ਪੂਿੇ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਉਿਹਾਂ ਵਿਯੋਵਜਤ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਪਰਕਵਿਆਿਾ ਂਦੁਆਿਾ ਵਬਹਤਿ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਉਸ 

ਵਿਸਥਾਿ ਤਕ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾ ਂਆਂਕਲਣ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇਤੱਕ ਟਰ ੇਿ, ਬਸ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹੋਣ।  

ਟਰਾਮ ਮੁੱਢਲੀਆਂ-ਸਹੂਲਤਾ ਂਿਾਲ ਸਬੰੰਿਤ, ਇਹਿਾਂ ਵਿਚ ਂ367 ਸਟਾਪਸ (21 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਲੇਟਫਾਿਮ ਜਾਂ ਸਲੁਭ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿਾਲੇ ਸਟਾਪਸ ਹਿ। ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਿੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥ ਦੇ 

ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਟਿੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਿਾਲੇ ਸਟਾਪਸ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਵਿਚਂ ਕਈ ਸਟਾਪਸ ਅਵਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ DSAPT ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾ ਂਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਉਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਿਵਿੰਗ ਪਹੰੁਚ ਸਬੰਿੀ ਜਿੂਿਤਾ ਂਿੰੂ ਪੂਿਾ 

ਿਹਂ ਕਿਦੇ ਹਿ ਜ ੋਸੜਕ ਦੇ ਕੰਿੇ ਿਲਂ ਪੋੜੀਆਂ ਚੜਹਣ ਵਿੱਚ ਸਿੀਿਕ ਿੂਪ ਿਲਂ ਅਸਮਿਥ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। 

  

 

 



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 15 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੇਿਲ ਐਕਸਸੇ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਪਛਲੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੱ ਿਿੀ ਹੈ,  ਪਿ ਵਫਿ ਿੀ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਹਂ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਟਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ 

ਿਹਂ ਕਿ ਸੱਕਣ। ਵਜਿਂ ਵਕ  ਉੱਤ ੇਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ,  100 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਿਾੰਸ ਮੌਜੂਦ ਹਿ ਜ ੋਮੇਲਬੋਿਿ ਵਿੱਚ 29 ਟਰਾਮ ਿੂਟਸ ਵਿੱਚ ਂ6 ਿੂਟਸ ਵਿਚੱ ਸੰਕਂਦਵਿਤ ਹਿ। ਮੇਲਬਿੋਿ ਵਿਚੱ ਲੇਿਲ ਐਕਸਸੇ ਸਟਾਪਸ ਟਰਾਮ 

ਿੂਟਸ ਦੀਆ ਂਿੱਿ ਤਂ ਿੱਿ ਵਗਣਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਿ। ਇਸਦੇ ਪਵਿਣਾਮਸਿਿੂਪ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਿਹਾਂ ਿੰੂ ਟਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ ਿੇ ਲਈ ਲੇਿਲ ਐਕਸਸੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ਕੇਿਲ ਸੀਵਮਤ ਿਟੂਸ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਟਾਪਸ 

ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਕਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿਥੱ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ : 100 ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਿਾਹਿ ਮਲੇਬੋਿਿ ਵਿੱਚ 6 ਟਰਾਮ ਿੂਟਸ ਉੱਤ ੇਲੇਿਲ ਐਕਸਸੇ ਸਟਾਪਸ ਿਲਂ ਹੋਕੇ ਗੁਜਿਦੇ ਹੈ। 

 ਿੂਟ 96  -  East Brunswick – St Kilda  (ਕੇਿਲ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ) – 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਸਟਾਪਸ: ਅਤੇ 

 ਿੂਟ 109 – Box Hill – Port Melbourne  (ਕੇਿਲ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ)  – 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਸਟਾਪਸ। 

ਹੋਿ ਚਾਿ ਟਰਾਮ ਿੂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਦੋਿਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਿ। 

DSAPT ਅਿੁਪਾਲਿ ਉਪਲਬਿੀ ਦੀ ਸਾਵਿਣੀ ਅਿੁਬੰਿ 1 ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਜਿਹਾਂ ਿੰੂ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ PTV ਅਤੇ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਿਲਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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3. ਕਾਿਜਿੀਤੀਕ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਅਤ ੇਿਤੀਜ ੇ

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਮੁੱਿ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਿਲ ਉਿਹਾ ਂਅਿੁਪਾਲਿ ਪਵਹਲੂਆ ਂਉੱਤ ੇਵਿਿਭਿ ਕਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹੰੁਚ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣਾ ਹੈ ਜੋ 

ਵਿਿੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਪਵਹਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਕਂਦਿਤ ਕਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੈੱਟਿਿਕ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸੰਕਵਲਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਸੇਿਾਿਾ ਂਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਵਲਤ ਢੰਗ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੰਸਾਿਿਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਵਬਹਤਿ ਤਿੀਕੇ ਿਾਲ ਕਿਣ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਸਿਿਲੇ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਹੈ। ਚਾਿ ਮੁੱਿ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਇਸ ਬਾਿ ੇਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਿਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਿਿਾਿਤ 

ਕਿਣਗੀਆਂ ਵਕ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪੰਜ-ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਿਾਿ ਿਪਾਿ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਵਕਿਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

3.1 ਪਵਹਲੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ:  ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ 

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾ ਂਿਲਂ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ, ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਸਮਿਥਿ ਦੇ ਸਮਾਿ ਪੱਿਿ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਦੀ ਆਸਿਾ 

ਕਿ ਸੱਕਦੇ ਹਿ।  

ਇਸ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਮੁੱਿ ਇੱਛਤ ਿਤੀਜੇ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਿ: 

1. ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਵਿਯੋਜਿ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਿ ੇਮੁਸਾਫਿਾਂ ਿੰੂ ਸੂਚਿਾ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਿਾ ਵਿਯੋਜਿ ਸੂਚਿਾ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸਾਿ ਪਿਿੇਸ਼ ਕਂਦਿਾਂ, ਵਿਅਤ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਿਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 

ਮੋਵਬਲਟੀ ਮੈਪਸ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ 

• ਸਮਾ-ਂਸਾਿਣੀਆਂ, ਵਟਕਟ ਅਤੇ ਿੂਟ ਸਬੰਿੀ ਸੂਚਿਾ ਆਸਾਿ ਵਪਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਫਾਿਮੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ 

• PTV ਜਾ ਂਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਿਲਂ ਪਰਾਪਤ ਵਪਰੰਵਟਿ ਅਤੇ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਸੂਚਿਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਰੰਟ, ਆਵਿੳ, ਆਸਾਿ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਿੈਲ (ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਉੱਤੇ) ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ ।  

• ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸਮਾ-ਂਸਾਿਣੀ ਸਬੰਿਤ ਸੂਚਿਾ ਵਭੰਿ-ਵਭੰਿ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮਾਂ ਦੁਆਿਾ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਲੀਫੋਿ, TTY, ਇੰਟਿਿੇਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ੰਸ ਅਤੇ 

SMS ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ 

• PTV ਦੀ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਿੇਬ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਲਭਤਾ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਿਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਿਲ AA ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਹੈ।   

2. ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸਹੂਲਤਾ ਂਉੱਤੇ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਸੂਚਿਾ 

• ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਿ ਿਾਲ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਸੂਚਿਾ ਦਾ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਸਕਿੀਿ ਵਿਸਪਲੇ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਿੳ ਸੇਿਾ ਦੁਆਿੇ ਸਮਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗਮਿ ਅਤੇ ਪਰਸਥਾਿ ਸੂਚਿਾ 

ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਗੇ 

• ਉਿਹਾਂ ਪਿੀਸਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਇਵਿੰਗ ਲੂਪਸ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿੇਮੀ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਇਹ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣੇ ਵਕ ਉਹ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸੰਚਾਲਿ ਕਿਦੇ ਹਿ 

• ਿਿਂ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤ ੇਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤ ੇਮੁੱਿ ਿਿੀਿੀਕਿਣ ਕਾਿਜ ਦੌਿਾਿ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦਾ ਵਿਜੁਅਲ ਵਿਸਪਲੇ ਜਾਂ ਵਪਰੰਵਟਿ ਸਮਾ-ਂਸਾਿਣੀ ਵਿਸਪਲੇ ਅਤੇ,  ਆਵਿੳ 

ਬਾਲਿਿ ਹੋਣਗੇ 

• ਿਿਂ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਜਾਂ ਇੰਟਿਚਂਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਸ ਇੰਟਿਚਂਜ਼ਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਿ ਿਿੀਿੀਕਿਣ ਕਾਿਜ ਦੌਿਾਿ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦਾ ਵਿਜੁਅਲ ਵਿਸਪਲੇ ਜਾ ਂਵਪਰੰਵਟਿ ਸਮਾ-ਂ

ਸਾਿਣੀ ਵਿਸਪਲੇ ਅਤੇ, ਆਵਿੳ ਬਾਲਿਿ ਹੋਣਗੇ 

 ਸਮਾਿਟ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਿ ਿਾਲ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਸੂਚਿਾ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਵਿਜੁਅਲ ਵਿਸਪਲੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਆਵਿੳ ਬਲਾਿਿਸ ਹੋਣਗੇ। 

3.  ਸੇਿਾ ਬਾਿਾਿਾ,ਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਵਿਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਆਸਾਿ ਲਾਇਿ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ 

• ਵਜੱਥੇ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ, ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਵਿਜੁਅਲ ਵਿਸਪਲੇ ਸੇਿਾ ਸੂਚਿਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਉੱਥੇ PTV ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਤਕਿੀਕੀ ਸਮਾਿਾਿ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਣਗੇ 

ਤਾਂਵਕ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੰੂ ਿੀ ਵਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇ

• PTV ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ, ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ/ਇੰਜਿਚਂਵਜ਼ਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਿਾਿ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਜਿਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮ ਂਅਿੁਸਾਿ ਆਵਿੳ 

ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਵਕ ਿੱਦ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਘਟਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸੂਚਿਾ ਿੰੂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸਮ ਂਤੇ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇ

•  ਵਜੱਥ ੇਆਵਿੳ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ, ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣ ਲਈ ਿੇਮੀ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਿਅਤ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚਿਾ ਹਿ ਸਮ ਂਠੀਕ, ਸਮਂ ਅਿੁਸਾਿ ਅਤੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੈ।  
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4. ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਣ ਲਈ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ 

• ਉਿਹਾਂ ਪਿੀਸਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਮੁਸਾਫਿਾਂ ਿੰੂ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਗੇ 

• PTV ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਵਟਕਟ ਇੰਸਪੇਕਟਿਾਂ ਸਵਹਤ ਵਸੱਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਲਗਾਤਾਿ ਅਵਿਆਪਿ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਗੇ 

ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਾ ਂਦੀ ਵਭੰਿ-ਵਭੰਿ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾਂ ਿਾਲ ਜਾਣੂ ਹਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ 

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਿ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। PTV ਜਾ ਂਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਵਿਆਪਿ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਤਿਜਮਾਿੀ ਕਿਣ 

ਿਾਲੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਕਿਕੇ ਵਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

5. PTV ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਵਿਕਾਿ-ਪੱਤਿ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਕਿਮਚਾਿੀ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਣਗੇ  

• ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਵਿਕਾਿ-ਪੱਤਿਾ ਂਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਸਮਿਥਿ ਿਲਂ ਸਬੰਿਤ ਇੱਕ 

ਅਿੁਭਾਗ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਿੇਗਾ 

• ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਦੀ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਸਾਲਾਿਾ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

6.  ਵਟਕਟ ਸੇਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿੇ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਿਿਤੋ ਲਈ ਆਸਾਿ ਹੋਿੇ 

• myki ਵਟਕਟ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਸਬੰਿੀ ਜਿੂਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਲਂ ਵਿਆਿ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਿਤਂ ਦੇ ਪਾਸਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ  

• ਵਟਕਟ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ  ਦੇ ਿੱਿਿੇ ਪਰਕਾਿ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਿ ਹੋਿੇ 

• ਮਸ਼ੀਿਾਂ, ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਟਕਟ ਸਬੰਿੀ ਸੂਚਿਾ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਿ ਿਲਂ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਿ ਹੈ। 

7.  ਐਮਿਜਂਸੀ ਪਵਿਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਾ ਂਿੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਾ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਾਂ  ਦੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 

• ਉਿਹਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੌਿਾਿ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਐਮਿਜਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲਾਲ ਬਟਿ ਇੰਟਿਕਾਮ) ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਾ ਵਜਿਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਿਜਂਸੀ ਪਵਿਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਪਰਯੋਗ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਿਹਾ ਹੋਿੇ 

• ਟਿੇਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਐਮਿਜਂਸੀ ਸੰਚਾਿ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣੀ 

• ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਕੋਲ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਟਿੇਿਾਂ, ਟਰਾਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 

ਐਮਿਜਂਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਉਪਲੱਬਿ ਹਿ 

• ਐਮਿਜਂਸੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੰੂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਕਿਕ ੇਵਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

8.  PTV ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਿੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸਾਿੇ ਮੁਸਾਫਿਾ ਂਲਈ ਆਸਾਿ ਹੋਿੇ 

• PTV ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਬੰਿ ਦੀ ਿੀਤੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣ ਦੇ ਆਸਟਿੇਵਲਆਈ ਮਾਣਕ4  ਅਿੁਸਾਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 PTV ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਬੰਿ ਿੀਤੀਆਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹਿ। 

3.2 ਦੂਜੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਮਦੁਾਇਕ ਸਾਝਦੇਾਿੀ 

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਿਗਾ ਂਸਵਹਤ ਿੱਿਿੇ ਪਰਕਾਿ  ਦੇ ਸਾਝੇਦਾਿਾ ਂਿਾਲ ਸਿਗਿਮ ਸਾਝੇਦਾਿੀ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਦੇ ਤਿੀਵਕਆ ਂਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਣ  ਬਾਿੇ  ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਲਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।  

ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਮੁਦਾਇਕ ਸਾਝੇਦਾਿੀ ਦੇ ਮੁੱਿ ਇੱਛਤ ਿਤੀਜ ੇਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਿ: 

1.  ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾ ਂਕੋਲ ਿੇਮੀ PTV ਸਲਾਹਕਾਿ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਵਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਿਥੱ ਮੌਕ ੇਹਿ 

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਪਹੰੁਚ ਕਮੇਟੀ (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਐਕਸੇਸ ਕਮੇਟੀ) – ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਿਆਂ ਦੀ ਿੇਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਿੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣਾ 

 ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ  (ਪਬਵਲਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਆਪਿੇਟਿਸ ਕਮੇਟੀ) – ਮਾਵਸਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਲਗਾਤਾਿ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਿਚਿਬੱਿਤਾ 

ਿੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣਾ ਤਾਂਵਕ ਸੂਚਿਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸਮਿਥਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸਵਹਤ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਉੱਤੇ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

  

                                                        
4
 AS ISO 10002-2006 – ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ – ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਿ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਿਦੇਸ਼ 



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 18 

2.  ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਕਲੋ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਪੁਿਦਗੀ ਬਾਿ ੇਪਰਤੀਵਕਿਆ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਹੈ 

• ਿਿਂ ਟਿੇਿਾਂ, ਟਿਾਮਾ,ਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾ ਂਦੇ ਿਿੀਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਮੁਸਾਫਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਪਤਕਾਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣਾ (ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ: ਈ-

ਕਲਾਸ ਟਰਾਮ ਜਾਂਚ)  

• ਿਿਂ ਅਤੇ ਿਿੀਵਿਤ ਟਰਾਮ, ਟਰ ੇਿ ਅਤੇ ਬਸ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਹੋਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਸਬੰਿੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਪਤਕਾਿ ਜਾਂਚਾ ਦਾ 

ਪਰਬੰਿ ਕਿਣਾ (ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ: ਟਰਾਮ ਬੋਿਵਿੰਗ ਜਾਂਚ)  

 ਿਪਤਕਾਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਆਮ ਜਿਤਾ ਿੰੂ ਦੱਸਣਾ। 

3.  ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਸਂਪੋਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ  ਦੇ 

ਵਿਆਪਕ ਮਾਮਵਲਆ ਂਉੱਤ ੇPTV ਿੰੂ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਦੇ ਸਮਾਿ ਮੌਕ ੇਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ 

• ਿਸਮੀ ਅਤੇ ਿੇਮੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ  ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਿਣਾ, ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ: ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿ ਫੋਿਮ ਉੱਤੇ PTV ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਅੰਿੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਿ ਸਬੰਿੀ ਵਿਕਾਿ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਿਿ 

ਕਿਾਸ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿ ਉੱਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਦੀ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ 

• ਉਿਹਾਂ ਹੋਿ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪਿਾਮਿਸ਼ ਕਿਣਾ ਵਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਪਤੀ ਸਲਾਹਕਾਿ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸੁਲਭਤਾ ਸਬੰਿੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਉੱਤੇ 

ਵਿਆਪਕ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ: VEOHRC ਦਾ ਵਿਸੇਵਬਲਟੀ ਿੇਫਿਂਸ ਗਿੁਪ 

• ਉਿਹਾਂ ਪਿੀਸਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ PTV ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਵਟੱਪਣੀ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਸਾਮਗਿੀ ਦਾ ਪ੍ਚਾਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋ Auslan ਵਿੱਚ ਅਿੁਿਾਦ ਕਿਣਾ ਤਾਂਵਕ 

ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਬਵਹਿੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ  ਦੇ ਸਮਿੱਥ ਮੌਕ ੇਹਿ 

• PTV ਸਟੇਸ਼ਿ ਯੂਜ਼ਿ ਪੈਿਲ ਵਜਿਂ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਸਮੂਹ ਜਾ ਂਪੈਿਲ ਸਥਾਪਤ ਕਿੇ ਤਾਂਵਕ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ:  ਿੇਲਿ ੇ

ਸਟੇਸ਼ਿ ਉਪਯੋਵਗਤਾ ਵਸੱਿਾਂਤ। ਇਹਿਾਂ ਵਸੱਿਾਂਤਾ ਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਿਕਾਿੀ ਿੀਤੀ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

4.  ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਿਲਂ ਸਬਿੰਤ ਸੁਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸੰਿਿਿਿਾ ਂਉੱਤ ੇਸੰਪੂਿਣ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਾਝੇਦਾਿੀ ਿੰੂ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਉੱਤ ੇਵਿਚਾਿ ਕਿਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ 

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿਿਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ PTV ਦੇ ਿਪਾਿਕ ਵਿਯੋਜਿ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ 

ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਸਭਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਵਸਿਿਲੇ ਪਹੰੁਚ-ਪਰਾਪਤੀ ਿਤੀਜੇ ਿੰੂ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

 ਿਿਂ ਜਾਂ ਿਿੀਵਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਿੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੇ 

ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿੇ ਿਲਂ ਪਰਾਪਤ ਿੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

3.3 ਤੀਜੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਸਂਪਿੋਟ ਸਿੇਾਿਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ  ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬਾਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਿਕ ੇਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਕ ੇਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਰ ੇਿ, 

ਟਰਾਮ, ਬੱਸਾ ਂਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਿਾ ਕਿਣਾ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਲਂ ਹੋਿ ਵਜਆਦਾ ਆਸਾਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹੋਚ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਬਣਿ: 

• ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ, ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਟਿਵਮਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਿਾ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚਂ ਵਿਕਲਿਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਾਲ ਿਸਤੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ;  

• ਟਿੇਿਾਂ, ਟਰਾਮ, ਬੱਸਾ ਂਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਤਂ ਉਤਿਿਾ ਤੇ ਚੜਹਿਾ ਅਤੇ ਗੱਿੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਿਮ ਵਿੱਚਕਾਿ ਵਕਸੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਿੰੂ ਵਿਆਿ ਵਿੱਚ ਿੱਿਕੇ ਅਵਜਹਾ ਕਿ ਪਾਣਾ (ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਸੱਿੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਕੇ);  

• ਟਰ ੇਿ, ਟਰਾਮ, ਬਸ ਜਾਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤ ਸਥਾਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਥ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਵਬਲਟੀ ਐਿਸ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਜਾਿਿਿਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ;  

• ਮੰਿਣਯੋਗ ਫਾਿਮੇਟ ਵਿੱਚ ਆਿ-ਬੋਿਿ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿੀਿ ਆਿਾਵਿਤ ਅਤੇ ਆਵਿੳ ਫਾਿਮੇਟ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ; ਅਤੇ 

 ਬੋਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਿ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿਿਾਇਿਿਾਂ ਿਲਂ ਸੂਚਿਾ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣੀ । 

ਮੁੱਿ ਇੱਛਤ ਿਤੀਜ ੇਜੋ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਹੋਿ ਵਜਆਦਾ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣਗੇ, ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਿ: 

1. ਿਿਂ ਟਰਾਮ, ਟਿੇਿਾਂ, ਬਸਾ,ਂ ਕੋਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹਿ ਤਿਹਾਂ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ 

• ਿਿਂ ਟਰ ੇਿ, ਟਰਾਮ, ਬਸ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਿਿੀਦ DSAPT ਦੇ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ  ਦੇ ਸਾਿੇ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਜਿੂਿਤਾਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਿਵਿਿਦੇਸ਼ DSAPT ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ ਕਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਮੁਸਾਫਿਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਿਤੀਜੇ ਪਰਦਾਿ ਕਿਦੇ ਹਿ 

• ਿਿਂ ਟਰਾਮ, ਟਰ ੇਿ, ਬਸ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਿਿੀਦ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਿੋਵਲੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿਵਿਿਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾ ਂਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਏ 

• WATs ਲਈ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਤੀਵਕਿਆ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣਾ। 
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2. ਸੁਲਭਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਿੁਭਿ ਿੰੂ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਆਿ-ਬੋਿਿ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਿਿਂ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਟਿੇਿਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਿ ਿੂਪ ਿਲਂ ਿਿੀਕਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿੇਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਿੰੂ ਵਿਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਂ ਅਿੁਸਾਿ ਕੰਮ ਕਿਿ 

ਿਾਲੀ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਸਕਿੀਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਿਿਂ ਿੇਤਿੀ ਟਿੇਿਾਂ ਜਾ ਂਮੁੱਿ ਿੂਪ ਿਲਂ ਿਿੀਕਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿੇਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਿੰੂ ਵਿਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਂ ਅਿੁਸਾਿ ਕੰਮ ਕਿਿ ਿਾਲੀ 

ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਸਕਿੀਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਿੇਿਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਿਜਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਿ ਆਗਮਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਦੇਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਲਂ ਇੱਕ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ 

ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਇੰਟਿਕਾਮ ਵਸਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਿਿਂ ਟਰਾਮ ਜਾਂ ਮੁੱਿ ਿੂਪ ਿਲਂ ਿਿੀਕਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਮ ਵਿੱਚ ਿੂਕਣ ਦੇ ਪੈਟਿਿਾਂ ਉੱਤੇ, ਭਵਿੱਿ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿੀਆਂ ਲਈ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਵਿਸਪਲੇ ਸਕਿੀਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਟਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਸਿੈ ਚਾਵਲਤ ਇੰਟਿਕਾਮ ਵਸਸਟਮ ਦੁਆਿਾ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਿਿਾਇਿਿਾਂ ਦੁਆਿੇ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ, ਸੇਿਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਟਿਵਮਿੇਸ਼ਿ ਸਬੰਿੀ ਸੁਣਾਈ 

ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ   

• ਆਿ-ਬੋਿਿ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਦੀ ਿੇਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਤ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਿੁਕੂਲਤਾ ਿੰੂ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

3. ਵਿਆਪਕ ਪਹੰੁਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਿ ਕਿਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੇਕਵਟਵਿਟੀ ਅਤੇ ਇਟੰਿ-ਕਿੇਕਸ਼ਿਾਂ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਵਜੱਥੇ ਟਰ ੇਿ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਬਸਾਂ ਇੰਟਿ-ਕਿੇਕਟ (ਜੁੜੀਆਂ) ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਮਾ-ਂਸਾਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕਿਿਾ ਅਤੇ ਉਿੀਕ ਕਾਲ ਿੰੂ ਘੱਟ ਕਿਣਾ 

• ਟਰਾਮ, ਟਰ ੇਿ ਅਤੇ ਬਸ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਾਿ ਇਸ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਵਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਿਿਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ  ਦੇ ਪੱਿਿ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਵਿੱਚ ਿਿਤਮਾਿ ਜਾਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸੁਿਾਿਾਂ ਜਾ ਂਅਪਗਿੇਿ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦੇਣ 

• ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਜਾ ਂਟਰਾਮ ਇੰਟਿਚਂਜ਼/ਸਟਾਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੇਕਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

•  ਵਜੱਥ ੇਿਿਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੇ ਹੋਿ ਸਾਿਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇੰਟਿਕਿੇਕਸ਼ਿ ਉੱਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਗੌਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 

• ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ, ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਇੰਟਿਚਂਵਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਿਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਿਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਦੂਿੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਵਿਿਦੇਸ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।   

4. ਮੌਜੂਦਾ ਿੂਟਸ ਸਵਹਤ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਾਿਾ ਂਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਲਈ ਵਬਹਤਿ ਪਹੰੁਚ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

• ਿਿਂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਵਬਹਤਿ ਪਹੰੁਚ  ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਿੂਟਸ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਿਾਲ ਸਾਿੇ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤੀ ਸਬੰਿੀ ਸ਼ੁੱਿ ਸੁਿਾਿ ਹੋਿੇ। 

3.4 ਚਥੌੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ: ਸਹਲੂਤਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 

ਇਮਾਿਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯੂਵਿਿਿਸਲ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਸੱਿਾਂਤਾਂ
5
  ਉੱਤ ੇਆਿਾਵਿਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਪਿੀਸਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ ਿੈੱਟਿਿਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਿ ਜਾ ਂ

ਿਿੀਿੀਕਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਿੇ।  

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਇਮਾਿਤਾ ਂਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤ ੇਕਂਦਿਤ ਮੁੱਿ ਇੱਛਤ ਿਤੀਜੇ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਿ: 

1. ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਅਪਗਿੇਿ ਜਾ ਂਪੁਿਿਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾ ਂਿੰੂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਿੱਿੋ ਅਤੇ ਆਸਾਿ ਿਤੀਜੀਆ ਂਦੀ ਉਸਾਿੀ ਕਿ ੋ

• ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਢਾਂਚੇ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣਾ 

• ਲੇਿਾ-ਪਿੀਵਿਆ ਦੇ ਿਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣਾ ਤਾਂਵਕ ਅਪਗਿੇਿ ਜਾ ਂਪੁਿਿਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਿੰੂ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇ

• ਸਟੇਸ਼ਿ ਯੂਜ਼ਿ ਪੇਿਲ6 ਦੇ ਿੋਜ-ਿਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣਾ ਤਾਂਵਕ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿ ਦੇ ਅਪਗਿੇਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਜਿੂਿਤਾ ਂਿੰੂ ਵਿਿਿਾਿਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕ ੇ

 ਉਦੇਸ਼ ਵਿਯੋਜਿ ਅਤੇ ਸਪੁਿਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਕਿਣੀ ਜੋ PTV ਦੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ PTV ਸੁਲਭਤਾ ਪਿੈਕਵਟਸ ਿੋਟਸ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੋਿੇ। 

  

                                                        
5
 ਯੂਵਿਿਿਸਲ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਉਿਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਿੀ ਪਵਿਿੇਸ਼W ਿੰੂ ਸੰਦਿਵਭਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਹਜ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸਿੀਿਕ ਿੂਪ ਿਾਲ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਿੋਕ ਿਾਲ ਗਰਸਤ,  

ਦੋਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। 

6
 ਸਟੇਸ਼ਿ ਯੂਜ਼ਿ ਪੇਿਲ, 2011, ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਸਿਾਂਤ 
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2. ਪੂਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਿੂਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿੂਕਾਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਤਆਿ ਕਿਣੀ ਅਤੇ ਸੁਲਭਤਾ 

ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ  

• ਿਿਂ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਿ ਅਪਗਿੇਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਾਇਿ ਵਿਵਿਿਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਕਵਸਤ PTV ਸਟੇਸ਼ਿ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਵਲਫਟਸ, ਿੰਪਸ,  ਏਸਕੇਲੇਟਿਸ ਅਤੇ 

ਸਟੇਇਿਸ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਿ ਯੂਜ਼ਿ ਪੇਿਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਉਪਯੋਵਗਤਾ ਵਸੱਿਾਂਤਾ ਂਦੀ ਿਕਲ ਕਿਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਿ ਿਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਿਿਂ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਿ ਅਪਗਿੇਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਵਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਿੱਦ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਬਾਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਵਜਆਦਾ ਿੁੱਝੇਿਂ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਿੂਕਾਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤੀ ਸਬੰਿੀ 

ਸਮਾਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਣਾ (ਉਦਾਹਿਣ ਿਜਂ ਪਲੇਟਫਾਿਮ ਿੰਪਸ ਿੰੂ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂਵਕ ਟਰ ੇਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਬ ੇਵਿੱਚ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਬੋਿਵਿੰਗ ਸਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕ)ੇ   

  ਵਜੱਥ ੇਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਿਿਤਮਾਿ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਫਿ ਵਜੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਮੁੱਿ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ ਚੱਲ ਵਿਹਾ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਟਾਇਲਟ 

ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਿਿਾਣਾ
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•  ਵਜੱਥ ੇਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਿਵਕੰਗ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਿਪਤ ਵਿਸੇਬਲਿ ਪਾਿਵਕੰਗ ਵਿਅਤ ਕਿਣਾ। 

3. ਪੂਿੇ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੈੱਟਿਿਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਉਿਹਾਂ ਟਰਾਮ ਿੂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿੰੂ ਿਿਾਣਾ ਵਜੱਥੇ ਲੋ-ਫਲੋਿ ਟਰਾਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਿ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ 

• ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤ ੇਟਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਉੱਤੇ ਵਿਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਸਮਾਿਾਿ ਵਿਕਵਸਤ ਕਿਣੇ 

• ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਿੱਵਿਆ ਕਾਿਿਾਹੀ ਯੋਜਿਾ 2013-16 (Victoria’s Road Safety Action Plan 

2013-16)  ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਟਰਾਮ ਮੁਸਾਫਿਾਂ, ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਸਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਾਝੀ ਐਕਸੇਸ ਿੰੂ ਸਮਿੱਥ ਿੂਪ ਿਾਲ ਵਿਆਿ ਵਿੱਚ ਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਲੇਿਲ ਐਕਸੇਸ ਸਟਾਪਸ ਦਾ ਉਸਾਿੀ ਅੰਿਾਂ ਜਾ ਂਿਜ਼ਿ ਸਬੰਿੀ ਵਿਕਾਿ ਿਲਂ ਗਿਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਿਕਸ਼ਾਤਮਕ ਢੰਗ ਿਲਂ ਟਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹਿੇ ਅਤੇ ਇਸਤਂ ਉੱਤਿਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

4. ਪੂਿੇ ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਿਿਂ ਬਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਸ ਸਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਿ ਅਪਗਿੇਿ ਕਾਿਜ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਬਸ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਇੰਜਿਚਂਵਜ਼ਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਿੂਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿੂਪ ਿਲਂ ਇਿਹਾਂ ਿੰੂ ਵਮਟਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ 

ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣਾ ਵਕ ਬਸ ਇੰਜਿਚਂਵਜ਼ਸ ਅਤੇ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਿੰੂ ਕਿੇਕਟ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਿਸਤ ੇਅਤੇ ਮਾਿਗ ਵਸੱਿ ੇਹਿ ਅਤੇ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ ਹਿ।  
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 ਵਿਆਿ ਵਦਓ ਵਕ ਇਹ ਪਵਿਿੀਆ ਕੇਿਲ ਉਿਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਮੌਜੂਦ ਿਵਹੰਦੇ ਹਿ, ਇੱਕੋ ਵਜਹੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪਰੀਵਮਅਮ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸਟੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਿੇਤਿੀ 

ਸਟੇਸ਼ਿ। ਮਹਾਿਗਿੀਏ ਿੇਤਿ ਦੇ ਕੱੁਝ ਉਿਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਮੌਜੂਦ ਿਹਂ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਪਿ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਆਮ ਜਿਤਾ ਲਈ ਿੁੱਲੇ ਿਹਂ ਹਿ। ਵਜੱਥੇ ਆਮ ਜਿਤਾ ਲਈ ਵਕਸੇ 

ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਹੋ, ਉੱਥੇ DDA ਅਤੇ DSAPT ਿੰੂ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਸਮਾਿ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। DSAPTਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2012 ਤੱਕ ਟਰ ੇਿ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਉੱਤੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਗ 

ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣਾ ਹੈ। 
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4. ਲਾਗ ੂਕਿਿਾ 

4.1 ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਿੂ ੰਲਾਗ ੂਕਿਿਾ 

PTV ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਿਲਂ ਸਿਕਾਿ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਵਤਆਿ ਕਿੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦਿਸਾਏਗੀ ਵਕ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਵਕਸ 

ਪਰਕਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੰਿ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਿਿਾਹੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਇੱਕ ਤਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ PTV ਅਤੇ DTPLI ਦੀਆਂ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟਾ ਂਉੱਤ ੇਸਾਿਿਜਵਿਕ ਿੂਪ ਿਾਲ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ। 

PTV ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ  ਦੇ ਦੌਿਾਿ ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਅਪਿੇਟ ਕਿੇਗੀ। 

ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਿ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਪਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਕ ੇPTV ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਣਗੇ। 

ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਿਾਿਾ ਂਿੰੂ ਦੂਿ ਕਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਤੱਕ ਸਿਿਵਿਆਪੀ ਪਹੰੁਚ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ,  ਿੰੂ 

ਸਮਿਥੱ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।    

PTV ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਤੀਜੀਆ ਂਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਣ ਲਈ ਿੀਤੀਆਂ, ਕਾਿਜਵਿਿੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰਵਿਆਿਾਂ ਿੰੂ ਵਤਆਿ ਕਿੇਗੀ। ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਸ 

ਿੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਿਜਵਿਿੀਆ ਂਿੰੂ PTV ਦੇ ਕਾਿਜ ਅਵਭਆਸਾ ਂਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਿਜਵਿਿੀਆ ਂਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਲਈ PTV ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਿਕਵਸਤ ਪਰਾਜਕੈਟਾਂ ਿੰੂ ਮਜਬਤੂ 

ਕਿਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਢਾਂਚੇ  ਅੰਦਿ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿੇਗਾ ਵਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਵਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਸਮਾਿ 

ਿਤੀਜ ੇਅਤੇ ਪਰਵਿਆਿਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਿ।  

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਜੈਕਟ ਫੰਵਿੰਗ ਿਾਲ ਸਬਿੰਤ ਫੈਸਲਾ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਿਾਿ ਸਾਲਾਿਾ ਤੌਿ ਉੱਤ ੇਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।  PTV ਸਾਿੇ 

ਵਿਿਹਾਿਕ ਉਪਿਾਲੀਆ ਂਉੱਤ ੇਕਾਿਜ ਕਿੇਗੀ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਾਿਕ ਅਵਭਆਸ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

4.2 ਵਿਯਜੋਿ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਿਿ ਯਗੋ ਪਰਵਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ਮੰਦੇਾਿੀ 

ਵਬਹਤਿ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਦੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ PTV ਦੇ ਕਾਿਜ ਪਰੋਗਾਮਾ ਂਦੇ ਕਾਿਜਾ ਂਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਸਥਾਪਿਾ ਪਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਣ ਅਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿਤੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਿੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਿਜ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਿੂ ਵਿੱਚ PTV ਦੀ ਿਿਂ ਸਗੰਠਿਾਤਮਕ 

ਸੰਿਚਿਾ ਵਿੱਚ ਿੈੱਟਿਿਕ ਆਪਿੇਸ਼ੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਿ ਚਾਿ ਸਮਿਪਤ ਕਿਮਚਾਿੀ ਕੰਮ ਕਿਣਗੇ। ਸੁਲਭਤਾ ਿਾਲ ਸਬਿੰਤ ਕਾਿਜ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਦੀ ਪਰਾਿੰਵਭਕ ਭੂਵਮਕਾ ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ 

ਅੰਤਮ ਿੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਲਈ PTV ਵਿੱਚ ਸਬੰਿਤ ਿੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਿਜਵਿਿੀਆ ਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਣ ਹੇਤੁ PTV  ਦੇ ਹੋਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

4.3 ਲਾਗ ੂਕਿਿ ਯਗੋ ਯਜੋਿਾ ਉੱਤ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਿਾ 

ਲਾਗੂ ਕਿਿ ਯੋਗ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ PTV ਦੁਆਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਤੌਿ ਉੱਤ ੇਜਾਿੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਲਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਿੰੂ PTAC ਅਤੇ PTOC ਦੇ ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਿ ੇਕਿਕੇ ਵਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਕਾਿਿਾਹੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੀ, ਇਹ MS Word, RTF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਰੰਟ ਸਵਹਤ ਵਭੰਿ-ਵਭਿ ਫਾਿਮੇਟਸ ਵਿੱਚ PTV ਅਤੇ DTPLI ਦੀਆਂ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ।  

4.4 ਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਤਕੱ ਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਦਾ ਪਰਸਾਿ ਕਿਣਾ 

PTV ਦੇ ਅੰਦਿ ਸੁਲਭਤਾ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਣ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਿੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਿੇ ਿਿਂ ਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਿੰੂ DDA, DSAPT ਅਤੇ ਕਾਮਿਿੇਲਥ ਅਤੇ ਿਾਜ ਪੱਿਿ ਉੱਤ ੇਸਮਾਿ ਅਿਸਿ ਕਿੰੂਿ ਅਿੁਸਾਿ PTV ਦੀਆਂ 

ਵਜੰਮੇਦਾਿੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸੂਚਿਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਿੰੂ PTV ਦੇ ਇੰਟਿਾਿੇਟ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਿਲਂ ਸੁਲਭਤਾ ਸਬੰਿੀ ਮਾਮਵਲਆ ਬਾਿ ੇਵਿਸਤਾਿ ਿਾਲ ਸਚੂਿਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।   

PTV ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕਿੇਗੀ ਵਕ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿ ੇਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਿੰੂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾ ਂਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾ ਂਸਵਹਤ ਸਾਿ ੇਮੁਸਾਫਿਾ ਂਿੰੂ ਸੂਚਿਾ, 

ਸਮਿਥਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਟਰ ੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ।  
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4.5 ਸਾਝਦੇਾਿਾ ਂਅਤ ੇਸਮਦੁਾਏ ਿੂ ੰਕਾਿਿਾਈ ਯਜੋਿਾ ਬਾਿ ੇਦਸੱਣਾ 

ਆਸਟਿੇਵਲਅਿ ਹਯੂਮੇਿ ਿਾਇਟਸ ਕਮੀਸ਼ਿ (Australian Human Rights Commission - AHRC)  ਅਤ ੇVEOHRC ਸਵਹਤ PTV  ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਿੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਲਭਤਾ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ 

ਸਾਿੇ ਸਾਝੇਦਾਿਾਂ ਿੰੂ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਿੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ PTV ਦੀ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਹੋਿੇਗੀ।  PTV ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ ਫਾਿਮੇਟਸ 

ਵਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਏਗਾ: 

 ਇਲੇਕਟਿਾਵਿਕ ਫਾਿਮੇਟ ਵਿੱਚ;  

 ਸਟਂਿਿਿ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਰੰਟ ਹਾਿਿ ਕਾਪੀ;  

 ਆਵਿੳ ਫਾਿਮੇਟ ਵਿੱਚ;  

 ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਿ ਸਾਿ ਦੇ ਤੌਿ ਉੱਤੇ;  

 Auslan ਵਿਵਿੳ;  

 ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂਵਿੱਚ ;  ਅਤੇ 

 ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬਿੈਲ (ਉਤਕੀਿਣ ਲੇਿ) ਿੂਪ ਵਿੱਚ। 

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ AHRC ਦੀ ਿੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਉੱਤ ੇਪੰਜੀਕਿਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ।  

4.6 ਸਮੀਵਿਆ ਅਤ ੇਮਲੁਾਕਂਣ  

ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਬਾਅਦ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਤੀਜੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਸਾਲਾਿਾ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ PTV ਅਤ ੇਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕ 

ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਲਈ ਆਸਾਿ ਿਤੀਜੀਆ ਂਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਵਿਆਿ ਗਾਹਕ ਆਿਾਵਿਤ ਸੇਿਾ ਸਪੁਿਦਗੀ ਉੱਤ ੇਬਵਣਆ ਿਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ 

ਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ AHRC ਿੰੂ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਤੌਿ ਉੱਤ ੇਉਪਲੱਬਿ ਕਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਿਆ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ ਉੱਤੇ ਗੌਿ ਕਿੇਗੀ: 

• ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿੀ; 

• ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਣ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ PTV ਦੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜਵਿਿੀਆਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਲਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਕਾਿਜਵਿਿੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ ਵਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ 

ਅਿੁਸਾਿ ਵਤਆਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 

• DSAPT ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਿੀਆਂ ਿਾਲ ਅਿੁਪਾਲਿ; 

• PTV ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਜੋ ਵਕਸੀ ਪੱਿਪਾਤਪੂਿਣ ਅਵਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਿਣ ਉੱਤੇ ਕਂਦਿਤ ਹੈ;  

• ਵਿਕਟੋਵਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰ ੇਿਾਂ, ਟਰਾਮ ਅਤ ੇਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਲੇਿਾ-ਪਰੀਵਿਆ;  

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ; ਅਤੇ 

• ਸਾਝੇਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਉਪਭੋਕਤਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਿੈੱਟਿਿਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਲਂ ਸਬੰਿਤ ਪਰਤੀਕਵਿਆਿਾਂ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ 

ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲਂ ਵਮਲੀ ਪਰਤੀਵਿਆ। 

ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਿਾਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱੁਿ ਮਾਪ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ ਹੋਣਗੇ: 

• DSAPT ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਿੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੁਲਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਿ; 

• ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਿਾਲੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਤ; 

• ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਉਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਤ ਵਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਿ;ੇ ਅਤ ੇ

• ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਿੀ ਪਰਵਤਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਉਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਿੁਪਾਤ ਵਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਲਈ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਿ।ੇ 

4.7 ਕਾਿਗਜੁ਼ਾਿੀ ਦੀ ਵਿਪਿੋਵਟਗੰ 

ਸਮੀਵਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਿਆ ਬਾਦ PTV ਸਾਲਾਿਾ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੰੂ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਤੌਿ ਉੱਤ ੇਵਿਪੋਿਟ ਕਿੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ: 

• ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਹਿੇਕ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਿ ਸੂਚੀਬੱਿ ਿਤੀਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਿੱਕੀ; 

• DSAPT ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਿੀਆਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਿੱਕੀ; 

• ਚਾਿ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿਤੀਜੀਆਂ ਿੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਟਿੇਕਟਿਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੀ; ਅਤੇ 

• ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜਵਿਿੀਆਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਿਾ ਤਾਂਵਕ ਇਹ ਸੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਾਿਿਜਵਿਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਿਟ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਿਿਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਿਿਵਮਤ ਹਿ। 
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ਅਿੁਬਿੰ 1 – ਵਿਕਲਾਗਂਤਾ ਮਾਣਕ ਅਿੁਪਾਲਿ ਉੱਪਲਬੱਿੀਆ ਂ

DSAPT ਦਾ ਿਤੇਿ ਉਦਸ਼ੇ ਉਹ ਵਮਆਦ ਜਦ ਂਤਕੱ  %  ਤਿਕੱੀ ਜਿਿੂੀ ਹ ੈ: 

2007 2012 2017 2022 

2 ਐਕਸੇਸ ਿਸਤਾ ਗੱਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅੰਦਿ 25 55 90 100 

3 ਗਤੀਵਿਿੀ ਿੇਤਿ 25 55 90 100 

4 ਗੁਜਿਿੇ  ਦੇ ਿੇਤਿ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਟਿੇਿਾਂ ਅੰਦਿ 25 55 90 100 

5 ਆਿਾਮ ਕਿਣ  ਦੇ ਸਥਾਿ ਕੇਿਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾ ਂ 25 55 90 100 

6 ਿੰਪਸ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਗੱਿੀਆਂ ਦੇ ਬੋਿਵਿੰਗ ਿੰਪਸ  

ਅੰਦਿ 

25 55 90 100 

7 ਉਿੀਕ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਵਜਹੀਆ ਂਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸੁਵਿਿਾਿਾ ਂ 100    

ਬਸ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ 25 55 90 100 

8 ਬਿੋਵਿੰਗ ਬੋਿਵਿੰਗ ਸਥਾਿਾ ਂਉੱਤੇ ਗੱਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾ ਂ 25 55 90 100 

9 ਵਿਅਤ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਗੱਿੀਆ ਂ 25 55 90 100 

10 ਸਤਹ ਾ ਲਾਗੂ ਿਹਂ 100   

11 ਹਂਿਿੇਲ / ਸੀੜੀ ਫੜਿ ਦੇ ਿੰਿੇ ਲਾਗੂ ਿਹਂ 100   

12 ਦਿਾਿ ਮਾਿਗ ਅਤੇ ਦਿਾਿ 25 55 90 100 

13 ਵਲਫਟਾ ਂ ਕੇਿਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਂਵਿੱਚ 25 55 90 100 

14 ਪੌੜੀਆ ਂ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਿਲਂ ਗੱਿੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 55 90 100 

15 ਟਾਇਲਟ 25 55 90 100 

16 ਵਚੰਿਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਗੱਿੀਆਂ ਅੰਦਿ 100    

ਬਸ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ 25 55 90 100 
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DSAPT ਦਾ ਿਤੇਿ ਉਦਸ਼ੇ ਉਹ ਵਮਆਦ ਜਦ ਂਤਕੱ  %  ਤਿਕੱੀ ਜਿਿੂੀ ਹ ੈ: 

2007 2012 2017 2022 

 

17 

 

ਸੰਕੇਤ 

 

ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਗੱਿੀਆਂ ਅੰਦਿ 

 

100 

   

ਬਸ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ 25 55 90 100 

18 ਸਪਿਸ਼ਿੀਏ ਿਿਤੀ-ਸਤਹ ਾ ਸੰਕੇਤਕ 25 55 90 100 

19 ਅਲਾਿਮ 100    

20 ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿਿਸਥਾ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਇਮਾਿਤਾ ਂਅੰਦਿ 100    

ਬਸ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ 25 55 90 100 

21 ਕੰਟਿੋਲਸ ਿੂਕਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਾਿ ਕੰਟਿੋਲ ਆਵਦ 25 55 90 100 

22 ਫਿਿੀਚਿ ਅਤੇ ਸਮੱਗਿੀ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂ ਅੰਦਿ ਟੇਬਲ, ਬਂਚ ਆਵਦ 100    

23 ਸਟਿੀਟ ਫਿਿੀਚਿ 25 55 90 100 

24 ਪਰਿੇਸ਼ਦਿਾਿ ਵਟਕਟ ਬੈਵਿਅਿ ਆਵਦ ਲਾਗੂ ਿਹਂ 100   

25 ਵਕਿਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਂਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਿਾ ਂਸਵਹਤ ਲਾਗੂ ਿਹਂ 100   

26 ਸੁਣਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਿਿਿਿ – ਵਲਸਵਿੰਗ ਵਸਸਟੰਸ 100    

27 ਸੂਚਿਾ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਇਮਾਿਤਾ ਂਅੰਦਿ 100    

ਬਸ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪਸ ਉੱਤੇ 25 55 90 100 

28 ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੇਿਲ ਟਰ ੇਿ ਅਤੇ ਕੋਚ 100    

29 ਿਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਿਥਾ ਂਦੀਆਂ 

ਸੇਿਾਿਾ ਂ

ਮੁੱਢਲੀਆ ਂਸੁਵਿਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਿੇਿਾਂ 100    

30 ਜਾਇਦਾਦ ਗੱਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਿਸੇਵਬਲਟੀ 

ਐਿਸ) ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ 

100    

31 ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਗੱਿੀਆਂ ਅੰਦਿ 100    

 


