
 

 
ਸਰਕਾਰੀ 

ਿੱ ੁ ਿੱ ੰ

ਵੋਮਬੈਟ ਮੈਸੀਡਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਵ ਪਾਰਕ 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਧ ਪਛਮੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵਚ 75,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 
ਵਧ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤਨ ਨਵੇਂ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵੋਮਬੈਟ ਮੈਸੀਡਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਰਿਖਆ ਸਭਾਲ 
ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹ ਹਾਂ।  ੇ

ਂ ਿੱ ਿੱ
ੂ ੰ ੰ

ੁੰ ੁਿੱ ੰ ੈ ਿੱ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਕੀਮਤੀ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਗ੍ਰੇਟਰ 
ਗ੍ਲਾਈਡਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉੱਲ ਅਤੇ ਰਗ੍ ਬਰਗ੍ੇ ਤੋਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ 
ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰ ਖਲਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਦ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ੇ ਿੱ
ਿੱ

ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ। 

ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਾ ਸਕੋਗ:  

ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾ ਸਕੋਗ:  

ਜਗ੍ਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ (ਬੁਸ਼ਵਾਿਕਗ੍), ਕੁਦਰਤ ਨ 

ਿਨਹਾਰਨਾ ਅਤ ੇਿਪਕਿਨਕ ਕਰਨੀ
ਜਗ੍ਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ (ਬੁਸ਼ਵਾਿਕਗ੍), ਕੁਦਰਤ ਨ 

ਿਨਹਾਰਨਾ ਅਤ ੇਿਪਕਿਨਕ ਕਰਨੀ

ਗ੍ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਿਵਗ੍ ਗ੍ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਿਵਗ੍

ਕੈਂਪ ਲਗ੍ਾਉਣਾ  ਕੈਂਪ ਲਗ੍ਾਉਣਾ

ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਿਡਗ੍ ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਿਡਗ੍

ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਿਕਗ੍ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਿਕਗ੍ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਕਤੇ ਨ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ

ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਤੇ ਨ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣਾ।

ਿੱ
ੇ

ਿੱ  
ੇ

ੰ ੰ ੂੰ
  

ੰ ੰ ੂੰ
  

ਿੱ ੰ   ਿੱ ੰ   

  

ੰ   ੰ   

ੰ   ੰ   

ਿੱ ੁਿੱ ੂੰ   ੇ   

ੇ   ੁਿੱ ੂੰ   

ੋ ੰ ਿੱ   

 

ਿੱ ੇਂ
 

ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ੇ ੇ ਿੱ ੰ

 



ਸਰਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

• ਵੋਮਬੈਟ-ਲਰਡਰਡਰਗ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (ਲਗ੍ਭਗ੍ 44,700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵਚ 20,470 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ)

• ਹੇਪਬਰਨ ਕਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ (2,714 ਹੈਕਟੇਅਰ)

• ਕੋਬਾਅ ਕਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ (2,532 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਅਤੇ 

• ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਬਾਰਕਸਟੈਡ, ਬਲਕਵਡ, ਸਪਾਰਗ੍ੋ ਕਰੀਕ ਅਤੇ ਮੈਸੀਡਨ ਦੇ ਪਛਮ ਵਲ (ਕਲ 15,000

ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ) ਅਤੇ ਹਪਬਰਨ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਲਗ੍ਭਗ੍ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ੇ ੈ ਿੱ ਿੱ
ੈ

ੰ

ੰ

ੈ ੁਿੱ ਿੱ ਿੱ ੁਿੱ
ਿੱ ੇ ੇ ਿੱ

ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਵੋਮਬੈਟ-ਲਰਡਰਡਰਗ੍ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ,

ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਲਾਈਡਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ 
ਿਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣ ਵਾਲ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। 

ਿੱ ੰ ੇ ੈ
ੇ ਿੱ

ੰ ੈ ੇ

ਹੇਪਬਰਨ ਅਤੇ ਕੋਬਾਅ ਕਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਹਰ ਮਕੇ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੇ੍। 

ੰ ੂੰ ੋ ੌ

ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਕਸਿਬਆਂ ਦ ਨੜੇ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋੜ 
ਸਵਾਰੀ, ਕਿਤਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਸਮੇਤ ਿਵਆਪਕ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰਜਨ ਗ੍ਤੀਿਵਧੀਆ ਦੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ੇ ੇ
ੁਿੱ ੋ ੰ ਿੱ ੋ ੰ ਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਆਿਦਵਾਸੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਿਦਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ੇ ੂੰ ਿੱ

ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਪਗਡਡੀਆਂ ਅਤ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾੰ ੇ ਿੱ

ੇ ਰੇ ੈ ੋ ਿੱ
ਿੱ ਰ ਿੱ ੈਂ

ਿੱ ੰ ੰ ਂ

105.6 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਟ ਆਊਟਡੋਰਜ਼ ਪਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਿਵਕਟਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 
ਕਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿਵਚ ਪਗ੍ਤੀ ਕਰੇਗ੍ੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਪ ਗ੍ਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਗ੍ਡਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਗ੍ਡਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਿੱ ਿੱ ੰ ੈਂਵੋਮਬੈਟ ਮੈਸੀਡਨ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੈਰੋਲਜ਼ ਸਪਿਰਗ੍ਜ਼, ਵੈਸਟਰਨ ਵੋਮਬੈਟ ਕਪਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਵੋਮਬੈਟ 
4WD ਟੂਰ -4WD ਟਰੈਕ, ਵਮਬੈਟ ਪਗ੍ਡਡੀਆ ਅਤੇ ਪਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲ ਟਰੈਕ।  ੋ ੰ ਂ ੈ ਿੱ ੇ

ੇ ਿੱ ੈ ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ੈ ਿੱ ੰ

 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਟਰਕਾਂ ਿਵਚ $10.5 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਧ 
ਪਛਮੀ ਿਵਚ 280,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਡ ਲਗ੍ਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।  

ਜੂਨ 2029 ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗ੍ਆ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
 
ਮਨਰਜਨੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਿਗ੍ਆ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। ੋ ੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
 

ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ੂੰ ਿੱ ਿੱ
ੌ ੋ ੰ ਿੱ ੇ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ
ਿਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਮੀ ਮਨਰਜਨੀ ਿਸ਼ਕਾਰ (ਿਪਛਾ ਕਰਕ) ਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਆਿਗ੍ਆ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ 
ਿਜਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਿਗ੍ਆ ਹੈ।  
 

ਿੱ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੇਪਬਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਿਵਚ (ਿਵਰਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਮ) ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਦੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 2030 ਤਕ ਆਿਗ੍ਆ ਿਦਤੀ 
ਜਾਵੇਗ੍ੀ।  

ਿੱ ੰ ਿੱ

 

ਿੱ ਂ ਿੱ ੋਂ ਿੱ
ਿੱ ੰ

ਨਵੇਂ ਵੋਮਬੈਟ- ਲਰਡਰਡਰਗ੍ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨ ਲਾਭ ਪਹਚੁਾਉਣ 
ਲਈ ਜੂਨ 2029 ਤਕ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆ ਿਵਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤ, ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੜਾਂ 
ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭਵ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।  

ੇ ੈ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ੰ

 
ਰ ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ ਿੱ ੰ

ੰ ੰ ਿੱ ਿੱ ੁ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਿਵਕਟਰੀਆ ਦੇ ਜਗ੍ਲਾਂ ਿਵਚ ਅਗ੍ ਦੇ ਪਰਬਧ 
ਵਾਲੀ ਸਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਗ੍ਲ ਦੀ ਅਗ੍ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।  

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਸਲ (VEAC’s) ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਤੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਿਕਿਰਆ ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਂ ੌਂ ਿੱ ਿੱ
ਂ ਰ ੂੰ

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਿਵਿਭਨਤਾ ਦੇ ਵੈਭਵ ਨ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ 
ਸਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਨ ਪਰਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। 
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ਸਰਕਾਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਤੀਿਕਿਰਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। VEAC ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਜਵਾਬ (forestsandreserves.vic.gov.au)

ਿੱ ਿੱ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਿਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Translating

and Interpreting Service (TIS) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। TIS National ਨੂੰ 131 450 (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਉੱਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.tisnational.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
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