
ਸਰਕਾਰੀ

ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਜਾਣਾ

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

ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਜਾਣਾੱ ੱ ੱ ੱ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਰਾਜ ਦੇ 3.1 ਿਮਲੀਅਨ ਹਕਟੇਅਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਖਿਣਜ ਲਭ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ੈ ੰ ਿੱ ਿੱ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਧ ਪਛਮੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵਚ 75,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤ ਵਧ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ 
ਬਣਾ ਰਹੀ ਹ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ੇ
ੈ ਿੱ ੰ

ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਧ ਪਛਮੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵਚ 49,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ 
ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ।

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ੋ ੰ ਿੱ

ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਗਲ ਦੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਬਧਨ ਯੋਜਨਾਬਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ੋ ੰ ਿੱ ੇ ਿੱ ੰ ੰ ੇ
ੇ ੰ ੰ

ਵੈਲਜ਼ਫੋਰਡ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਕ, ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਲ ਇਸ ਖਤਰ ਿਵਚ ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ 
ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਣਗੇ।

ਿੱ ੇ ਿੱ ੇ ੇ ਿੱ
ੰ ੈ

• ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖਿਣਜ ਲਭਣਾ ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹਤਵਪਰਣ ਿਹਸਾ ਹ, ਅਤੇ ਮਧ
ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਬਣੀ ਹਈ ਹੈ।

• ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਗਲ ਦੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਮਨਰਜਨ ਦ ਰਪ ਿਵਚ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। 

• ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ, ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਸਮੇਤ ਮਨਰਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਉਹ ਖਤਰੀ ਕਸਿਬਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੜੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ੰ ਿੱ ਿੱ ੂ ਿੱ ੈ ਿੱ
ਿੱ ੇ ਿੱ ਿੱ ੋ ੰ ੋ

ੇ ਿੱ ੰ ੰ ੇ
ੇ ੰ ੋ ੰ ੇ ੂ ਿੱ ਿੱ

ਿੱ ੋ ੰ ਂ

ੇ ਂ ੇ ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ

ੱ ੱ ੱ ੱ  

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ੇ ੇ

ਿੱ ੰ



ਸਰਕਾਰੀ

• ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਿਕਥੇ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ, ਪਰ ਇਹ
ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂਦ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆ ਨ ਸੌਖ ਸੁਝਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ
ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ
ਖਿਣਜ ਿਕਥ ੇਲਭ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਹੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਵ ਕਰਨੀਆ
ਹਨ। ਗਾਈਡ ਇਥ ੇਲਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਂ
ਿੱ ਿੱ ੋ ੇ

ੇ ੇਂ ਂ ੂੰ ੇ ੇ
ੋ ੰ ਿੱ

ਿੱ ਿੱ ੇ ੇਂ ਂ
ਿੱ ਿੱ

ਵੈਲਸਫੋਰਡ ਬਲਾਕ

ਸੈਲਾਨੀ ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵਚ ਮਨਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਸਮੇਤ 
ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਿੱ ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ ਿੱ

ਵੋਮਬੈਟ-ਮੈਸੀਡਨ ਬਲਾਕ

ਇਸ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 24,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਨ, ਜੋ 
ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਰਕਸਟੇਡ, ਬਲਕਵਡ, ਸਪਾਰਗੋ ਕਰੀਕ 
ਅਤੇ ਿਫਗਰਪੋਸਟ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੇਪਬਰਨ ਅਤੇ ਮੈਸੀਡਨ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਹਨ।

ਿੱ ੁਿੱ
ੋ ੰ ਿੱ ਿੱ ੈ ੁਿੱ

ੰ ੇ ੇ ਿੱ

ਬਲਾਕ ਭਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਜਗਲੀ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਮਨਰਜਨ ਲਈ 
ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ।

ਿੱ ੇ ੰ ੇ ੇ ਿੱ ੋ ੰ
ਿੱ

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਬਲਾਕ
ਇਸ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹਤਵਪਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ (3,099 ਹੈਕਟੇਅਰ)

ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ (5,037 ਹਕਟੇਅਰ) ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਨਰਜਕ ਕਮਾਂ 
ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਦੇ ਹਨ।

ਿੱ ੰ ਿੱ ੂ ੂੰ ਿੱ ਿੱ
ੈ ੰ ੋ ੰ ਿੱ ੋ ੰ ੰ

ੂੰ ਿੱ ੰ

ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ, ਪਰਸੀਡੇਲ ਿਹਸਟੋਿਰਕ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਅਤੇ ਸਾਰ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਲੀ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ।

ੇ ਿੱ ੰ ੇ
ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ
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ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਿਵਕਟਰੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਲਾਂਕਣ 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। 

ਂ ੰ ੂੰ ਿੱ ਿੱ
ੰ ਿੱ ਿੱ ਂ ੋ ੂੰ ੂ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰ

ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collection-in-your-region 

ਿੱ ਿੱ ੇ ਿੱ

 

 

 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Translating 

and Interpreting Service (TIS) ਨ ਸਪਰਕ ਕਰੋ। TIS National ਨ 131 450 (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਦਰ) ਉੱਤੇ 
ਸਪਰਕ 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
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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