
 

 
ਸਰਕਾਰੀ 

ੋ ਿੱ ੇ ੇ
ਹ ੇ ੈਂ ਿੱ ਿੱ ੈ ੋ

ੁੁੰ ਿੱ ੁੰ ੂੁੰ
 

ਿੈਲਜ਼ਫੋਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਿਧਾਈ ਹੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ 

2002 ਅਤ 2006 ਵਵਚ, ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਬੈਂਡੀਗ 
ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤ ਬੈਂਡੀਗ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। 

ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਵਰਾਸਤ ਨ ਅਗ ਵਧਾ ਰਹ ਹਾਂ 

ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਲਕ ਬੈਂਡੀਗੋ ਵਵਚ ਰਵਹ ਰਹ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਭਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਵਚ 7,000 ਤੋਂ ਵਧ ਹਕਟੇਅਰ ਹਰ ਜੋੜ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਪਹਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ਵਵਚ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਗ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਸੁਰਵਖਆ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਵਕਟੋਰੀਆ 
ਵਾਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰ ਖਲਹੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਦ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ। 

ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ 
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• ਜਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ (ਬੁਸ਼ਵਾਵਕਗ), ਕੁਦਰਤ ਨ ਵਨਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਕਵਨਕ ਕਰਨੀ  
• ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ  
• ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ, ਵਜਸ ਵਵਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਵਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  
• ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਵਡਗ  
• ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਵਕਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ  
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ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ  
• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਚ ਕਤੇ ਨ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ  
• ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਵਣਜ ਲਭਣਾ। 
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ਜੂਨ 2029 ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਨ ਆਵਗਆ ਵਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਮਨਰਜਨੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਵਸਥਾਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਵਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਿੈਲਜ਼ਫੋਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਧਾਈ ਹਈੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ 

ਸਰਕਾਰੀ 

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਸਲ (VEAC’s) ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਤੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
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ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਵਵਭਨਤਾ ਦੇ ਵੈਭਵ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ 
ਸਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਵਖ ਵਵਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਨ ਪਰਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਰਪਾ 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 
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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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