
ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕ ੇਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 75,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਿਧ 
ਨਿੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤ ਹਵਰਆਲੀ ਿਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਤਨ ਨਿੇਂ ਰਾਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।

 

 
ਸਰਕਾਰੀ 

ਿੱ ਿੱ   ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ
ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਗਲ ਇਹ ਹ, ਵਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ ਜੋ ਮਧ 
ਪਛਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿੱ ਿੱ ੈ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸਤ ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਿਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਤਰਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੱ ੰ  ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੇ ੇ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ  

ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਹ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਨ ਵਨਿੱਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਢਲ ਸਰੋਤ ਿਜੋਂ 
ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹ ੋ ਿੱ ੈ ੂੰ  ਿੱ ੇ
ਿੱ  

ਹਾਲਾਂਵਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਮ ਫ਼ਤ ਹ, ਇਹ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਕੇਿਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 
ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਵਜਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੈਿ-ਵਿਵਭਨਤਾ ਅਤੇ 
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਲਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਿੱ ਿੱ ੈ ੈ ੂੰ
ਿੱ ੈ ਿੱ ੰ ੰ

ੰ ਿੱ  

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ  

ਿੱ ਿੱ ੇ ੰ ਹ
ੂੰ ੇ ਿੱ ੇ

 
 

ਮਧ ਪਛਮ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਿਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕ ਝ ਖਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਵਜਨਾਂ 
ਨ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜੋਂ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਗਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਵਕਸ ਅਸਰ 
ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।

ਿੱ ੰ ਿੱ ੋਂ ੇ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ  

 
ਿੱ ੰ ੰ ੋ ੈ

ਿੱ ੰ  ਿੱ ੂੰ  

 

ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ  

 

 

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ੇ ੇ

ਿੱ ੰ
 

ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਜੂਨ 
2029 ਤਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ, ਜਗਲਾਤ ਪਰਬਧ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ ਸਕਦੀ ਹ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, 

ਸ ਰਵਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਗਲਾਤ ਵਸਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਖ ਨ ਹਟਾਉਣਾ)।



 
 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ 

ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ੇਂ ੰ

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ੰ ਿੱ
ੂੰ ਿੱ  

 

ਕ ਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿਪਾਰਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ 
ਵਸਰਜਣਾ ਪੜਾਅਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਸਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਗਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜਾਂ ਦਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤ) ਿੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਭਿ ਹੋਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ 
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਿੈਲਸਫੋਰਡ ਬਲਾਕ 

ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜਾਂ ਦਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੂਨ 2029 ਤਕ ਜਗਲ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣਕ 
ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਝ ਚ ਣੀਆਂ ਗਈਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ।

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੰ
ਿੱ ਂ  

ਿੋਮਬੈਟ-ਮੈਸੀਡਨ ਬਲਾਕ 

ਚਾਰ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦ ਿਾਧੇ ਵਿਚ ਕ ਝ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਦਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੂਨ 
2029 ਤਕ ਸਭਿ ਹੋਿੇਗਾ।

ੇ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ਿੱ ੰ  

ਨਿੇਂ ਿੋਮਬੈਟ-ਲਰਡਰਡਰਗ ਨਸਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਲਕੜਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਸਭਿ ਹਿੇਗਾ, ਵਜਥੇ ਿਪਾਰਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ 
ਹੈ।

ੇ ੈ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੰ ੋ ਿੱ ਿੱ
 

 

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਬਲਾਕ 

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 11,901 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਾਜ ਜਗਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਵਜਥ ੇਘਰੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀਆ 

ਲਕੜਾਂ ਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੱ ੰ ਿੱ ੂ ਂ

ਿੱ ੂੰ ਿੱ  

ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਸਭਿ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਥ ੇਨਿ ਮਾਊਂਟ 

ਬ ਆਂਗੋਰ ਅਤ ੇਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਨਸਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਪਾਰਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ 

ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ।

ੂ ਿੱ ਿੱ ਹ ਿੱ ੰ ਿੱ ੇਂ
ੈ ਿੱ ਿੱ

 

ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਘਰੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨਾ (ਕਟਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਜਗਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ) ਿੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਭਿ ਹੋਿੇਗਾ।
ਿੱ ੂ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੰ ਿੱ

ਿੱ ੰ  
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ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, 

ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ ਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਹਮ ਹੀਵਟਗ ਐਡ ਕੂਵਲਗ ਅਪਗਡ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਚ-

ਕ ਸਲਤਾ ਿਾਲੀ ਵਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਠਢਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਸਤੇ 1,000 ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਬ ਵਨਆਦੀ ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਿੱ
ੋ ੂੰ ੋ ੰ ਂ ੰ ਿੱ ਰੇ

ੰ
 

ਵਜਥ ੇਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦ ਰਲਭ ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਾਂ ਤਕ ਘਟ ਆਮਦਨ ਿਾਲ ਬਾਲਣ 

ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਬਾਲਣ ਦੀਆ ਲਾਗਤਾਂ ਿਾਸਤ ੇਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਧੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support

ਿੱ ਿੱ  ੰ ੇ  ੰ ੰ ਹ ਿੱ ਿੱ ੇ
ਿੱ ਂ ਿੱ  ੰ ੇ

ਿੱ   

ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ 
ਲਕੜ ਦੀ ਮਗ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈ ਦੀਆ ਸੀਮਾਿਾਂ ਬਾਰ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਘਰੇਲ ਬਾਲਣ 

ਿਾਲੀ ਲਕੜ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਪਰਬਧ ਨ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗੀ।

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੂ
ਿੱ ੰ ਂ ੇ ਿੱ ੂ

ਿੱ ਿੱ ੰ ੂੰ  

250 ਡਾਲਰ ਪਾਿਰ ਸੇਵਿਗ ਬੋਨਸ (PSB) ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਵਬਲ ਿਾਲ ਤਣਾਅ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਨਤਾਣ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ਵਸਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕ 

ਿਾਰੀ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਹੈ।

ੰ ਿੱ ੇ
ੇ ੂੰ ਿੱ

  

PSB ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲ ਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ: ੇ ੋ ੈ  

• ਸੈਂਟਰਵਲਕ ਪੈਨਸਨ ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ
• ਜੌਬਸੀਕਰ (JobSeeker)

• ਯ ਿਾ ਭਤਾ (Youth Allowance)

• ਔਸਟਡੀ (Austudy)

• ਐਬਸਟਡੀ (Abstudy)

• ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦ ਮਾਮਵਲਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੈਨਸਨਰ ਵਰਆਇਤ (Department of Veterans Affairs 

Pensioner Concession), ਜਾਂ
• ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦ ਮਾਮਵਲਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Veterans Affairs) ਦਾ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ।

 ੰ  

  

 ਿੱ  

 ਿੱ  

 ਿੱ  

 ੇ ਂ
 

 ੇ ਂ  

 
 
 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support


ਸਰਕਾਰੀ

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਸਲ (VEAC’s) ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਪਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਂ ੌਂ ਿੱ ਿੱ
ਰ ੂੰ  

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਜੈਿ-ਵਿਵਭਨਤਾ ਦੇ ਿੈਭਿ ਨ ਸ ਰਵਖਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ 
ਸਤ ਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹ ਣ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਨ ਪਰਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।

ਂ ੰ ੂੰ ਿੱ ਿੱ
ੰ ਿੱ ਿੱ ਂ ੋ ੂੰ ੂ
 

ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਵਕਵਰਆ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਰ  

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

ਿੱ ਿੱ ੇ ਿੱ
 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਅਨਿਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ ਵਿਚ 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

ੂੰ ੈ  ਿੱ
ੂੰ ੰ ੂੰ ੰ

ੰ

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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