
ਸਰਕਾਰੀ

ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕ ੇਵ ਚ ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਵ ਧੀਆ

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 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਧ ਪਛਮ ਵ ਚ ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਸਥਾਨੱ ੱ ੱ ੋ ੰ  

ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲ  ਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ,  ਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 
ਮਧ ਪਛਮੀ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਵ ਚ, ਮਨਰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵ ਆਪਕ ਲੜੀ ਅਜੇ  ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ੰ ੇ
ੱ ੱ ੱ ੋ ੰ  

ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨਦ ਮਾਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣ, ਕੁਦਰਤ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਧ ਪਛਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵਜਨਾਂ ਨ ਉਹ ਪਸਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ:

 ੂੰ ੂੰ ੱ
ੱ ੱ ੱ  ੂੰ ੂੰ ਹ  ੂੰ ੂੰ

 

• ਵਤਨ ਨਿੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ

• ਪਜ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ ਦਾ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਤਿਪਰਣ ਿਾਧ

• ਨਿੇਂ ਸੁਰਵਖਆ ਸਭਾਲ ਿਾਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਗਹਾਿਾਂ, ਅਤ

• ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ

ੂੰ

ੂੰ ੌ ੇ ੱ ੱ  ੇ 

ੱ ੂੰ ੇ ੇ 

ੂੰ ੋ ੇ

ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ ਾਰੀ ਕਰਨਾੱ
ੂੰ ੈ ੱ ੂੰ ੂੰ

ੂੰ ੁੱ ਹੇ ੈ
 

ੱ ੂੰ ੂੰ ੱ
ੂੰ ੈ ੂੰ ੈ

ੇ  

 ੂੰ ੇਂ ੈ
ੂੰ ੈ 

ੱ ੱ ੱ ੋ ੰ  ਂ

ੱ ੱ ੱ ੱ
ੇ ੇ

ੱ ੂੰ  

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ ਵਜਸ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਿਗ, ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਵਡਗ, 

ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਵਕਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਲ ਟਰਕ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰਵਖਆ ਸਭਾਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕ 
ਰਾਈਵਡਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਟਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਵਤਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 
ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਗਡਡੀ ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ



ਸਰਕਾਰੀ

ਜਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ (ਬੁਸ਼ ਾਵਕਗ), ਵਪਕਵਨਕ ਕਰਨੀ, ਕੁਦਰਤ ਨ ਵਨਹਾਰਨਾ ਅਤੇ 
ਵ ਰਾਸਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ
ੰ ੰ ੂੰ

 
ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗਲ ਦੀ ਸਰ ਕਰਨ (ਬੁਸ਼ਿਾਵਕਗ), ਵਪਕਵਨਕ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤ ਨ ਵਨਹਾਰਨ ਅਤੇ 
ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। 

ੂੰ ੈ ੂੰ  ੂੰ
ੂੰ ੈ

ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ 
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਾਲ ਹੋਏ ਜਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।ੂੰ ੇ ੂੰ ੱ  

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰਵਖਆ ਸਭਾਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਂਪ-ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।

ੌ ੱ ੂੰ ੇ ੱ
ੇ ੋ ੱ  

ਨਿੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਖਲਰੇ ਹੋਏ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।ੱ  

ਿਧੇਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਿਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਧਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੀਆ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ਆਰਵਥਕ ਲਾਭ ਪਹਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ਗਰੇਟ ਆਊਟਡਰਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ 
ਸਹ ਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

 ੂੰ ਂ
 ੂੰ ੁੂੰ ੇ ੋ

ੱ ੁ  

 ੈਲਸਫੋਰਡ ਬਲਾਕ 
ਵਿਆਪਕ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 7,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 
ਿਧ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ੋ ੂੰ ਂ ੱ
ੱ  

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ੱ  

• ਜਗਲ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨੀ (ਬੁਸ਼ਿਾਵਕਗ), ਕੁਦਰਤ ਨ ਵਨਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਕਵਨਕ ਕਰਨੀ

• ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ

• ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਿਗ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ

• ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਵਡਗ

• ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਵਕਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

• ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੋੜ ਸਿਾਰੀ

ੂੰ ੱ ੂੰ  ੂੰ

ੱ ੂੰ ੈ 

ੂੰ

ੂੰ
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• ਕਤੇ ਨ ਸੈਰ ਕਰਿਾਉਣਾ (ਕਵਤਆਂ ਦੀ ਸਲਜ ਸਮੇਤ), ਅਤ

• ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਵਣਜ ਲਭਣਾ।

 ੁੱ  ੂੰ ੁੱ ੇ  ੇ

 ੋ ੂੰ ੱ  

ਜ ਨ 2029 ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਗਹਾਿਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲ  ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਕੁਝ ਲਕੜ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਨ ਆਵਗਆ ਵਦਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਮਨਰਜਕ ਵਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ੱ ੱ ੱ  ੂੰ ੱ

ੋ ੂੰ ੱ ੱ

 ੋਮਬੈਟ-ਮੈਸੀਡਨ ਬਲਾਕ 
ਿੋਮਬੈਟ-ਲਰਡਰਡਰਗ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕੋਬਾਿ ਸੁਰਵਖਆ ਸਭਾਲ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਹੇਪਬਰਨ ਸੁਰਵਖਆ ਸਭਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ, 

ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਪਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ੇ ੈ ੱ ੂੰ ੱ ੂੰ ੱ
ੈਂ ੱ ੈਂ ੇ

 

ਵਨਊ ਬਾਰਕਸਟੈਡ, ਸਪਾਰਗੋ ਕਰੀਕ, ਬਲਕਿਡ ਅਤੇ ਵ ਗਰਪੋਸਟ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਹੇਪਬਰਨ ਖਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲ 
ਕੀਤੇ ਿਾਧੇ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਪਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿੋਗੇ।

ੈ ੁੱ ੂੰ ੇ ੱ ੇ
ੱ ੇ ੁ ੈਂ

ੱ ੋ  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਖ-ਿਖ ਕੈਂਪਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ਗਰੇਟ ਆਊਟਡਰਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 
ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਪਗਡਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਲ ਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ੱ ੱ ੁ ੇ ੋ
ੱ ੱ ੱ

ੂੰ ੈ ੱ  

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਬਲਾਕ 
ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹਤਿਪਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਆ ਵਗਆ ਹ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ (3,099 

ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ (5,037 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਾਜ ਜਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਕਪ 
ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਦਾ ਅਨਦ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਊਂਟ ਬੁਆਂਗੋਰ ਅਤੇ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ 
ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਂਪ-ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦ ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।

ੂੰ ੱ   ੂੰ ੱ ੱ ੈ ੱ
ੂੰ ੱ ੱ ੈਂ

ੋ ੂੰ ਂ ੂੰ ੈ
ੈ ੱ ੇ ੇ

ੋ ੱ  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੁਆਂਗੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿਖ-ਿਖ ਕੈਂਪਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ 
ਵਿਚ ਪਖਾਨ, ਸੈ਼ਲਟਰ, ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਦ ਨ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨ ਵਿਕਟਰੀਆ ਦੇ ਗਰੇਟ 
ਆਊਟਡਰਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ੱ ੱ ੱ
ੱ ੇ ੂੰ  ੂੰ ੂੰ ਹ  ੂੰ ੋ

ੋ ੱ  

 

 



 
 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ, ਪਗਡਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਵ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾੰ ੱ  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਗਰੇਟ ਆਊਟਡੋਰਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਰ-ਸਪਾਟੇ ਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹ, ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਬਹਤਰ 
ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਗਡਡੀਆ, ਕੈਂਪਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਿਗ ਿਾਲ ਟਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂ 
ਵਿਚ 105.6 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ੈ  ੂੰ ੈ
ੱ ੂੰ ਂ ੂੰ ੇ ੈ

ੱ ੂੰ ੈ   

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਗਰੇਟ ਆਊਟਡੋਰਜ਼ ਵਬਹਤਰ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਦੀਆਂ ਪਗਡਡੀਆ, ਕੈਂਪਗਰਾਊਂਡਾਂ,  ੋਰ-ਿਹੀਲ ਡਰਾਈਿ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ੱ ੂੰ ਂ
ੈ ਂ

 

 

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

ਂ ੌਂ ੱ ੱ
ਰ  ੂੰ  

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਜੈਿ-ਵਿਵਭਨਤਾ ਦੇ ਿੈਭਿ ਨ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ 
ਸਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਨ ਪਰਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।

ਂ ੂੰ  ੂੰ ੱ ੱ
ੂੰ ੱ ੱ ਂ ੋ  ੂੰ  
 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਵਕਵਰਆ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਰ  

ਘਰੇਲ  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 ਤੁਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਾਦ ਅਤ ੇਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ Translating 

and Interpreting Service (TIS) ਨ ਸਪਰਕ ਕਰੋ। TIS National ਨ 131 450 (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਦਰ) ਉੱਤ ਸਪਰਕ 

ਕਰ ਜਾਂ www.tisnational.gov.au ਉੱਤ 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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