
ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕ ੇਵ ਚ ਵ਼ਿਕਾਰ

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਜਵਚ 75,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ 
ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਅਤ ਹਜਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਜਵਚ ਜਤਨ ਨਵੇਂ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।

 

 
ਸਰਕਾਰੀ 

ੱ ੱ ੱ ੋ ੰ  ਮਧ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵ ਚ ਮਨਰਜਨੀ ਵ਼ਿਕਾਰ
ਜਜਥੇ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 

ਿੱ ੋ ੰ ੈ ੋ ਿੱ
ਿੱ  

ਨੜਲ ਇਲਾਜਕਆਂ ਜਵਚ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਮਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।ੇ ੇ ਿੱ ੋ ੰ ੁ ੌ  

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਮੀ ਪਾਬਦੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, 
ਜਜਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ੌ ੰ ਂ ੈ
ਿੱ ੁੰ  

ੋ ੰ  

ੰ ੈ ਿੱ ੰ ੰ
ੰ ੁਿੱ ਹੇ ੈ

 

ਿੱ ੰ ੰ ਿੱ
ੰ ੈ ੰ ੈ

ੇ  

ੂੰ ੇ
ੰ ੈ 

 

 

ੱ ੱ ੱ  
 

ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਿੱ
ੇ ੇ

ਿੱ ੰ  
 

ਮਨਰਜਨੀ ਵ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਜਸ ਜਵਚ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਜਵਗ, ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਜਡਗ, 

ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਜਕਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਲ ਟਰਕ ਼ਿਾਮਲ 
ਹਨ।

ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰਜਖਆ ਸਭਾਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਜਵਚ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕ 
ਰਾਈਜਡਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਟਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਜਤਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨਦ ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 
ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਸ਼ਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਗਡਡੀ ਵਰਤਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ



 
 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ 

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

 

ੈ ੋ ੰ ੋ ੂੰ
ੁਿੱ ੇਂ ੈ ਿੱ

ਿੱ ੰ  

ੋ ਿੱ ਿੱ ੰ ਿੱ ਿੱ
ੇ ੇ ਿੱ

ੇ ੋ ੰ ੰ
ਿੱ

 

ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮਾਜਜਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹ, ਜੋ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ ਜਵਕਟਰੀਆ ਨ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਧਆਨ ਦਾ ਮਖ ਕਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹ, ਜਕ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਜਵਚ ਜ਼ਿਕਾਰ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰਜਖਅਤ, ਜਜ਼ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਟਕਾਊ ਗਤੀਜਵਧੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਵਕਟਰੀਆ ਜਵਚ 50,000 ਤੋਂ ਵਧ ਗੇਮ ਲਾਇਸਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਜਥਕਤਾ ਜਵਚ ਲਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖਤਰੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਜਵਚ। 

ਸਰਕਾਰ ਨ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਬੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ਼ਿਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਜਟਕਾਊ ਜ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2016-2020 ਜਵਚ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 5.3 ਜਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਨਵੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
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ਦੂਜੀ ਜਟਕਾਊ ਜ਼ਿਕਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਜਵਚ 5.3 ਜਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜਨਵੇ਼ਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਵਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤ ਜਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਜਹਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਼ੁਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮ ਨ ਅਗੇ ਚਲਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਟਕਾਊ ਅਤੇ ਜਜ਼ਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਕਾਰ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲਟੀਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਡੀਅਰ ਐਸਸੀਏ਼ਿਨ ਨ 
686,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ, ਜੋ ਮਨਰਜਕ ਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਦੀ ਹ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਦਦੀ ਹ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਉਹ ਜਹਰਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵਚ ਜਹਸਾ ਲ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਜਨ਼ਿਾਨਬਾਜ਼ਾਂ (ਵਲਟੀਅਰ ਼ੂਿਟਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ਕਟਰੋਲ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਰਾਨ 1 ਜਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਨਵੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕਸ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਜਟਗ ਼ਿਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ ਜਗਲਾਂ ਜਵਚ ਜ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ। 
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ਹੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਜਵਚ ਪਬਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:ਿੱ ਰ ੰ

 ੈਲਸਫੋਰਡ ਬਲਾਕ
ੈ ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ

ਿੱ ੋ ੰ ਿੱ
ਬੈਂਡੀਗੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਵਸਥਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ਜਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜਗਆ ਜਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ੋਮਬੈਟ-ਮੈਸੀਡਨ ਬਲਾਕ
ਮੌਸਮੀ ਮਨਰਜਕ ਜਹਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਾਰ (ਜਪਛਾ ਕਰਕ) ਨ ਨਵੇਂ ਵੋਮਬੈਟ-ਲਰਡਰਡਰਗ ਨ਼ਿਨਲ ਪਾਰਕ ਜਵਚ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਜਵਚ ਆਜਗਆ ਜਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਜਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ। ਜਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਰਤ ਮਈ ਅਤੇ ਬਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਲ ਦੀਆਂ 
ਛਟੁੀਆਂ ਦੀ ਼ੁਿਰਆਤ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਦੀ ਜਮਆਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ੋ ੰ ਿੱ ੇ ੂੰ ੇ ੈ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੁਿੱ ੰ ੂ
ਿੱ ੂ ਿੱ

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਬਲਾਕ
ਇਸ ਬਲਾਕ ਜਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੇ ਜਗਲ ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਇਲਾਜਕਆਂ ਜਵਚ ਜ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਾਰੀ ਰਹਗੀ। ਰਾਜ 
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ ਜਗਲ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਜਹਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ ਗੇਮ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨ 
ਰਦ ਕਰ ਜਦਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

ਿੱ ਿੱ ੰ ਿੱ ਿੱ ੇ
ੇ ੰ ਿੱ ੂੰ

ਿੱ ਿੱ

ਜਨਊ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਨ਼ਿਨਲ ਪਾਰਕ ਜਵਚ ਜਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਮੀ ਮਨਰਜਨੀ ਜ਼ਿਕਾਰ (ਜਪਛਾ ਕਰਕ) ਨ ਉਨਾਂ ਖਤਰਾਂ ਜਵਚ ਆਜਗਆ 
ਜਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਜਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ।

ੈ ਿੱ ੌ ੋ ੰ ਿੱ ੇ ੂੰ ਹ ੇ ਿੱ
ਿੱ ਿੱ

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਜਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਸਲ (VEAC’s) ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਰਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਪਤੀ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਂ ੌਂ ਿੱ ਿੱ
ਰ ੂੰ

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਜਵਜਭਨਤਾ ਦੇ ਵੈਭਵ ਨ ਸੁਰਜਖਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਟਕਾਊ 
ਸਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਸ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਜਵਖ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਨ ਪਰਾ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।

ਂ ੰ ੂੰ ਿੱ ਿੱ
ੰ ਿੱ ਿੱ ਂ ੋ ੂੰ ੂ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਜਕਜਰਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਰ  

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


 
 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ 

ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
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