
ਸਰਕਾਰੀ

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਨਵ ਪਾਰਕ

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

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ 
ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਿੱ
ੇ

ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ 
ਵਾਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰ ਖਲਹੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਦ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣ ਲਈ 
ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ।
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ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾ ਸਕੋਗ:

ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾ ਸਕੋਗ:

ਜਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ (ਬੁਸ਼ਵਾਿਕਗ), ਕੁਦਰਤ ਨ
ਿਨਹਾਰਨਾ ਅਤ ੇਿਪਕਿਨਕ ਕਰਨੀ

ਜਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ (ਬੁਸ਼ਵਾਿਕਗ), ਕੁਦਰਤ ਨ
ਿਨਹਾਰਨਾ ਅਤ ੇਿਪਕਿਨਕ ਕਰਨੀ

ਗਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਿਵਗ ਗਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਿਵਗ

ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ

ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਿਡਗ ਟਰੇਲ ਬਾਈਕ ਰਾਈਿਡਗ

ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਿਕਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਿਕਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਕਤੇ ਨ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ

ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਤੇ ਨ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ
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ਮਨਰਜਨ ਲਈ ਖਿਣਜ ਲਭਣਾ।ੋ ੰ ਿੱ
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ਸਰਕਾਰੀ 

ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਧੀਆ ਅਨਭਵ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ੁ

105.6 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ਗਰੇਟ ਆਊਟਡਰਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਊਂਟ ਕਲ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੁਆਂਗੋਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ 
ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨ ਸਧਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਟੌਇਲਟ, ਸੈ਼ਲਟਰ, ਅਤੇ ਿਚਨਾਂ ਿਵਚ ਸਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਭਵ ਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏਗਾ।  
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ਮਾਊਂਟ ਕਲ ਅਤੇ ਬੁਆਂਗੋਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਗਲੂਟ ਅਤੇ ਮੁਗਵਪ ਕਪ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਡਚਫੀਲਡ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਫਰਥ 
ਪਾਰਕ ਲੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ-ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹ ੈ

ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:  
 

• ਨਵਾਂ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (15,126 ਹੈਕਟੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵਚ 4,443 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਜੂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿਰਆਲੀ 
ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ) 

• ਮਾਊਂਟ ਬੁਆਂਗੋਰ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (5,282 ਹੈਕਟੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵਚ 2,498 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 

• ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕ (2,016 ਹੈਕਟੇਅਰ)  

• ਵਾਟਰਲੂ ਨਚਰ ਿਰਜ਼ਰਵ (1,696 ਹੈਕਟੇਅਰ)  

• ਬੇਨ ਨਿਵਸ ਨਚਰ ਿਰਜ਼ਰਵ (1,088 ਹੈਕਟੇਅਰ)।  
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ  

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ:  
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• ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹਤਵਪਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ (3,099 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 
ਮਾਊਂਟ ਕੋਲ (5,037 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਿਹਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲਾਂ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ 
ਮਨਰਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਦਾ ਅਨਦ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿਵਮੇਰਾ ਿਵਰਾਸਤੀ ਨਦੀ ਨ 
ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 276 ਹਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਖੋਂ 
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ਮਹਤਵਪਰਣ ਨਦੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲ 7 ਿਕਲਮੀਟਰ ਲਬੇ ਬੇਨ ਮਜਰ ਨਚਰ ਿਰਜ਼ਰਵ (ਵਾਧੂ 2409 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦਾ 
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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• ਰਾਜ ਦੇ ਜਗਲ ਿਵਚ ਿਹਰਨਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟ ਕਲ ਗੇਮ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨ ਰਦ 
ਕਰਨਾ।  

• ਿਨਊ ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਮਸਮੀ ਿਹਰਨਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ (ਿਪਛਾ ਕਰਕ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਸ ਸਮ ਇਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਬਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।  

• ਪਾਇਰੀਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੁਆਂਗੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 2030 

ਤਕ ਕੁਝ ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਪਰਭਾਵਾਂ ਨ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਰੀਪਮ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 80 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨ ਿਜਵੇਂ ਦਾ ਿਤਵੇਂ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਸਲ (VEAC’s) ਦੀ ਮਧ ਪਛਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਤੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਿਕਿਰਆ ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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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। 
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰ

 

 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨਵਾਦ ਅਤ ੇਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 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 
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https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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