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ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
 

 

 

 

1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ, ਸਾਨ ੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਵਭਾਗ (Department of 

Environment, Land, Water and Planning) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।   

DELWP ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਯੋਜਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਉਪ-ਨਗਰੀ ਵਵਕਾਸ, ਜੂੰਗਲ, ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਬੂੰਧ, ਮਸੌਮੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕੋ ਵਵਭਾਗ ਵਵੱਚ ਵਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥ-

ਵਵਵਸਥਾ ਵਵੱਚਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਵਜਸਦੇ 2050 ਤਕ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ ਬਣਾਏ 

ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੌਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਵਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਵੱਖ ਦੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ਹ ੀਆਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੁਵਨਆਦੀ 

ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਰਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।      

ਸਾਡੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

DELWP ਦੀਆਾਂ ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ:  

 ਜ਼ੀਰੋ ਵਨਕਾਸੀ, ਮੌਸਮ ਲਈ ਵਤਆਰ ਅਰਥ-ਵਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ 

 ਤੂੰਦਰੁਸਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਵਵਵਧ ਵਾਤਾਵਰਣ 

 ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਲੱਭ, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਸਵਥਰ ਊਰਜਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

 ਉਪਤਾਦਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਬੂੰਧ 

 ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਸਵਥਰ ਜਲ ਸਾਧਨ 

 ਗੁਣਵੱਤਾਪ ਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 

 ਸੁਸਵਥਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ 

 ਮੁੱਖ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਾਂ, ਪਰਾਪਰਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ।  

DELWP ਕਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਉਦਯੋਗੀ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ, ਨੀਤੀ ਸੂੰਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਵਵੱਚ ਖੋਜ, 

ਨੀਤੀ ਵਵਕਾਸ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ।ੈ  

ਅਸੀਂ DELWP 2020, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਨੀਵਤਕ ਢਾਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ, ਕਵਲਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮਤਾ 

ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਚੁਣੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਰਾਹੀਂ DELWP ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/delwp-2020


 

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਗਵਾਈ, ਵਵਵਵਧਤਾ, ਸਵਹਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਵਵਵਵਧ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੂੰਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 

ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਵਸੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਬ ਝ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।    

ਸਾਡਾ ਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਵਸਧਾਾਂਤ 

ਵਵਵਵਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਵਨੱਜੀ 

ਅੂੰਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨ ੂੰ ਵਧਾਵਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਵਵਵਵਧਤਾ ਅਤੇ 

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਠੇਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ:  

 ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

 ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਅਵਹਸਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਵਲੱਖਣਤਾ ਨੁੂੰ ਪਛਾਣਨਾ 

 ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 ਸਾਡੇ ਵਵਵਵਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

 ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣਾ  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਤਰਜਮੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ (Translating and 

Interpreting Service - TIS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ 131 450 ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ) ਜਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਵੇਖੋ।  
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