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 ਸਮ ੁੰ ਦਰੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ  ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨ 

  ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇ ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨ ਕਾਨ ੁੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇ
ਵਿਵਿਧ ਪੌਵਦਆਂ ਅਤ ੇਜਾਨਿਰਾ,ਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਵਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹਿਾਂ ਨ ੁੰ ਸ ਰੱਵਿਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਪਾਰਕ ਅਤੇ  ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇ ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 5.3 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨ ੁੰ  ਢੱਕਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡ ੇਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 

ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ  ਘਾਹ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਦ ੇਵਸਸਟਮ  ਦਾ ਪ ਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡ ੇਜੀਿਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਿਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। 

ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਵਿਵਗਆਨੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਿਆਪਕ ਵਗਆਨ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ  ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ  ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਿੀਡੀਓ,  ਨਮ ਨੇ ਅਤੇ  ਅੁੰਕਵਿਆਂ ਦੀ 

ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡ ੇਵਿਵਿਧ  ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਵਗਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਮਰੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 

 

1. Discovery Bay Marine National Park 

2. Twelve Apostles Marine National Park 

3. Point Addis Marine National Park 

4. Port Phillip Heads Marine National 

5. Westernport Bay Marine National Parks 

6. Bunurong Marine National Park 

7. Wilsons Promontory Marine National Park 

8. Corner Inlet Marine National Park 

9. Ninety Mile Beach Marine National Park 

10. Point Hicks Marine National Park 

11. Cape Howe Marine National Park 

 



 

 ਸਮ ੁੰਦਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ 

 

 

 

 

 

 

1. Merri Marine Sanctuary 

2. The Arches Marine Sanctuary 

3. Marengo Reefs 

4. Marine Sanctuary 

5. Eagle Rock Marine Sanctuary 

6. Point Danger Marine Sanctuary 

7. Barwon Bluff Marine Sanctuary 

8. Point Cooke Marine Sanctuary    

9. Jawbone Marine Sanctuary 

10. Ricketts Point Marine Sanctuary 

11. Mushroom Reef Marine Sanctuary 

12. Beware Reef Marine Sanctuary 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ  ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ  ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ (TIS) 

ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

131 450 ਤੇ TIS National ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚ) ਜਾਂ  www.tisnational.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 


