
ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ
ਲਂੈਡਸਕੇਪਿੰਗ ਪਿਸ਼ਾ-ਪਿਰਿੇਸ

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪਿੱਜੀ ਜ਼ਾਇਿ਼ਾਿ ਅਤੇ ਸੜਕ ਿੇ ਪਿਚਕ਼ਾਰ ਮੌਜ਼ੂਿ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਮੀਿ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਪਿੱਚ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ੍ੈਲੀਫ਼ੋਿ, ਿੂਰਸੰਚ਼ਾਰ, ਗੈਸ, ਿ਼ਾਣੀ, ਸੀਿਰੇਜ, ਅਤੇ ਪਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਪਿਜਲੀ ਿੇ ਖੰਭ�ੇ 
ਿਰਗੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਿ। ਇਿ਼੍ਂਾ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱੁਖ ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ 
ਹੰੁਿੇ ਹਿ।

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
• ਕੂੜੇ-ਕਰਕ੍ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਾਈਕਪਲੰਗ ਿ਼ਾਲੇ ਕੂੜੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਧਰੀ ਥ਼ਂਾ ਿਰਿਿ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ

• ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਿੇ ਪਿਚਕ਼ਾਰ ਿਰਿ਼ਾਜ਼਼ਾ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਥ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿੈਿਲ ਚ਼ਾਲਕ਼ਂਾ, ਿਰਿੈ ਮ ਅਤੇ 
ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ ਚਲ਼ਾਉਣ ਿੀ ਆਪਗਆ ਿੇਣ਼ਾ

• ਿ਼ਾਹਿ ਚ਼ਾਲਕ਼ਂਾ, ਸ਼ਾਈਕਲ ਸਿ਼ਾਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿੈਿਲ ਚ਼ਾਲਕ਼ਂਾ ਲਈ ਚੌਰ਼ਾਪਹਆਂ ਜ਼ਂਾ ਸੜਕ ਿੇ ਮੋੜ਼ਂਾ ਅਤੇ 
ਡਰ਼ਾਈਿਿੇਅ ਿੇ ਿੇੜੇ ਪਿਖਣਯੋਗਤ਼ਾ

• ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਿਿ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਪਜਿਂੇ ਪਕ ੍ੈਲਸ ਰ੍ਿ ਼ਾ ਅਤੇ ਿ਼ਾਿਰਕੋਰ ਿੰੂ ਆਸ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾਲ ਿਹੰੁਚ ਿਰਿਿ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ

• ਰੱੁਖ ਲਗ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਗ਼੍ਾ ਿਰਿਿ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਦੇ ਲਾਭ
• ਮੀਂਹ ਿੇ ਿ਼ਾਣੀ ਿੰੂ ਜਜ਼ਿ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਤੂਫ਼਼ਾਿ ਿੇ ਿ਼ਾਣੀ ਿੇ ਿਹ਼ਾਅ ਿੰੂ ਘ਼੍ਾਉਣ਼ਾ

• ਗਲੀ ਪਿੱਚ ਿਰੱਖਤ ਲਗ਼ਾਉਣ ਿੁਆਰ਼ਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਪਿੱਚ ਕੁਿਰਤੀ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਿ ਿੰੂ ਿਧ਼ਾਉਣ਼ਾ

• ਸਖ਼ਤ ਸਤ਼੍ਾਿ਼ਂਾ ਪਜਿਂੇ ਪਕ ਸੜਕ਼ਂਾ, ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ, ਡਰ਼ਾਈਿਿੇਅ, ਤੁਰਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਿੱਥਰ਼ਂਾ, ਿ਼ਾੜ ਅਤੇ ਇਮ਼ਾਰਤ਼ਂਾ 
ਿੇ ਿਰਿ �਼ਾਿ ਿੰੂ ਪਿਰਿ ਸ੍ੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਮ ਕਰਿ਼ਾ

• ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੱੁਖ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਪਿੱਚ ਮੱੁਲ ਿ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਿ

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਣ ਟ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਇਹ ਉਥੇ ਰਪਹੰਿੇ ਪਿਿ਼ਾਸੀ ਿੀ ਪਜੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਿੀ ਸ਼ਂਾ�-ਸੰ�਼ਾਲ ਕਰੇ, ਪਜਸ 
ਪਿੱਚ ਕ਼੍ਾਈ, ਿਿੀਿਿ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕੂੜ਼ਾ ਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਿ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਹੈਮ ਪਸ੍ੀ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ‘ਤੇ 
ਸ਼ਂਾ�-ਸੰ�਼ਾਲ ਿ਼ਾ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖ਼ਤ 
ਉਥੇ ਰਪਹੰਿੇ ਿਸਿੀਕ਼ਂਾ ਿੰੂ ਗਲੀ ਪਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੱੁਖ ਲਗ਼ਾਉਣ ਜ਼ਂਾ ਹ਼੍ਾਉਣ ਿੀ ਆਪਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀ 
ਪਿਚਲੇ ਿਰਖ਼ਤ ਲਗ਼ਾਉਣ਼ਾ ਅਤੇ ਉਿ਼੍ਂਾ ਿੀ ਸ਼ਂਾ�-ਸੰ�਼ਾਲ ਕਰਿ਼ਾ ਪਿੰਡਹੈਮ ਪਸ੍ੀ ਿੀ ਪਜ਼ੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ 
Wyndham City’s Street Tree Policy (ਪਿੰਡਹੈਮ ਪਸ੍ੀ ਿੀ ਗਲੀ ਿੇ ਿਰਖ਼ਤ਼ਂਾ ਸੰਿੰਧੀ 
ਿ਼ਾਪਲਸੀ) ਿ਼ਾਲ ਮੇਲ ਖ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ।



ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤਰੀਕੇ
ਘ਼ਾਹ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਿੇ ਰੱਖ-ਰਖ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਸ� ਤਂੋ ਆਮ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਿ ਹੈ; ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਪਕ, ਹੇਠ਼ਂਾ ਪਿੱਭਤੇ ਰੱਖ-
ਰਖ਼ਾਿ ਿੀ ਸਿੀਕ਼ਾਰਯੋਗ ਹਿ:

• ਿ਼ਾਰੀਕ ਸੰਕੁਪਚਤ ਿੱਜਰੀ ਪਜਿਂੇ ਪਕ ਪਲਲੀਡੇਲ ਜ਼ਂਾ ੍ਸਕਿ ੍ੌਪਿੰਗਜ਼ 75mm ਿੀ ਡੰੂਘ਼ਾਈ ਤੱਕ।

• 75mm ਿੀ ਡੰੂਘ਼ਾਈ ਤੱਕ ਆਰਗੈਪਿਕ ਮਲਚ (ਜੈਪਿਕ ਲੱਕੜੀ ਿੇ ਿ਼ਾਰੀਕ ੍ੁਕੜੇ)

• ਮਿਜ਼ੂਰਸੁਿ਼ਾ ਿੌਿੇ ਲ਼ਾਉਣ਼ਾ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਉਿੇਂ ਹੋਏ ਪਕ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਸਰਤ਼ਂਾ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਹਿ:

 ‒ ਕ਼ਾਰ ਿੇ ਿਰਿ਼ਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਣ ਿੇਣ ਲਈ ਸੜਕ ਿੇ ਪਕਿ਼ਾਰੇ ਤਂੋ ਘੱਭ੍ੋ-ਘੱ੍ 1 ਮੀ੍ਰ ਿੀ ਿੂਰੀ ਿੰੂ ਿੌਪਿਆਂ 
ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ।

 ‒ ਇਹ ਿੱਕ਼ਾ ਕਰੋ ਪਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਾਈਕਪਲੰਗ ਿ਼ਾਲੇ ਕੂੜੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿੰੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਿ ਲਈ 
ਢੁਕਿੀਂ ਥ਼ਂਾ ਉਿਲਿਧ ਹੋਿੇ

 ‒ ਿ਼ਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕ਼ਾਰ ਤਂੋ ਿ਼ਾਹਰ ਪਿਕਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕ ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਤੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਢੱੁਕਿ਼ਂਾ ਿਹੰੁਚ 
ਰਸਤ਼ਾ ਹੋਿੇ

 ‒ ਪਜੱਥੇ ਕੋਈ ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਿੈਿਲ ਯ਼ਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰ੍ਿੇਲੀਆ ਿੋਸ੍ ਲਈ ਿਹੰੁਚ ਰ਼ਾਹ ਿੇਣ 
ਲਈ ਿਰਿ ਼ਾਿਰ੍ੀ ਲ਼ਾਈਿ ਤਂੋ 1.5 ਮੀ੍ਰ ਿੂਰ ਿੌਿੇ ਲਗ਼ਾਉਣ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਰੱਪਖਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।

 ‒  ਿ਼ਾਹਿ ਚ਼ਾਲਕ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿੈਿਲ ਚ਼ਾਲਕ਼ਂਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਿਖਣਯੋਗਤ਼ਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ 
ਲਗ਼ਾਏ ਿੌਪਿਆਂ ਿੀ ਉਚ਼ਾਈ 500mm ਤਂੋ ਿੱਧ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ।

 ‒  ਸ੍ੈਪਿੰਗ ਸ੍ੋਿ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਤ਼ਂਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਤ਼੍ਾ ਪਤਲਕਿੀਂ ਿ਼ਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸੜਕ 
ਿੇ ਪਕਿ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਿੇ ਿਰ਼ਾਿਰਲੇ ਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਿ਼ਾ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਿ਼ਾ ਹੋਿੇ।

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤਰੀਕੇ
ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਲਈ ਅਸਿੀਕ਼ਾਰਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖ਼ਾਿ ਤਰੀਪਕਆਂ ਿੀਆਂ ਉਿ਼ਾਹਰਿ਼ਂਾ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਿੁਸ਼ਾਰ ਹਿ:

• ਕੰਪਡਆਂ ਜ਼ਂਾ ਿੋਕ ਿ਼ਾਲੇ ਿੌਿੇ; ਿੂ੍ੇ ਜੋ 500mm ਤਂੋ ਿੱਧ ਉੱਭਚੇ ਹੋਣ

• ਸਖ਼ਤ ਸਤ਼੍ਾ ਪਜਿਂੇ ਪਕ ਕੰਕਰੀ੍ ਜ਼ਂਾ ਅਸਫ਼ਾਲ੍

• ਪਸੰਚ਼ਾਈ ਿਰਿ ਣ਼ਾਲੀਆਂ

• ਿੱਥਰ, ਰੇਲਿੇ ਸਲੀਿਰ ਜ਼ਂਾ ਪਕਸੇ ਿੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਿੀਆਂ ਿ਼ਾੜ ਿੁਮ਼ਾ ਕੰਧ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਪਕਿ਼ਾਰੇ

• ਸ਼੍ਾਰ ਪਿਕ੍ਸ

• ਕੰਕਰ ਅਤੇ ਖੱੁਲੀ ਿੱਜਰੀ

• ਿਕਲੀ ਘ਼ਾਹ

• ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼਼ਂਾ

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੇ ਘਰ ਿਣਿ ਿੇ ਕੰਮ ਿੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਿੰੂ ਿੁਕਸ਼ਾਿ ਿਹੰੁਪਚਆ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਜ਼ਾਇਿ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਮ਼ਾਲਕ 
ਜ਼ਂਾ ਪਿਲਡਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਜ਼ੰਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਫੱੁ੍ਪਾਥ ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ਸੜਕ ਦਾ ਟਕਨਾਰਾ

ਪਕਸੇ ਿੀ ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਿੂ੍ੇ ਿੀ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਉਚ਼ਾਈ 500mm ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ

ਿੌਿੇ ਲਗ਼ਾਉਣ ਿੀ ਥ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਿੇ 
ਪਕਿ਼ਾਰੇ ਪਿਚਕ਼ਾਰ 1 ਮੀ੍ਰ ਿੀ ਥ਼ਂਾ 

ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ

ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਿੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਪਿਰਪਿਘਿ ਰੱਖਣ਼ਾ 

ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਫੱੁ੍ਿ਼ਾਥ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਿਰਿ ਼ਾਿਰ੍ੀ ਲ਼ਾਈਿ ਤਂੋ 1.5 ਮੀ੍ਰ ਿੀ ਿੂਰੀ 
ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ‘ਤੇ ਉਿਯੋਗਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਕੰਿਿੀਆਂ ਜੋ ਿ਼ਾਣੀ, ਗੈਸ, ਪਿਜਲੀ ਅਤੇ ਿੂਰਸੰਚ਼ਾਰ ਿੀ ਸਿਲ਼ਾਈ 
ਕਰਿੀਆਂ ਹਿ, ਿੰੂ ਮੁਰਮੰਤ ਿ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਉਿਯੋਗਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾ ਕੰਿਿੀ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਿੰੂ ਿਹ਼ਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪਜ਼ੰਮੇਿ਼ਾਰ ਹੈ ਿਰ ਉਸ 
ਿੰੂ ਪਸਰਫ਼ ਪਮੱ੍ੀ ਅਤੇ ਘ਼ਾਹ ਪਿੱਚ ਿੁਿ਼ਾਰ਼ਾ ਿੀਜ਼ ਲਗ਼ਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਕੋਈ ਗ਼ਾਰੰ੍ੀ ਿਹੀਂ 
ਹੈ ਪਕ ਉਿਯੋਗਤ਼ਾ ਕੰਿਿੀਆਂ ਲਂੈਡਸਕੇਪਿੰਗ ਪਜਿਂੇ ਪਕ ਿੌਿੇ, ਿੱਜਰੀ ਅਤੇ ਮਲਚ ਿੰੂ ਮੁਰਮੰਤ ਸੁਰੂ ਕਰਿ ਤਂੋ 
ਿਪਹਲ਼ਂਾ ਿੀ ਸਪਥਤੀ ਿ਼ਾਲ ਿੋਿ਼ਾਰ਼ਾ ਮੇਲ ਖ਼ਂਾਿ਼ਾ ਕਰ ਿੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਕਸਮ ਿੇ ਕੰਮ ਿ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿ਼ਾਲ 
ਪਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਚਤ ਉਿਯੋਗਤ਼ਾ ਅਥ਼ਾਰ੍ੀ ਿ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ।

ਨੇਚਰ ਸਟ ਰ੍ਿ ਪ ‘ਤੇ ਪਾਰਟਕੰਗ 
ਪਿਕ੍ੋਰੀਅਿ ਰੋਡ ਸੇਫ਼੍ੀ ਰੋਡ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਿੇ ਤਪਹਤ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ‘ਤੇ ਿ਼ਾਰਪਕੰਗ ਕਰਿ ਿੀ ਮਿ਼ਾਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਿੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣ਼ਾ ਿੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਉਲੰਘਣ਼ਾ ਿੋਪ੍ਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਸਕਿੇ ਹਿ। ਉਥੇ ਰਪਹੰਿੇ 
ਿਸਿੀਕ ਿੰੂ ਿੇਚਰ ਸਪ ਰ੍ਿ ਿ ਿੰੂ ਹੋਏ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿੁਕਸ਼ਾਿ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਿੱਚ ਼੍ਾਇਰ਼ਂਾ ਿੇ 
੍ੋਏ, ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼਼ਂਾ, ਕੂੜ਼ਾ ਆਪਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
• ਟਵੰਡਹੈਮ ਟਸ੍ੀ: 1300 023 411
• ੍ੇਲਸ ਰ੍ਿ ਾ: 13 22 00
• ਪਾਵਰਕੋਰ: 13 24 12
• ਗਰਿੇ ੍ਰ ਵੈਸ੍ਰਨ ਵਾ੍ਰ: 13 44 99
• NBN Co: 1800 687 626
• ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਟਹਲਾਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋ: www.1100.com.au
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https://www.wyndham.vic.gov.au/contact-us

