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FRV ਗਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੁੱ  ਾਂ
ਵਾਸਤ ੇਗਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇੁੱ ਕ ਨਵੀਂ ਗਰਪੋਰਟ ਗਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਇਸ  ਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਗਵੁੱ ਚ ਗਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੁੱ  ਾਂ
ਮਹੁੱ ਤਵਪ ਰਣ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ੀਆਂ। ਅੁੱ   ਬਚਾਓ ਗਵਕਟੋਰੀਆ (ਫਾਇਰ ਰੈਸਗਕਊ ਗਵਕਟੋਰੀਆ) ਗਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਗਤਆਰ ਰਗਹਣ ਲਈ ਕਗਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਵਿਕਟਰੋੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ
ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਿਾਸਤ ੇਕਾਫੀ ਬਾਲਣ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਵਿਚ ਿੱਧ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਿੇਗਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਕਾ ਦੇਿੇਗਾ।

FRV ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਵਮਸੇ਼ਲ ਯੰਗ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕ ਇਸ ਅੱਗ ਦ ੇਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ
ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਲ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਯੰਗ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨ ੰ  10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟ,ੋ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਉੱਤੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤ ੇਸੱਕਾਂ
ਨ ੰ  ਹਟਾ ਵਦਓ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਾੜ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਿ ਨਾ ਛੱਡੋ"।

"ਇਹ ਸਰਲ ਕਦਮ ਨੇੜ ੇਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ
ਅੰਗਆਵਰਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ"।

ਜ ੇਘਾਹ ਿਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾ ਵਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ
ਕ,ੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ ੋਗਲੀਆਂ ਵਪੱਛ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਿਸਨੀਕ ਜੋ ਘਾਹ ਦੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਗਲੀਆਂ ਪਰਹੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ੰਨ  ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਿੜਕੀਆਂ 

ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਿਆਂ ਨੰ  ਬੰ ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਿਆਂ ਦੇ ਿੱ ਵਪਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੌਲੀਏ ਰੱ ਿਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਯੰ ਗ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 25 ਵਕਲੋਮੀਟਰ 

ਪਰਤੀ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਿ ਅੱ ਗ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ 

ਦਰਵਜਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਿੇ"।

1 ਨਿ ੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿ ੱਚ 450 ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗਾਂ ਲੱ ਗੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ ਾ ਵਿ ੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰ ੱਵਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਾਸਤੇ,

ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਅੁੱ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱ ਗਖਆ ਲਈ ਸ ਝਾਅ:

 ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਪਰਨਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਪੱਵਤਆਂ ਅਤ ੇਕ ੜ ੇਤੋਂ ਿਾਲੀ ਰੱਿੋ।

 ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨ ੰ  ਕੱਟ ੋਤਾਂ ਜ ੋਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਿਾਂ ਹੋਿੇ।

 ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾਓ।

 ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਸੱਕ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਵਦਓ।

 ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾ ਵਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ
ਕ,ੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ ੋਗਲੀਆਂ ਵਪੱਛ ੇਜਾਓ।

 ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਗਲੀਆਂ ਪਰਹ ੇਰਵਹੰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹ ੋਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਸੰਕਟਕਾਲ ਿਾਲੀਆਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਿੜਕੀਆਂ ਅਤ ੇਦਰਿਾਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਿੜਕੀਆਂ ਤ ੇਦਰਿਾਵਿਆਂ ਦੇ ਿੱਵਪਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੌਲੀਏ ਰੱਿਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਵਨੰਗ ਨੰ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਘਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦ ੇਿੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਧ ੰ ਆਂ ਸੜਕ ਨ ੰ  ਿੇਿਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਬਣਾ ਦੇਿੇਗਾ, ਵਜਸ
ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਧੇਰ ੇਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੋਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਿੋਗੇ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ
ਸੇਿਾ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਿਾਸਤ ੇਸੜਕ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹੋ।
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