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1961 ਦਾ ਹੜ੍ਹ: ਮਕ-ਗ੍ਰਾਥਸ ਹਿੱਲ (McGraths Hill) ਦਰਾ ਬਲੂ ਮਰਾਉਂਟੇਨਜ਼ ਦੀ ਹਦਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਹਦੱਸਦਰਾ ਿਵਰਾਈ ਹਦ੍ਸ਼  

(ਸਰੋਤ: Vic Gillespie collection)

ਜੇ ਇਸ ਰਿਕਾਿਡ ਹੜ੍ਹ ਵਿਗਾ ਹੜ੍ਹ  

ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਦੀ ਰਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,  

ਤਾਂ 

ਹੜ੍ਹ-ਸਥਲ (FLOODPLAIN)  

ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ  

ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣਗੇ।

90,000 

12,000 

ਰਿਕਾਿਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ

15%
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਜਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਜਵਆਜਿਆ ਕੀਤੀ ਜਕ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ (inland 
sea) ਿੋ ਜਕ ਜਿੱਟ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕੂਰਾਿੋਂਗ ਅਤੇ 

ਜਰਵਰਸਟਨ ਤੋਂ ਬਲੂ ਮਾਉਂਟੇਨਜ਼ ਤੱਕ ਬਣ 

ਜਗਆ ਸੀ। ਜਵੰਡਸਰ, ਜਰੱਚਮੰਡ ਅਤੇ ਜਿੱਟ 

ਟਾਊਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੜ੍ਹ ਟਾਿੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। 

ਿੈ ੱਨਜਰਥ ਜਵਿੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਾਣੀ ਲਗਭਗ 

ਹਾਈ ਅਤੇ ਵੁੱਡਜਰਫ਼ ਸਟ੍ੀਟਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ 

ਿਹੁੰਚ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਮਯੂ ਿਲੇਨਜ਼ 

(Emu Plains) ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਜਹੱਸਾ ਿਾਣੀ  

ਹੇਠ ਸੀ। 

ਹਿਓਂਦੀ ਯਰਾਦ ਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਰਾ ਿੜ੍ਹ ਨਵੰਬਰ 1961 
ਹਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿਸ ਵਕਤ ਹਵੰਡਸਰ ਨਦੀ ਹਵੱਚ 

ਪਰਾਣੀ ਦਰਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਉਚਰਾਈ ਤੋਂ 14.5 ਮੀਟਰ 

ਉੱਚਰਾ ਚਲਰਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿੜ੍ਹ ਦੌਰਰਾਨ ਹਨਪੀਯਨ 

ਰੋਇੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਬੋਟ ਕਲੱਬ ਬਰਬਰਾਦ ਿੋ ਹਗਆ 

ਸੀ, ਯਰਾਰਰਾਮੰਡੀ ਪੁਲ ਪਲਟ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 

ਿੌਕਸਬਰੀ-ਹਨਪੀਯਨ ਵਰਾਦੀ ਹਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਤਬਰਾਿੀ ਿੋਈ ਸੀ।

ਹਰਕਰਾਰਡ ਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਰਾ ਿੜ੍ 1867 ਹਵੱਚ 

ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਸ ਵਕਤ ਹਵੰਡਸਰ ਨਦੀ ਹਵੱਚ ਿੜ੍ਹਾਂ 

ਦਰਾ ਪਰਾਣੀ ਆਮ ਉਚਰਾਈ ਤੋਂ 19 ਮੀਟਰ ਉੱਚਰਾ ਚਲਰਾ 

ਹਗਆ ਸੀ।

ਵੱਡੇ ਿੜ੍ਹ ਬਿਤੁੇ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਿਦ ਆਉਂਦੇ 

ਿਨ, ਤਾਂ ਭਰਾਈਚਰਾਹਰਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਰਾਵ ਬਿਤੁ 

ਵੱਧ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।

1867 ਿੜ੍ਹ ਦੌਰਰਾਨ ਗ੍ੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੈ ੱਨਹਰਥ ਦਰਾ ਹਦ੍ਸ਼

(ਸਰੋਤ: Illustrated Times (ਲੰਦਨ), 7 ਸਤੰਬਰ 1867 ਪੰਨਰਾ 145; ਸਟੇਟ ਲਰਾਈਬ੍ੇਰੀ ਆਫ਼ ਹਨਊ ਸਰਾਊਥ ਵੇਲਜ਼)

Punjabi

ਹੜ੍ਹ ਦਬੁਾਿਾ  

ਆਉਣਗੇ
ਹੌਕਸਬਿੀ-ਰਨਪੀਯਨ ਰਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਕੰਨੀ  

ਰਕੰਨੀ ਦੇਿ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਹੌਕਸਬਿੀ-ਰਨਪੀਯਨ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਹੌਕਸਬਿੀ-ਰਨਪੀਯਨ ਵਾਦੀ ਰਵੱਚ ਖਤਿਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਿਾਣਾ 

ਇਤਹਾਸ ਹੈ। 1790’ਏਆਂ ਦਾ ਦਸ਼ਕ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਿਡ ਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਦੀ ਰਵੱਚ 

ਦਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਿ ਦੇ ਤਕਿੀਬਨ 130 ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 20 ਦੂਸਿੇ 

ਹੋਿ ਗੰਭੀਿ ਹੜ੍ਹ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਿਾਗੰਬਾ ਡੈਿ ਬਣ ਕੇ ਰਤਆਿ ਹੋਇਆ ਸੀ।

80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਾਲ ਜਵੱਚ 1867 ਜਿੱਡਾ 

ਵੱਡਾ

ਹੈ

ਤੋਂ ਰਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  

ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿ 

Punjabi
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ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਕਦੋਂ 

ਬਕਾਇਆ ਹੈ?
1990 ਤੋਂ ਬਰਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਰਾ ਿੜ੍ਹ ਨਿੀਂ ਆਇਆ 

ਿੈ। ਇਿ 28 ਸਰਾਲ ਬਣਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਵਰਾਦੀ ਹਵੱਚ 

ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ (cycle) ਦੇ ਨਰਾਲ ਇਿ 

ਕੋਈ ਅਸਰਾਧਰਾਰਣ ਗੱਲ ਨਿੀਂ।

ਿਲ-ਹਵਹਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ (Hydrological 
research) ਨੇ ਇਿ ਦਰਸ਼ਰਾਇਆਂ ਿੈ ਹਕ ਇਸ 

ਇਲਰਾਕੇ ਦਰਾ ਸੁਭਰਾਅ ਸੁੱਕਰਾ-ਿਰਾਵੀ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹ-ਿਰਾਵੀ 

ਸਰਾਈਕਲਾਂ ਦਰਾ ਿੈ ਿੋ ਸਰਾਈਕਲ ਦਸ਼ਕਾਂ-ਦਸ਼ਕ ਤੱਕ 

ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਿਨ (ਥੱਲੇ ਹਚੱਤਰ ਵੇਖੋ)। ਇੱਥੋਂ 

ਤੱਕ ਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਤੁ ਹਜ਼ਆਦਰਾ ਸੰਭਰਾਵਨਰਾ ਿੈ 

ਹਕ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿੜ੍ਹ ਤੋੜੇਗਰਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਿੋਰ ਵੀ 

ਿੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਅਦ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਵਕਤ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਰਾ-ਿਰਾਵੀ ਸਰਾਈਕਲ ਹਵੱਚ ਿਾਂ 

ਅਤੇ ਹਰਕਰਾਰਡ ਦਰਸ਼ਰਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸੰਭਰਾਵਨਰਾ ਿੈ ਹਕ 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿੜ੍ਹ-ਿਰਾਵੀ ਸ਼ਰਾਸਨ ਕਰਾਲ ਆਵੇਗਰਾ।

ਇਸ ਸਰਾਰੀ ਬੁਹਨਆਦੀ ਹਵਧੀ ਤੋਂ ਇਲਰਾਵਰਾ, ਸਰਾਲਰਾਨਰਾ 

ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀ ਦੇ ਵੱਗ ਿਰਾਣ ਹਵੱਚ ਵੱਡੇ 

ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਆਖਰਕਰਾਰ, 

ਿੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਿੋਣ ਵਰਾਲੀਆਂ ਘਟਨਰਾਵਾਂ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ। ਿੌਕਸਬਰੀ-ਹਨਪੀਯਨ ਵਰਾਦੀ ਹਵੱਚ ਿੜ੍ਹ ਹਫਰ 

ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਿ ਅੰਦਰਾਜ਼ਰਾ ਨਿੀਂ ਲਗਰਾ 

ਸਕਦੇ ਹਕ ਕਦੋਂ।

ਹੌਕਸਬਿੀ-ਰਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਰਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਕਸ ਢੰਗ ਿਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਿ

ਰਤਆਿ ਿਰਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਯਕੀਨੀ ਕਿ ਲਵ ੋਰਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਪਰਿਵਾਿ ਅਤ ੇਦਸੋਤ-ਸਹਲੇੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ 

ਬਾਿ ੇਗੱਲ ਕਿ ੋਰਕ ਤਸੁੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤ ੇਕੀ ਕਿਗੋ ੇਤਾਂ ਜ ੋਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵੋ ੇਰਕ 

ਕੀ ਕਿਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਰਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਤਆਿੀ ਇਸ 

ਵਕਤ ਕਿ ੋਅਤ ੇਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛ ੇਕਦਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ

1. ਆਿਣੇ ਿਤਜਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਹੋਵੋ  
www.ses.nsw.gov.au/hawkesbury-
nepean-floods ਤੇ ਿਰਾਓ ਅਤੇ ਿੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 

ਵੇਖੋ। ਸੰਪੱਤੀ-ਪੱਧਰ ਿਰਾਣਕਰਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਸਥਰਾਨਕ ਕਰਾਊਂਹਸਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

2. ਸਮਝ ਿਾਓ ਜਕ ਿਾਣਾ ਜਕੱਥੇ ਹੈ  
ਿੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਰਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਨਕਲਣ ਦੇ 

ਰਸਹਤਆਂ ਬਰਾਰੇ ਿਰਾਣਕਰਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਿੜ੍ਹ-ਸਮਤਲ 

ਖੇਤਰ (floodplain area) ਤੋਂ ਬਰਾਿਰ ਰਹਿਣ 

ਵਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਤੇਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਰਾਲ ਹਕਸੇ 

ਅਹਿਿੇ ਸਥਰਾਨ ਦਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ 

ਬਰਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਾ ਸਕੋ। 

3. ਿਾਣੋ ਜਕ ਜਕਸ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ  
ਸਥਰਾਨਕ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਰਾਈਲ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂ ਫਹਰੱਿ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਿੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਫਰਾਨਾਂ 

ਹਵੱਚ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ NSW SES ਨੂੰ 

132 500 ਉੱਤੇ ਕਰਾੱਲ ਕਰੋ। ਿਰਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਰਾਲੀ 

ਹਕਸੇ ਅਪਰਾਤਕਰਾਲ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਹਸਫਰ ਹਸਫਰ ਹਸਫਰ 

(triple zero) ਨੂੰ ਕਰਾੱਲ ਕਰੋ।

4. ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਾਤਕਾਲ ਜਕੱਟ ਜਤਆਰ ਕਰੋ

ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਰਾਮਲ ਕਰਨਰਾ ਿੈ ਇਿ ਦੇਖਣ 

ਦੇ ਲਈ www.ses.nsw.gov.au/
hawkesbury-nepean-floods ਤੇ ਿਰਾਓ।

5. ਆਿਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਲਉ   
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਰਾ ਲਓ ਹਕ ਤੁਿਰਾਡਰਾ ਬੀਮਰਾ ਤੁਿਰਾਡੀ 

ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਮੁਤਰਾਬਕ ਉਹਚਤ ਿੈ ਅਤੇ ਚਰਾਲੂ 

ਿਰਾਲਤ ਹਵੱਚ ਿੈ।

6. ਇਹ ਿਾਣ ਲਓ ਜਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਅਿਾਤਕਾਲ 

ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਕਦੋਂ ਹਰਕਤ ਜਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ  
ਿੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਚਤਰਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਰਾਰੇ ਿਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੇ 

ਲਈ ਵੇਖੋ www.ses.nsw.gov.au/
hawkesbury-nepean-floods.  
ਹਬਲਕੁਲ ਤਰਾਜ਼ਰਾ ਿਰਾਣਕਰਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਰਾਨਕ 

ਅਤੇ ABC ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ NSW SES 
Facebook ਿਾਂ NSW ਪੁਹਲਸ Facebook  

ਿਾਂ Twitter ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰੋ।

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20202010

ਹਵ
ੰਡ

ਸ
ਰ

 ਹ
ਵ

ਖ
ੇ ਿ

ੜ
੍ਹਾਂ 
ਦ

ਰਾ 
ਸ

ਤ
ਰ

 (
ਸ

ਮ
ੁੰਦ

ਰ
 ਤ

ਲ
 ਤ

ੋਂ 
ਉ

ਚ
ਰਾਈ

)

ਹੜ੍ਹ-ਹਾਵੀ 

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ

ਸੁੱਕਾ-ਹਾਵੀ 

ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਛੋਟੇ ਹੜ੍ਹ

ਹੜ੍ਹ-ਹਾਵੀ 

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ

ਸੁੱਕਾ-ਹਾਵੀ 

ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਛੋਟੇ ਹੜ੍ਹ

ਹੜ੍ਹ-ਹਾਵੀ 

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ

ਸੁੱਕਾ-ਹਾਵੀ 

ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, 

ਛੋਟੇ ਹੜ੍ਹ

10m ਤੋਂ ਥੱਲ ੇਦ ੇਹੜ੍ਹ (1857-ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ)

ਜਾਂ 8m (1857-ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਨਹੀਂ ਰਵਖਾਏ ਗਏ

‘ਵੱਡੇ’ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਿ 

‘ਦਿਰਿਆਨੀ’ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਿ

1799–1820 1821–1856 1857–1900 1901–1948 1949–1990 1991–ਹੁਣ ਤੱਕ

ਹੜ੍ਹ ਦਬੁਾਿਾ ਆਉਣਗੇ | ਤੱਥਸ਼ੀਟ  ਿੁਲਰਾਈ 2019


