
ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਿਦੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਿ  

(ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿੇ).

ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ  

ਸਮਝਣਾ ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਹੜ੍ਹ  

ਦੇ ਨਚਤਾਵਿੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਿ?

ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਣ ਲਈ ਵੇਖੋ www.ses.nsw.gov.au/hawkesbury-nepean-floods

ਕਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਹਕੌਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਨਿਆਦਾਿਰ 

ਵੱਡ ੇਹੜ੍ਹ ਿੀਬਰ ਘੱਟ-ਦਬਾਅ ਦ ੇਨਸਸਟਮ (intense 
low-pressure systems) ਕਰ ਕ ੇਆਉਂਦ ੇਹਿ 

ਨਿਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਸਟ ਕਸੋਟ ਲਅੋਿ’ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਨਸਸਟਮ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ 

ਅਿੇ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਮ 

ਿੌਰ ਿੇ ਇਹ ਪੱਿਝੜ ਅਿੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਆਦਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਿੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਿੋ-ਰਾਿ ਥੋੜੇ ਨਿਹੇ 

ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਹੀ ਿੀਬਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਚੀਿ ਇਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਖੇਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸਭ ਿੋਂ ਖਿਰਿਾਕ 

ਮੌਸਮੀ ਨਸਸਟਮਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਭੁਗਨੌਲਕ ਬਣਿਰ ਇਸ ਖਿੇਰ ਨਵੱਚ 

ਹਣੋ ਵਾਲ ੇਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਅਿ ੇਡੂਘੰਾਈ ਉੱਿ ੇਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਨਿਆਦਾਿਰ ਿਦੀ-ਘਾਟੀਆਂ (river 
valleys) ਆਮ ਿਰੌ ਿ ੇਸਮੁਦੰਰ ਵੱਲ ਪਹੁਚੰਦ ੇਪਹੁਚੰਦੇ 

ਚੜੌੀਆਂ ਹ ੋਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਹਕੌਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ 

ਦ ੇਮਾਮਲ ੇਨਵੱਚ ਇਸਦਾ ਨਬਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹ।ੈ ਸਕੈਨਵੱਲ 

ਅਿ ੇਬਰੁੱਕਨਲਿ ਨਵਚਕਾਰ ਵਗਦੀ ਿਦੀ ਦ ੇਆਲ-ੇਦਆੁਲੇ 

ਰਿੇਲ ੇਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਕੁਦਰਿੀ 

ਭੀੜੇ ਸਥਾਿ (choke points) ਬਣਾ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਿ, 

ਨਿਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ‘bathtub effect’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਪਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੇਿੀ ਿਾਲ 

ਉਿਾਂਹ ਵੱਲ ਉੱਠਦਾ ਹ,ੈ ਨਿਸਦ ੇਕਾਰਣ ਪਰੂ ੇਹੜ੍ਹ-ਸਮਿਲ 

ਖਿੇਰ (floodplain area) ਨਵੱਚ ਡੂਘੰ ੇਅਿ ੇਨਵਆਪਕ 

ਹੜ੍ਹ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਿ। ਨਬਲਕੁਲ ਨਿਵੇਂ ਨਕਸੇ ਬਾਥਟੱਬ 

ਨਿਸ ਦੇ ਨਵੱਚ ਪੰਿ ਟੂਟੀਆਂ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਿਦੀਆਂ) 

ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਣੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲਈ 

ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਿ (plug hole) ਹੋਵੇ।

ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਨਵੱਚ ਹੜ੍ਹ-ਹਾਵੀ ਅਿੇ 

ਸੁੱਕਾ-ਹਾਵੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਨਵਧੀ ਅਿੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ 

ਹਿ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ 30 ਿੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ 

ਿੱਕ ਕਾਇਮ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਵਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ-

ਹਾਵੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਿਕਰੀਬਿ 30 ਵੇਂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਹਾਂ। 

ਸਵਾਲ ਇਹ ਿਹੀਂ ਨਕ ‘ਕੀ’ ਇੱਕ ਹਰੋ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਵਗੇਾ 

ਿਾਂ ਿਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹ ੈਨਕ ‘ਕਦੋਂ’ ਆਵਗੇਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਟਾਊਿਿਨਵਲ ਨਵੱਚ ਆਏ 

ਹੜ੍ਹਾਂ ਿ ੇਨਵਖਾਇਆ ਹ ੈਨਕ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਭਾਨਵਿ ਖਿੇਰ ਨਿੱਥੇ 

ਡੈਮ ਨਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਨਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 

ਨੂੰ ਲ ੈਕ ੇਪਾਬਦੰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਹਣੋ, ਇਹ ਮਾਿਰ 

ਕੁਝ ਹਫਨਿਆਂ ਨਵੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਕ ੇਇੱਕ ਨਵਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ 

ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਇਸ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤਾਵਨੀ 

ਵਾਲ ੇਸਕੰਤੇ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰ ਹੜ੍ਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿੇ 

ਭਰੋਸਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਇਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਨਹਲਾਂ 

ਿੋਂ ਕੀ ਸੁਨਣਆ ਿਾਂ ਿਿੁਰਬਾ ਕੀਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਿਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ 

ਨਧਆਿ ਦੇਵੋ ਅਿੇ ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ ਨਚਿਾਵਿੀ ਸੰਕੇਿਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 

ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰਕੁ ਰਹੋ ਨਿਵੇਂ ਨਕ:

• ਭਾਰੀ ਅਿੇ / ਿਾਂ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 

ਭਨਵੱਖਵਾਣੀ 

• ਪੂਰਬੀ ਿੱਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਿਣਾਅ (Lows) ਿੋ ਇਲਾਕੇ 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਿ ਕਰਦੇ ਹਿ

• ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਿ/ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ (upstream catchments) ਨਿਵੇਂ ਨਕ 

ਬਲੂ ਮਾਊਿਟੇਿਿ, ਦੱਖਣੀ ਹਾਈਲੈਂਡਿ, ਗੋਲਬਰਿ 

ਅਿੇ ਵੌਲੌਿਨਡਲੀ ਦੇ ਖੇਿਰਾਂ ਨਵਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ, 

ਨਿਰੰਿਰ ਬਾਰਸ਼।

ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਨਵੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਨਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਿੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਿ ਬਾਰੇ 

ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੱਤੇ ਜਾਣ ਚਵੱਿ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਚਿਆਂ 

ਿਾ ਵਕਤ ਨਦੱਿਾ ਿਾਵੇ।

ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕੀਿੇ ਿਾਣ 

ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਿਾਣ ਿੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ 

ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਿਹੀਂ ਨਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ 

ਹੈ ਨਕ ਿੁਹਾਡਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਿ 

ਉਪਚਾਨਰਕ ਨਚਿਾਵਿੀਆਂ ਹਿ।

Punjabi



ਉਪਿਾਕਰਕ ਕਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਉਪਚਾਨਰਕ ਨਚਿਾਵਿੀਆਂ ਅਿੇ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੌਸਮ 

ਨਵਭਾਗ (The Bureau of Meteorology)

(ਬੀਊਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਅਿੇ NSW 

ਸੂਬਾ ਅਪਾਿਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (NSW SES) ਵੱਲੋਂ 

ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਅਿੇ NSW SES ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਉੱਿੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਿੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਨਗਹਰਾਈ ਬਾਰੇ ਭਨਵੱਖਵਾਣੀ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਬੀਊਰੋ 

ਬਾਰਸ਼ ਅਿ ੇਹੜ੍ਹ ਮਾਪਣ ਦ ੇਿਿੰਰਾਂ ਦਾ ਇਸਿਮੇਾਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। NSW SES ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ, ਬੀਊਰੋ ਇਸ ਿਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਨਿੰਿ ਿਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 

ਭਨਵੱਖਵਾਣੀਆਂ ਅਿੇ ਨਚਿਾਵਿੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਹੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ (Flood Watch) ਸ਼ੁਰਆੂਿੀ 

ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਲਆਉਣ ਵਾਲਾ 

ਮੀਂਹ ਛੇਿੀ ਹੀ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੋਟ: 

‘ਫਲੱਡ ਵਾਚ’ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਿ ਿਵੀਂ ਕੀਿੀ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਚਿਾਵਿੀ ਿਹੀਂ ਨਕ ਹੜ੍ਹ 

ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਿ।

• ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ (Flood Warning) ਉਸ ਵਕਿ 

ਿਾਰੀ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਦ ਬੀਊਰੋ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਨਚਿ 

ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਖੇਿਰ ਨਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਹ ੈਅਿ ੇਇਹ ਆਮ ਿਰੌ ਿ ੇਉਸ ਵਕਿ ਿਾਰੀ 

ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਿਦ ਮੀਂਹ ਪਣੈਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਚੁੱਕਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

• ਬਹਤੁ ਭੜੈਾ ਮਸੌਮ ਚਿਤਾਵਨੀ (Severe 
Weather Warning) ਅਨਿਹ ੇਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ 

ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਿ ੋਨਕ ‘ਇਕੱਦਮ ਹੜ੍ਹ’ 

(ਫਲਸ਼ੈ ਫਲੱਨਡਂਗ) ਿਾਂ ਅਸਧਾਰਿ ਉੱਚੀਆਂ ਲਨਹਰਾਂ 

ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਿ ੇਿ ੋਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਿ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਸਥਾਿਕ ਫਲਸ਼ੈ ਫਲੱਨਡਂਗ 

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਪਿੰ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਿ ੇਇਸ 

ਨੂੰ ‘ਓਵਰਲੈਂਡ ਫਲੱਨਡਂਗ’ ਵੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਿੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਿੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, NSW 
SES ਿਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਹੜ੍ਹ ਬੁਲੇਟੀਿ (Flood Bulletins) ਿੋ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਿਿੀਿੇਵਸ਼ ਕੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਿੇ ਆਪਣੀ 

ਸੰਪੱਿੀ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਿੁਹਨੂੰ ਕੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਚਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਚਿਤਾਵਨੀ (Evacuation 
Warnings) ਿੋ ਨਕ ਨਚਿਾਵਿੀ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਨਕ 

ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਿ ਦੇ ਰਸਿੇ ਸੰਭਾਨਵਿ ਨਕਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ 

ਿਾਣਗੇ ਿਾਂ ਕਦੋਂ ਿੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੱਿੀਆਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਨਵੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। ਇਿ੍ਹਾਂ  ਨਚਿਾਵਿੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਹ ੈਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦ ੇਲਈ ਨਿਆਰ ਕਰਿਾ ਅਿ ੇਿੇ 

ਨਿਕਾਸੀ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਹ ੋਿਾਵ ੇਿਾਂ ਛਿੇੀ ਹੀ ਿਵਾਬੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਾ।

• ਚਨਕਾਸੀ ਿਾ ਆਰਡਰ (Evacuation 
Orders) ਿੋ ਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਨਕ 

‘ਸਥਾਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ਿੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ 

ਅਿੇ ਨਕੱਥੇ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਲ 

ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ‘ਸਥਾਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਦੇਸ਼’ ਨੂੰ 

ਿੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਿਾਂ ਿੇ, ਿਾਂ ਸਵੈਚਲਿ ਟੈਲੀਫੋਿ 

ਅਿੇ/ਿਾਂ SMS ਰਾਹੀਂ, NSW SES ਸੋਸ਼ਲ 

ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਖੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੋ। 

ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਸਥਾਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਦੇਸ਼’ ਨਮਲਦਾ ਹੈ 

ਿਾਂ ਇਹ ਬਹਿੁ ਹੀ ਨਿਆਦਾ ਿਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 

ਚਲੇ ਿਾਓ।

ਵਾਦੀ ਦੀ ਹੜ੍ਹ 

ਭਕਵੱਖਵਾਣੀ ਦੇ ਕਵੱਿ 

ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣਾ

ਹੌਕਸਬਰੀ-ਨਿਪੀਯਿ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਭਨਵੱਖਵਾਣੀ 

ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਮਸੌਮ ਨਵਭਾਗ (Bureau 
of Meteorology) ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ  

ਨਿਸ ਿਾਲ ਅਪਾਿਕਾਲ ਯੋਿਿਾਬੰਦੀ ਅਿੇ 

ਿਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ 

ਨਮਲ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਨਵੱਖਵਾਣੀਆਂ ਨਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਿੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਵਹਾਰ ਅਿੇ 

ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬਹਿਰ ਸਮਝ। ਇਹ ਿਵੀਂ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2019 ਖਿਮ ਹੁੰਨਦਆਂ ਇਸਿੇਮਾਲ 

ਨਵੱਚ ਨਲਆਂਦੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। 

 

ਨਵੰਡਸਰ ਅਿੇ ਮਕਗ੍ਰਾਥਸ ਨਹੱਲ 1988 ਨਵੱਚ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਣ ਲਈ ਵੇਖੋ www.ses.nsw.gov.au/hawkesbury-nepean-floods

ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ | ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਿੁਲਾਈ 2019


