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ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ 
 
 

ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤ ੇਨਿਯਮ ਨਿਕਟਰੋੀਆ ਨਿਚੱ ਕੈਂਪਫਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ 

ਬਾਰਬੀਨਕਉ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਸਾੜਿ, ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰੋ ਗਤੀਨਿਧੀਆ ਂਦੇ ਸਬਧੰ ਨਿਚ 

ਲਾਗ ੂਹ ਦੰੇ ਹਿ। 
ਅਗੱ ਲਗਾ ਕ ੇਸਾੜਿਾ 

ਨਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਿ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਿ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹ ੰਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੰਗਲ 

ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿ, ਨਜਸ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਜੀਿਿ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿ ਕਸਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿੰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਤ ਹਾਿੰੂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਦਿਾ ਂਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਿਰਨਜਤ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ ਚੇਤ ਰਨਹਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਉਪਲਬਧ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 

ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਪੰਿਾ ਨਸਰਫ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਜਾ ਂਨਿਯਮਾਂ ਨਿੱਚ ਨਮਲ 

ਸਕਦ ੇਹਿ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਿੋਟ: ਰਾਜ ਦ ੇਜੰਗਲ, ਕਮੌੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਸ ਰੱਨਿਅਤ ਜਿਤਕ ਜ਼ਮੀਿ 'ਤ ੇਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਿ ਦੀ ਨਜ਼ਮੰਿੇਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹ।ੈ 
 
ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਦਨਾਂ ਦ ੱਚ 

ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਦਿਾ ਂਿੰੂ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾੜਿ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਕਧਰੇ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਿਾਲਾ ਅਨਧਕਾਰ (ਪਰਨਮਟ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮ ਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਿੰੂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ 

ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਉਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ। 
 
ਮੌਸਮੀ - ਪਰਦਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਜੰਗਲ (ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ) ਅਨਧਨਿਯਮ 2014 ਦੇ ਤਨਹਤ ਮੌਸਮੀ ਮਿਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਅੱਗ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗ ੂ

ਹਿ। 
ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਂ ਿਗਰ ਪਾਨਲਕਾਿਾਂ ਨਿੱਚ ਇਹ ਜਿਤਕ ਜ਼ਮੀਿ ਦੇ 1.5 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਿਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ 

ਹ ੰਦੀਆਂ ਹਿ (ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਧਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ): 

•  ਨਗੱਪਸਲੈਂਡ - ਬਾਅ ਬਾਅ ਸ਼ਾਇਰ, ਈਸਟ ਨਗੱਪਸਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਰ, ਲਾਟਰੋਬ ਨਸਟੀ, ਿੈਨਲੰਗਟਿ ਸ਼ਾਇਰ 

• ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਨਿਕਟੋਰੀਆ - ਐਲਪਾਈਿ ਸ਼ਾਇਰ, ਬੈਿਾਲਾ ਨਦਹਾਤੀ ਸ਼ਨਹਰ, ਇੰਡੀਗ ੋਸ਼ਾਇਰ, ਮੈਿਜ਼ਫੀਲਡ 
ਸ਼ਾਇਰ, ਨਮਛੈਲ ਸ਼ਾਇਰ, ਮ ਨਰੰਡੀਡੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਟਰ ੈਥਬੋਗੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਟੌਂਿੌਂਗ ਸ਼ਾਇਰ, ਿਾਂਗਰਾਟਾ ਨਦਹਾਤੀ ਸ਼ਨਹਰ, 
ਿੋਡੌਂਗਾ ਸ਼ਨਹਰ 

• ਐਲਪਾਈਿ ਨਰਜੋਰਟਸ -  ਫਾਲਜ਼ ਕਰੀਕ, ਮਾਂਊਂਟ ਬ ਲਹ ਰ, ਮਾਂਊਂਟ ਹੋਥਮ 

ਹੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਨਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਅਤੇ ਨਮਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਿੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਮਿਾਹੀ ਸਮਾ ਂਲਾਗ ੂਹ ੰਦਾ ਹ,ੈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਿਾ ਂਉਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਿੰੂ ਇਕ 
ਅਨਧਕਾਰ (ਪਰਨਮਟ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ DELWP ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ। 

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us


 
ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ 

ਅਨਧਕਾਰਤਾ ਕ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਨਜੰਿਹਾਂ ਦਾ ਤ ਹਾਿੰੂ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ ਨਜਿੇਂ ਨਕ:  

• ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਜਗਹਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ  

• ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬ ਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਦਿ 

• ਨਿਗਰਾਿੀ 

• ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ 

ਇਹਿਾਂ ਨਦਿਾਂ ਿੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਅਨਧਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮ ਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ        

• ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਨਦਿ ਅਤੇ 

• ਕ ਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਨਦਿਾ ਂਿੰੂ। 
 

ਮੌਸਮੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਮੌਸਮੀ ਮਿਾਹੀ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਿ ਉਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ 

ਕਰਦੇ। ਤ ਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਨਕ, ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸ ਰੱਨਿਆ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਿੀ ਨਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਕਸ ੇਿੀ ਿ ਕਸਾਿ ਜਾ ਂਿਤੀਜੇ ਦੇ ਨਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ। 

 

ਸੀ ਐੱਫ਼ ਏ ਅਤੇ ਨਮਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾ ਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਿੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਿ ਿਾਦ ਅਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) 

ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਟੀ ਆਈ ਐਸ ਿੈਸ਼ਿਲ ਿੰੂ 131 450 (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿੱਚ) ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 

www.tisnational.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ। 
 

 
 

http://www.tisnational.gov.au/
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