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ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?  ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
?ਕੈਂਪਫਾਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਕਕਉ   

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਵਨਿੱਜੀ ਵਨਿੱਘ ਜਾਾਂ ਰਸੋਈ ਲਈ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਲਾਉਣਾ ਇਿੱਕ 

ਮਜੇਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ I ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਜਗੰਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈI 

• ਕਿਕਟੋਰੀਆ ਕਿਚ ਪਬਕਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਇਹ ਫੈਿਾਓਂ  ਨਾ ਹਿੋੇ ਤੇ 

ਸਾਡਾ ਬਸ਼ਿੈਂਡ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰਹ ੇI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਕ ਤਸੁੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ 
ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਅਤ ੇਬਾਰਬੀਕਕਉ ਕਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਦ ੇਹੋ I 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕੀਉ ਨ ੰ  ਜਿਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਜ਼ੰਮਿੇਾਰ 

ਹੋ ਕਕ ਇਹ ਸਰੱੁਕਿਅਤ ਹ,ੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਨਕਿ ਕਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੁਝ ਕਿਆ ਹੈ I 

ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਦਨ 

ਅਿੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੂੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ = ਕਈੋ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਕਈੋ ਠੋਸ ਜਾਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲਾ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਨਹੀਂ 

ਇਹ ਪਤਾ ਿਿਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੈ ਕਕ ਅੱਿ ਿਾਉਣ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਮੌਜ ਦ ਹੈ I ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੌਟਿਾਈਨ ਨ ੰ  1800 226 226 'ਤੇ 
ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਕਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਪ ਡਾਊਨਿੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ 
emergency.vic.gov.au ਤੇ ਜਾਓl ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿੁਆਂਢੀ ਕੈਂਪ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਛ ੋI ਜੇ ਿਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮਝ ੋ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕੈਂਪਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕਕਉ ਨ ੰ  ਨਾ ਜਿਾਓ I 

ਆਮ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀ ਮਨੂੈ ੰਆਪਣੇ ਕੈਂਪ-ਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਿਾਲੇ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਦ ੇਆਲੇ 
ਦ ਆਲੇ ਨੂ ੰਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

ਹਾਾਂ I 

ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ-ਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਬਾਰਬੀਵਕਉl ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਜਲਣਸੀਲ 

ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰ ੇ3 ਮੀਟਰ ਹਿਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਿੱਖੋ  l  ਵਜਿੱਥ ੇਉਪਲਬਧ 

ਹੋਿ ੇਇਿੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਾਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋI 

ਮੇਰਾ ਕੈਮਪਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਦਕਉ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਕੰਨਾ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

• ਤ ਹਾਡੀ ਕੈਮਪਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਿਾਲੇ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਇਕ ਮੀਟਰ 

ਚੋੜਾ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ ਅਕਾਰ ਦੀ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਈ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 30 

ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੰੂਘੀ ਹੋਿ ੇI 

• ਤ ਹਾਡ ੇਕੈਂਪ-ਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਿਾਲੇ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ 

ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ  ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ I 

• ਵਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਰਕਾਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਦਾ 

ਹਿਾਲਾ ਦੇਖ ੋI 



 
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?  ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

ਕੈਂਪਫਾਇਰਜ਼ ਅਤ ੇਬਾਰਬੀਦਕਉ   

 

ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਨਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਇਿੱਕ ਅਿੱਗ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ ਵਜਸਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਪਿੱਥਰ, ਧਾਤ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜਲਣਸੀਲ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

ਵਕ ਉਸਦੇ ਵਿਿੱਚ ਅਿੱਗ ਘੇਰੀ ਜਾ ਸਕੇl 

ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਪੈਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਦਕਉ ਨੰੂ  ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜ ੋਤਰਲ ਬਾਲਣ, ਗੈਸ ਈਧਂਨ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਠੋਸ 
ਈਧਂਨ ਵਰਤਦਾ ਹ?ੈ 

ਹਾਾਂ । ਪਰ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਰਲ, ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਿਾਲੀ ਕੈਮਪਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਦੇ ਨੇੜੇ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਿਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ 

ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਣਸੀਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹ ੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਕੈਪਫਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਦਕਉ ਨੰੂ ਦਬਨਾਂ ਦਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀਂ 

• ਇਿੱਕ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਸਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤ ਹਾਡੇ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਜੋ ਵਕ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ  

ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ l 

• ਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤ ਹਾਡੇ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਾਾਂ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਜੋ ਵਕ ਠੋਸ ਈਧਨ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿ ੇਦੇ  ਨਜਰ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਜਾਾਂ 

ਬਾਹਰੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੋਿੇl 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ-ਫਾਇਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਝੁਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 

• ਤ ਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਬ ਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਖ ਰਦ ਰੀ ਵਮਿੱਟੀ ਪਾਕ ੇl 

• ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪ-ਫਾਇਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਗਰਮ ਅੰਵਗਆਵਰਆਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡ ਸਕਦ ੇl  

• ਯਾਦ ਰਿੱਖ,ੋ ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕੈਮਪਾਇਰ ਸਪਰਸ ਕਰਨ ਨੰੂ ਠੰਡੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਛਿੱਡਣਾ ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਹ ੰਦਾ ਹੈ l 

ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਵਿਿੱਚ ਕਿੱਚ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਪਲਾਸਵਟਕ, ਕੂੜੇ ਜਾਾਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਚੂਰ ੇਜਮਹਾਾਂ ਨਾ ਕਰ ੋl ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਘਰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਓl 

ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਛਿੱਡਣਾ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਹੈl 

ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਦਨ 

ਅਿੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ = ਕੋਈ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਜਾਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਬਾਲਣ ਿਾਲੇ ਬਾਰਬੀਵਕਉ 

ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਦਨ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀਂ 

• • ਅਿੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹlੈ 

• • ਜੇ ਆਸੰਕਾ ਹਿੋ,ੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣਾ  ਕੈਮਪਫਾਈਰ ਨਾ ਜਲਾਓ 



 
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?  ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 
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ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਰਬੀਦਕਉ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜ ੋਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਦਨ ਗੈਸ ਜਾਂ ਦਬਜਲੀ ਨਾਲ 
ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਹਾਾਂ 

ਵਜਹੜਾ  ਬਾਰਬੀਵਕਉ  ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦ ਆਰਾ ਜਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੋਰ ਤੇ ਪਿੱਥਰ, ਧਾਤ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜਲਣਸੀਲ 

ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਪਿੱਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ 

ਇਿੱਕ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਜੋ ਵਸਰਫ ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ  ਿਪਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੋਰਟਬਲ ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਵਥਰ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ 

• • ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਹ ੈ

• • ਬਾਰਬੀਵਕਉ ਦ ੇਬਾਹਰੀ ਘੇਰ ੇਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਲਣਸੀਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹ ੰਦਾ ਹ ੈl 

• • ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਾਂ ਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਪਾਈਪ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤ ਰੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹ ੈl 

• • ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਿੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹ ੈਤਦ ਤਕ ਇਕ ਵਸਆਣਾ  ਹਰ ਿੇਲੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤ ੇਉਸ ਕੋਲ ਅਿੱਗ ਬ ਝਾਉਣਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ 

ਹਨ l 

• • ਵਸਆਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਿੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਬ ਝ ਗਈ  ਹੈ l 
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 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ 

• ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ bom.gov.au ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱਤ ੇਗਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਿ-ਅਨ ਮਾਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ 

• ਅਿੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰ:ੋ 

–  ਵਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੌਟਲਾਈਨ - 1800 226 226 

– emergency.vic.gov.au 

– ਵਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਪ 

ਸਿੱਕੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦਣੇ ਲਈ 136 186 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ ਦ ਭਾਸੀਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਟ੍ਾੰਸਲੇਵਟਗੰ ਐਂਡ 

ਇੰਟ੍ਪ੍ੇਵਟੰਗ ਸਰਵਿਸ  (TIS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰlੋ131 450 (ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਤੇ TIS ਨੈਸਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਜਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਿੇਖੋ 

tel:136186
http://www.tisnational.gov.au/
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