
ਮਿਰ (Murray) ਨਦੀ ਦ ੇਹੜ�: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
ਮਿਰ ਨਦੀ ਹੜ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨਕਸ਼ ੇ

ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੂਰਣ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਨਵੀਨਤਮ ਪ�ਵਾਹ ਅਨੁਮਾਨਾ ਂਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਿਰਵਰ ਮਿਰ ਫਲੋ 
ਿਰਪੋਰਟ ਵਖੇੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਹਾਅ ਦੀਆ ਂਦਰਾਂ, barrage (ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੇਟ) ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਸਬੰਿਧਤ ਮੱੁਿਦਆਂ 
ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਹੜ�ਾ ਂਲਈ ਦਿਰਆ ਲਾਗੇ ਵੱਸੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਕ�ਸਲਾਂ, SES ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਭਾਗ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ levee (ਲੇਵੀ) 
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਕ�ਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਵੀਆਂ (levees) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੜ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ�ਾ ਂ
ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਦੇਖ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹਾਅ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

ਉਚੱੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਉਚੇੱ ਵਹਾਅ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਲੰਕ, ਤੁਸੀ ਂਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 
ਕ�ਦਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉਚੱ ੇਵਹਾਅ 2022 'ਤੇ  ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

SES ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ, ਜਦ� 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂ(ਜੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਬਾਰੇ ਅਸਲ, ਪਲ-ਪਲ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

DEW ਮਿਰ ਨਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ (barrage) ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਮੀਹਂ, ਨਦੀ ਸਬੰਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਪੱਰਵਾਰ (ਅੱਪਸਟ�ੀਮ) ਹੜ� ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ ਿਬਊਰ ੋਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਖੇੋ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂੇ ਹੋਣ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਹੜ� ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ? 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ DEW ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੜ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ 
ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਡੱੁਬ ਜਾਣਗੇ ਉਨ�ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਦਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਹ ਜਾਣ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ 

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹਾਅ ਦੇ  ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਇਨ�ਾਂ ਕਦਮਾ ਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਹੜ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ�ੋ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰੋ 
2. ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਪੱਰਲੀ ਤਰਫ ਬਣੇ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀ ਂਜਾ ਂਕ�ਸਲ ਖੇਤਰ ਜਾ ਂਉਪਨਗਰ ਡ�ੌਪ ਡਾਊਨ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ

ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭੋ 
3. 'Flood Studies' ਿਲਖੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ 'Flood Mapping of the River Murray 2014' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
4. ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੜ� ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ (ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਲਈ ਮ� ਿਕੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਾ?ਂ 

DEW ਮਿਰ ਨਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ (barrage) ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਉਚੱ ਪ�ਵਾਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ SES ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲੇਵੀ ਬ�ਕ (Levee banks) 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਿਵਭਾਗ, ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਲੇਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

DEW ਲੋਅਰ ਮਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਲੇਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਹੜ� ਆਉਣ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਅਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ (ਬਣਾਇਆ) ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਢਾਂਚੇਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ 
ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਵੀ ਬ�ਕ ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਜੀ ਜਾ ਂਕ�ਸਲ 
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ,ਂ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰਨ 
ਿਲਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕ�ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਵੀ ਕੰਿਢਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਾ ਂਨਵ� ਲੇਵੀ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਜ� ਪ�ਤੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ $50,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ�ਾਂਟਾਂ (ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ)। 

ਿਨਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਜਾ ਂਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 
$1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ�ਾਂਟ (ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਿਡੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗ�ਾਂਟ ਪੰਨੇ ਵੇਖੋ। 

ਐਮਰਜ�ਸੀ (ਆਪਾਤਕਾਲ) ਹੜ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇSES ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਲੇਵੀ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਰੰੁਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੈ? 

ਲੈਵੀ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
'ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਲੇਵੀ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ' ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 
ਇਹ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਿਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਵੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਂਡੈਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਿਹਰਾਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈਣ। 

ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-
ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ Mannum ਤ� ਲੈ ਕੇ Wellington ਖੇਤਰ ਤੱਕ 
ਲੋਅਰ ਮਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਮਲਿਕਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੇਵੀ ਬ�ਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। Local Irrigation 
Trust (ਸਥਾਨਕ ਿਸੰਚਾਈ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਕੌਨਟ�ੈਕਟਰ ਿਨਰੰਤਰ ਲੈਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ-ਜਾ ਸਕਣਗ ੇਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੈਵੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਗੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਮੌਸਮ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ। 

ਕੀ Renmark ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਲੇਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਸਮ� 
ਿਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ - ਲੇਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ Renmark Paringa ਕ�ਸਲ ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। 
 

ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? 

https://www.environment.sa.gov.au/topics/river-murray-floods/grants
https://cdn.environment.sa.gov.au/environment/docs/Earthen-Levee-Embankment-Inspection-and-Repair-Guide.pdf
https://www.renmarkparinga.sa.gov.au/river-murray-high-flow-advice
https://www.renmarkparinga.sa.gov.au/river-murray-high-flow-advice


ਦੱਖਣੀ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Lock 1 ਤ� ਉਪੱਰ, ਅਤੇ ਮਿਰ ਿਬ�ਜ Lock 1 ਤ� ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਦੀ 
ਦੇ ਸਾਰ ੇਵੇਸਟ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹਨ। Goolwa ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਿਰਵਰ ਵੈਸਲ ਵੇਸਟ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮ� 
ਖੱੁਲ� ਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸੀ ਂਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਵਹਾਅਵਾ ਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਵਹਾਅ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਵ� ਹੈ? 

1993 ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 112 GL/ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਗਲਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਵਹਾਅ 
1975 ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 160 GL ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਅਤੇ 1974 ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 180 GL ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਸੀ। 

ਿਨਯਮਤ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਂ1931 ਿਵੱਚ ਜਦ� ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 
210 GL/ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ 1956 ਿਵੱਚ ਜਦ� ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 341 GL/ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਸੀ। 1917 (ਲਗਭਗ 
217 GL/ਿਦਨ) ਅਤੇ 1870 (ਲਗਭਗ 310 GL/ਿਦਨ) ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੜ� ਆਏ ਸਨ। 

ਕੀ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਹੜ�ਾ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਿਕਨੇੰ ਿਦਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਿਦਨ, 
ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ? 

ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਹਾਅ ਦੇ 150 GL/ਿਦਨ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਤਾਂ 
ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਹਾਅ ਦੇ 100 GL/ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੱ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ locks  ਅਤੇ weirs ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ? 

SA Water, ਮੁਿਰ-ਡਾਰਿਲੰਗ ਬੇਿਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ� ਅਤੇ DEW ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 
ਿਵੱਚ locks ਅਤੇ weirs ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਹੜ� ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ locks ਅਤੇ weirs ਨੰੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 
ਇਸਲਈ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ stop logs ਅਤੇ navigation pass ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਆ 
ਹੋਇਆ ਦਿਰਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲੰਘ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਵਹਾਅ ਆਮ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਹਾਲਤਾ ਂ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਦੇ ਸਾਰ ੇਛੇ locks ਅਤੇ weirs ਤ� ਸਾਰ ੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ weir ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਂਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ) ਹਣੁ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਉਤੱ� ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ 
ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Lower Lakes, barrages ਅਤ ੇMurray mouth ਦਾ 
ਪ�ਬੰਧਨ 



Lower Lakes (ਹੇਠਲੀਆਂ ਝੀਲਾ)ਂ ਲਈ ਹੜ�ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਉ ਂਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ? 

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ barrages ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੜ� ਦੇ ਿਸਖਰ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਝੀਲ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਨੰੂ 1.0 ਮੀਟਰ AHD ਤ� ਹੇਠਾਂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣਗ।ੇ ਿਕਉਿਂਕ Lower Lakes 'ਤੇ ਹੜ� ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਮਿਰ ਨਦੀ ਲਈ ਹੜ� ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹੜ�ਾ ਂਦੇ ਡੱੁਬਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਨੰੂ ਿਸਰਫ Wellington ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੜ� ਦੌਰਾਨ barrages ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਜਦ� ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗ ੇਤਾਂ Lower Lakes ਿਵੱਚ ਏਅਰਸਪੇਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ (ਜਗਾਹ ਬਨਾਉਣ) ਲਈ 
barrages ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੂਫਾਨਾਂ/ਉਚੱੀਆਂ ਲਿਹਰਾ/ਂਉਭਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ), ਿਜਸ ਤ� 
ਬਾਅਦ barrage ਤ� ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।  

lower lakes ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ ਿਕਉ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

barrages ਨੰੂ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਝੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਿਕ ਸਮੰੁਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਝੀਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਹਨ।  

ਝੀਲ ਲਾਗੇ ਵੱਸੀਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੜ�ਾਂ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Lower Lakes 
ਿਵੱਚ� ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਿਢਆ ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਜਾ ਿਰਹਾ? 

Lower Lakes ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇ
0.65 ਮੀਟਰ AHD ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲਾਂ ਿਵੱਚ 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵਜ� ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਬਹਤੁ ਉਚੱੀਆਂ ਲਿਹਰਾ ਂਉਠੱਣ ਦੌਰਾਨ barrage ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਝੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸਥਾਈ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੇਟ ਖੋਲ�ੇ 
ਜਾਣਗ ੇ(ਜਦ� ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)। 

ਹੋਰ barrage ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ? 

SA Water ਮਿਰ-ਡਾਰਿਲੰਗ ਬੇਿਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ�, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਕਰ ਕੇ barrages ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ barrage 'ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਇਸਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ ਝੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ 0.65 ਮੀਟਰ AHD ਦਾ ਰਹੇ।  



Murray Mouth ਿਵੱਚ� ਦੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ (dredging) ਰੋਕ ਿਕਉ ਂਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 

Murray Mouth ਇਸ ਸਮ� ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚੇੱ ਵਹਾਅਵਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ dredge (ਮਲਬਾ ਕੱਢਣ/ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਮਸ਼ੀਨ) ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਿਤਆਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। 

ਿਰਵਰਲ�ਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 

ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਿਰਵਰਲ�ਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ - ਮਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਵਰਲ�ਡ ਪਾਰਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਖੱੁਲ�ੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਭਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਕ�ਿਪੰਗ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ।  

ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕ�ਪ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਟ�ੈਕ ਅਤੇ ਟ�ੇਲ (ਰਸਤੇ) ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਬਹਤੁ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹੜ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਰ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ 
ਪਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ? 

ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਔਪਰੇਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਤਰ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ - DEW ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਉਚੱ ਵਹਾਅ ਅਤੇ 
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰ ੇਹਰ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਹੜ� ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤ ੇਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
SES ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖ ਲਉ। 

ਹੜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕੰਮ 

ਮ� ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਹੜ�ਾ ਂਤ� ਆਪਣੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅਵਾਂ ਦਾ DEW ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 
ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂਿਵਖੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ (infrastructure) ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਜਾ ਂਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

https://www.parks.sa.gov.au/know-before-you-go/closures-and-alerts/temporary-park-closure
https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx
https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx
https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx
https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/river-murray-high-flows-2022
https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/river-murray-high-flows-2022


ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੰਪ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, Shacks (ਘਰ), ਪੌਨਟਨੂ (pontoons), 
retaining walls (ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਖਸਕਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕੰਧ), ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰ�ਪ ਅਤੇ 
houseboat moorings (ਹਾਊਸਬੋਟਾਂ ਨੰੂ ਬਨ�ਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ�ਾ)। 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅਵਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
2. ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੜ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ (infrastructure) ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ 

ਦੇਣਾ 

ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ (ਫ�ੀਹੋਲਡ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ) ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਖੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੜ� ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੜ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਿਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹੜ� ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾ ਂਘਟਣ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 
ਢਾਂਚੇ/ਉਨ�ਾਂ ਢਾਂਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾ ਂਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਢਾਂਿਚਆਂ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਆਸ-ਪਾਸ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 
ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕ।ੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਥਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ (ਆਪਾਤ ਸਿਥਤੀ) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ 000 'ਤੇ ਜਾਂ 132 500 'ਤੇ SA ਸਟੇਟ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕ�ਾਉਨ ਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਸੰਪਤੀਆਂ 

ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਸਿਥਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ?ੈ 

ਕ�ਾਉਨ ਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਜੱੈਟੀਆਂ, ਪ�ਟਨੂ ਅਤੇ ਿਰਟੇਿਨੰਗ ਵਾੱਲ (ਕੰਧਾ)ਂ) ਅਤੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪੰਪ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸ਼ੱੈਡ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਮ�ਬਰਾ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਹੜ�ਾ ਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਸਮ� ਸਮੇਤ, ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਲਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕ�ਾਉਨ ਲ�ਡ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾ ਂਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

ਹਾਊਸਬੋਟਾ ਂਨੰੂ ਬਨ�ਣਾ 



ਮ� ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਬੋਟ ਨੰੂ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੱਥੇ ਬਨ� ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀ ਂਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 21 ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਬੋਟ ਨੰੂ ਬਨ� ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਹਾਊਸਬੋਟਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਨ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਉਿਚਤ 
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮਰੀਨਾ (marina) ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਬਨ�ਣਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਦੀ ਫ�ੀਹੋਲਡ ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� 
ਿਬਨਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਸਥਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਹਾਊਸਬੋਟ ਨੰੂ ਬਨ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਉਥੱ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ 

ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਖੇਤਰ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਹੈ? 

ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵ� ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ, ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਉਤੇੱ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਸਰਲੇਖ (native title) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਤ� ਲਗਭਗ 30 ਮੀਟਰ ਤ� 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਫੈਿਲਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਕੋਈ ਿਵਆਪਕ ਵੈਟਲ�ਡ, ਦਲਦਲ ਜਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾ ਂਵਾਲੇ 
ਖੇਤਰ (conservation areas) ਹੁਦੇੰ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਿਨੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਨਦੀ ਸਬੰਿਧਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਮ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮਿਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸੀ ਂਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਰਿਹ ਸਕ।ੋ 

ਉਪਯੋਗੀ ਿਲੰਕ ਦੇਖ ੋਜੋ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰ ੇਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 
ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ?ਂ 

SES ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ, ਜਦ� 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂ(ਜੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਬਾਰ ੇਅਸਲ, ਪਲ-ਪਲ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

DEW ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਹੜ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਹਾਅ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 
ਿਕੱਥ ੇਿਕੰਨਾ ਹੜ� ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

https://www.environment.sa.gov.au/topics/river-murray/about/visiting-the-river/river-safety
https://www.ses.sa.gov.au/incidents-and-warnings/current-warning-list/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://sarivermurrayflowreport.cmail19.com/t/r-l-tjghrhd-bjhlihyfd-t/&data=05|01|Ellee.Eleftheriadis2%40sa.gov.au|490aaebf26f54c5ffa5b08dab0994d80|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638016469716272180|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=lA+ZySNIVNs3lAvkFPc3lsoekYPkLSXbMMkgye9XUKQ=&reserved=0


DEW ਮਿਰ ਨਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ (barrage) ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਉਚੱ ਪ�ਵਾਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਮੀਹਂ, ਨਦੀ ਸਬੰਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਪੱਰਵਾਰ (ਅੱਪਸਟ�ੀਮ) ਹੜ� ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ ਿਬਊਰ ੋਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਖੇੋ। 

ਮ� ਿਕਵ� ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਹੜ�ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ? 

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ SA ਸਟੇਟ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ (Crown land) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕ�ਿਪੰਗ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉਚੱ ਵਹਾਅ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਫਲੱਡਪਲੇਨਾ ਂ(ਹੜ� 
ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ)ਂ ਿਵੱਚ ਖਾਸੇ ਹੜ� ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਿਕ 
ਕੁੱਝ ਉਚੇੱ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਕ�ਾਊਨ ਲ�ਡ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਤ� ਦਰਿਮਆਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੜ� ਹੀ ਆਉਣਗੇ।  

ਬਲੈਕਵਾਟਰ 

ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮੀਹਂ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੱਤੇ 
ਅਤੇ ਲੱਕੜ, ਹੜ� ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਤ� ਵੱਗ ਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀ ਂਤੋੜ ਿਦਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ 
ਜੰਤੂਆਂ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨ� ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ PIRSA ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬੈਠਕਾ ਂਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ PIRSA ਦੀ 
ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰਦੀਆਂ/ਮਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ FISHWATCH ਦੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਹੌਟਲਾਈਨ 1800 065 522 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PIRSA ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਦੇ 
ਬਾਇਓਿਸਕਯੁਿਰਟੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx
http://www.bom.gov.au/australia/warnings/index.shtml
https://www.ses.sa.gov.au/home/
https://www.ses.sa.gov.au/home/
https://pir.sa.gov.au/emergencies_and_recovery/storms_and_floods/river_murray_high_flows_2022
https://pir.sa.gov.au/emergencies_and_recovery/storms_and_floods/river_murray_high_flows_2022
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://premier.us14.list-manage.com/track/click?u=a0bf08278627d68257ad822a8&id=b90c044714&e=16311ac23f&data=05|01|Birgitte.Sorensen%40sa.gov.au|6754dc6879a1427a89f708dac132f83a|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638034721898345615|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ZohNgT7nTISspARpkt9HJVAlzEiMveMPatfj2MEaXr8=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://premier.us14.list-manage.com/track/click?u=a0bf08278627d68257ad822a8&id=b90c044714&e=16311ac23f&data=05|01|Birgitte.Sorensen%40sa.gov.au|6754dc6879a1427a89f708dac132f83a|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638034721898345615|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ZohNgT7nTISspARpkt9HJVAlzEiMveMPatfj2MEaXr8=&reserved=0


ਲੋਅਰ ਮਿਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 

ਜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੜ� ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਡੇਅਰੀ 
ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਡੱੁਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? 

ਨਹੀ,ਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਢਕੁਵਾ ਂਸਮਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ� ਪਿਹਲਾ।ਂ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਸਮਤਲ ਸਥਾਨਾ ਂ(flat) 
‘ਤੇ ਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਿਂਕ ਉਥੱ ੇਉਚੱ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚਰਾਗਾਹ (pasture) ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ 
ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਸਮਤਲ ਸਥਾਨਾ ਂਤ� ਪਰੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਹੀ 
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥੱ� ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੀਆ ਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ SA ਮਿਰ ਨਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਂਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਿਜਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੜ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ 
• ਹੜ�ਾ ਂਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾ ਂਲਈ ਦੱਖਲਾਂਦਾਜ਼ੀ (ਹੜ�ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) 
• ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ (ਆਪਾਤਕਾਲ) ਸੰਕਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ (ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ)ੋ 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx&data=05|01|Alison.Perkins%40sa.gov.au|b2e7aa499a74487200e708dac2ae6c49|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638036351633915939|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=U0kpNwt4FAZ08sOueg/0alMR0SAv2+64BGCmY4zqaYU=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.waterconnect.sa.gov.au/River-Murray/SitePages/River%20Murray%20Flow%20Reports.aspx&data=05|01|Alison.Perkins%40sa.gov.au|b2e7aa499a74487200e708dac2ae6c49|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638036351633915939|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=U0kpNwt4FAZ08sOueg/0alMR0SAv2+64BGCmY4zqaYU=&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://confirmsubscription.com/h/r/8D42C972B80E0D172540EF23F30FEDED&data=05|01|Alison.Perkins%40sa.gov.au|b2e7aa499a74487200e708dac2ae6c49|bda528f7fca9432fbc98bd7e90d40906|1|0|638036351634072160|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=PaWCbIc0PNLOPIKYW9GEaTqNgKRUCC/++OeVf3GP5ys=&reserved=0
https://www.environment.sa.gov.au/topics/river-murray-floods/wildlife-in-floods
https://www.environment.sa.gov.au/topics/river-murray-floods/wildlife-in-floods/report-a-wildlife-emergency
https://www.environment.sa.gov.au/topics/river-murray-floods/wildlife-in-floods/report-a-wildlife-emergency
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	ਮਰਿ (Murray) ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
	ਮਰਿ (Murray) ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
	ਮਰਿ ਨਦੀ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ
	ਮਰਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੂਰਣ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਹੈ?
	ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆ ਲਾਗੇ ਵੱਸੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
	ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆ ਲਾਗੇ ਵੱਸੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
	ਉੱਚੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
	ਉੱਚੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
	ਕੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
	ਕੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
	ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ (ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਾਂ?

	ਲੇਵੀ ਬੈਂਕ (Levee banks)
	ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
	ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੇਵੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੈ?
	ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
	ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
	ਕੀ Renmark ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੇਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
	ਕੀ Renmark ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੇਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

	ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
	ਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?

	ਵਹਾਅਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
	ਵਹਾਅ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
	ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ?
	ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ?
	ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਿ ਨਦੀ ਦੇ locks  ਅਤੇ weirs ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
	ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਿ ਨਦੀ ਦੇ locks  ਅਤੇ weirs ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

	Lower Lakes, barrages ਅਤੇ Murray mouth ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
	Lower Lakes (ਹੇਠਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ) ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?
	ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ barrages ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
	lower lakes ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
	ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Lower Lakes ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ?
	ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Lower Lakes ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ?
	ਹੋਰ barrage ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ?
	Murray Mouth ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ (dredging) ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

	ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ
	ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਿ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ?
	ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਿ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ?

	ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
	ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
	ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
	ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

	ਕ੍ਰਾਉਨ ਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ
	ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

	ਹਾਊਸਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਨ੍ਹਣਾ
	ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਬੋਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਨ੍ਹ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

	ਕ੍ਰਾਊਨ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
	ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਿ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਲੈਂਡ ਹੈ?
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