
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 

ਜਨਰੇਟਰ (ਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਪਾਿਰ ਸਰੋਤ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਪੋਰਟੇਿਲ (ਚੱਕਿੇਂ) ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਵਿਜਲੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, Energy Safe Victoria (ਐਨਰਜੀ ਸੇਫ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ) (ESV), ਉਹਨਾਾਂ 

ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ 

ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਆਕਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਇਹ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ: 

• 750 - 1000 ਿਾਟ ਦੇ: ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੇ੍੍ ਵਜਹੇ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

– ਕੂੰਵਪਊਟਰ, ਮੋਿਾਈਲ ਫੋ਼ਨ ਚਾਰਜਰ, ਛੋਟਾ ਿਾਰ ਫਵਰੱਜ ਅਤੇ ਕੈਂਵਪੂੰਗ ਸਟਾਈਲ LED ਲਾਈਟਾਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੇਤਲੀ ਜਾਾਂ 

ਟੋਸਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

• 2000 ਿਾਟ ਦਾ: ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਵਮਆਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਕਸਮ ਦਾ ਫਵਰੱਜ, ਮਾਈਕਰੋਿੇਿ ਜਾਾਂ 

ਇੱਕ ਕੇਤਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਤੂੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• 5000 or 8000 ਿਾਟ ਦਾ: ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਿੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪੱਰ ਦੱਸ ੇਸਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਜੂੇ 

ਫਵਰੱਜ ਜਾਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਕੇਤਲੀ ਜਾਾਂ ਟੋਸਟਰ ਿਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ 

ਹੈ। 

 
ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵਮਆਰ ਲਈ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਚੂੰਨ੍ ਲਈ ਿੱਿੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿ,ੋ ਇਸਨੂੂੰ  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਰਕ 

(Regulatory Compliance Mark) ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੂੂੰ  RCM ਿੀ ਕਵਹੂੰਦ ੇਹਨ। 

 
 

 
ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਪੋਰਟੇਿਲ ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਿਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਵਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਿਰਗੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਜ਼ੋਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜਲੀ ਗ਼ੱੁਲ ਹੋਣ 

ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟੇਿਲ ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇਜ਼ੋਿਮਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਲਾਹ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ 

• ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੀਡ ਨੂੂੰ  ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਵਫਰ ਫਵਰੱਜ 

ਿਰਗੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਲ ਅਡਾਪਟਰ ਜਾਾਂ ਪਾਿਰ ਿੋਰਡਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਕਦੇ ਿੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਵਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਿਦਲੋ। ਘਰ ਵਿਚਲੀਆਾਂ ਵਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਤਿਦੀਲੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸੁ਼ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਿਾਹਰਿਾਰ, ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ-ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਪੋਰਟੇਿਲ ਜਨਰੇਟਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਾਂ ਿੂੰਦ ਥਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਿਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦ ੇਹਨ ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਿ ਜਾਾਂ ਸੁੂੰਘ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਾਰਿਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਵਹਰ 

ਚੜ੍੍ਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
Energy Safe Victoria  

Punjabi 



Energy Safe Victoria  

 

• ਜਨਰੇਟਰ ਿਾਹਰਿਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜਨਰੇਟਰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ 

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਿਾਦਾਰ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਿਾਹਰਿਾਰ ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਰ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੂੰ  

ਲਗਾਉਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ: 

– ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੂੰ  ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਿੋ 

– ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਾਂਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲਾ ਧੂੂੰਆਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਜਾਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ, ਜਾਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

– ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਚਣੁੋ ਜੋ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍੍ੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਰਪੋਰਟ, ਛੱਤ ਦਾ ਿਾਧਰਾ (ਈਿਜ਼) 

ਜਾਾਂ ਿਰਾਾਂਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ। 

– ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੂੰ  ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਿ ੋਵਕਉਾਂਵਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲਾ ਧੂੂੰਆਾਂ ਿਹਤੁ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ 

ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ੍ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਜਾਿੇਗਾ। 

– ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਾਲਣ (ਤੇਲ) ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; 

− ਹਮੇਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਜਨਰੇਟਰ ਿੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੁਾਰਾ ਈਾਂਧਨ (ਤੇਲ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਠੂੰ ਢਾ ਹੋ ਚੱੁਵਕਆ ਹੈ। 

− ਈਾਂਧਨ ਨ ੂੰ  ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਡੱੁਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲਾ ਗਰਮ ਧ ੂੰਆਾਂ ਿਾਲਣ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

− ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਵਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਦਿੁਾਰਾ ਈਾਂਧਨ (ਤੇਲ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨ ੂੰ  ਿੁਝਾਓ। 

• ਵਸਰਫ਼ ਹੈਿੀ-ਵਡਊਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਡਾਾਂ (ਤਾਰਾਾਂ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਚੂੰਗੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਰੇਟਰ 

ਉਪੱਰ ਵਦੱਤੀ ਰੇਵਟੂੰਗ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਦੇ ਿਾਟਸ ਜਾਾਂ amps ਿਾਲੀ ਦਰਜਾਿੂੰਦੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹੋਣੀਆਾਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

• ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲੱਗਾਾਂ ਦੇ ਜੋੜ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥ ੇਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਿਧ ਹਨ ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਕਸ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਿਾਲਾ ਫੋ਼ਟੋ ਵਿੱਚ ਵਦਿਾਇਆ ਗਈ ਹੈ। 

• ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਕਟ (ਪਲੱਗ) ਜਾਾਂ ਸਵਿੱਚਿੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਕਦੇ ਿੀ ਘਰ ਨੂੂੰ  

ਵਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਉਥੱੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਿਵਣਆ 

ਜਨਰੇਟਰ ਇਨਲੇਟ (ਪਲੱਗ) ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਿੈਕ-ਫੀਡ ਹੋ (ਵਿਜਲੀ ਵਪੱਛੇ ਨੂੂੰ  ਜਾ) ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜਲੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ੇ

ਹੋਏ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਸ ੇਇਲੈਕਟਰੀਕਲ (ਵਿਜਲੀ ਸੂੰਿੂੰਧੀ) ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਸੋਧ ਵਸਰਫ਼ ਵਕਸ ੇਲਾਇਸੂੰਸਸੁ਼ਦਾ 

ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਈ ਾਂਧਨ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕੂੰਟੇਨਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਗੈਸ ਿਾਟਰ ਹੀਟਰ) ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਕੌਣ ਹਾਾਂ 

ESV ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਵਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ 

ਉਮੀਦਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਵਿਜਲੀ 

ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਰੇ ਵਸੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਵਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰ ਹਾਾਂ। 

 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ESV: 03 9203 9700 ਜਾਾਂ 1800 800 158 (ਫਰੀਕਾਲ); ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ info@energysafe.vic.gov.au  

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Energy Safe Victoria ਦੀ ਿੈੱਿਸਾਈਟ www.esv.vic.gov.au 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 
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