
ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਹਨ? ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ

ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੀਬਰ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ 
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹਰੈ।

ਕਮੁਲੋਵਨਮਬਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ 
ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਛੱਰ੍ੇ ਸੰਚਾਰਨ 
ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਵਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੰੁਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਇਲਰੈਕਵਟ੍ਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ 
ਵਨਸਚਤ ਅੰਤਮ ਵਬੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ 
ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ਜਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ 
ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। 
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਇੱਕ 
ਗਰਜ ਦੀ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਰੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਜਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ 

ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀ ਹਰੈ, ਜੇ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਸਵਕੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 
ਵਨਰੀਖਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰੈ।

ਤੂਫਾਨ ਡਾਊਨਡਰਾਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੰਸਕ ਰੂਪ ਪਰੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸਨੰੂ ਮਾਈਕਰੋਬਰਸਟ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ - ਜੋ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ ਜੋ ਅਕਸਰ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਫਰੈਲਦਾ ਹਰੈ। ਮਾਈਕਰੋਬਰਸਟ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਰਵਹੰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਵਖਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਵਡੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਫ 
ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ।

ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਵਡੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਰੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 
ਵਰਤਾਰੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ, ਗੜੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਹੰਸਕ ਹਵਾਵਾਂ (ਡੇਰੇਕੋ), ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਵਕ ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ ਜਾਂ ਬਵੰਡਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੂਫਾਨ ਕਮੁਲੋਵਨਮਬਸ ਬੱਦਲਾਂ ਵਵੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਮੌਸਮ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ 
ਘਾਟ, ਕਮੁਲੋਵਨਮਬਸ ਬੱਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵਵਆਪਕ 
ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਵਵਵਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ, 
ਕਮੁਲੋਵਨਮਬਸ ਬੱਦਲ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਵਲੱਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੰੂ ਵਟ੍ਗਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜਲ ਨਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਹਾਈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਨਤੱਖੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪਹਾੜੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਵਲੱਪ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਚੰਨ੍ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲਓ।

ਅਸਮਾਨੀ ਨਬਜਲੀ ਨਿੱਗਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ 
ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖੜੇ੍ 
ਹੋਵੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਜਾਂ ਮਸਤੂਲਾਂ (ਲੰਬੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਹੋ ਵਜਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਵਡੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰੈ। ਵਕਉਂਵਕ 

ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੱਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 
ਵਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਤੈਰੋ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਵਦਓ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਲਓ। 
ਸਾਵਰ ਵੀ ਨਾ ਲਓ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਿ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਵੀਨਮੰਗ ਪੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਫਗਾਰਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 
ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, "ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਵਰੈੱਬਪੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਉਵਚਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਵਪਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ



ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦਓ:

• ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ (TV)ਤੇ ਪ੍ਸਾਰਣ

• "ਡਾਇਲ-ਏ- ਵਰੈਦਰ" ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਵਸਸਟਮ : 1878 200

• ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟਾਂ
 http://www.weather.gov.hk/personalized-website/punjabi  ਜਾਂ
 http://www.hko.gov.hk/en/

• ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰੈੱਬਪੇਜ
 https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm

• "ਮਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ" 
 http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
 ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕਰੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

• ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 
 https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm

9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੰੂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ 
ਹਰੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਵਖੇ ਗੜੇ ਪਏ ਸਨ

ਵਪਘਲ ਰਹੇ ਗੜੇ
(1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਵਆਸ)

5-ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸੱਕਾ ਅਤੇ ਛਤਰੀ 
(ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ)

8 ਜੂਨ 2020 ਨੰੂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ 
ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਲੀ ਸੀ 

(Samuel Tai ਦੀ ਵਿਿਟਤਾ)

25 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਝੱਖੜਝਾਂਜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੌਰਾਨ 
ਵਚਊਂਗ ਚਾਓ ਬੀਚ 'ਤੇ 100 ਵਕਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

9 ਮਈ 2005 ਨੰੂ "ਿੀ ਹੂ ਫੇਂਗ" ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੇਠ, ਕਵਾਈ ਚੁੰ ਗ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ 
ਝੱਖੜਝਾਂਵਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰ  (Wen Wei Po ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ )

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੜੇ ਬਰਫ ਦੇ ਸਖਤ ਛੱਰੇ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਵਮਲੀਮੀਟਰ 
ਵਵਆਸ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਵਕ ਵੱਡੇ ਗੜੇ 
ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਵਵਕਸਤ ਗਰਜ ਵਾਲੇ ਕਮੁਲੋਵਨਮਬਸ 
ਬੱਦਲਾਂ ਵਵੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੜੇ ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੈਣ 
ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ।

"ਿੀ ਹੂ ਫੇਂਗ" ਝੱਖੜਝਾਂਜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਹੰਸਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਥਾਨਕ ਵਰਣਨ ਹਰੈ। ਇੱਕ ਝੱਖੜਝਾਂਜਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ 
ਤੂਫਾਨ ਸਰੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰੈ। ਝੱਖੜਝਾਂਜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਵਨਾਸਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਵਦਸਾ 
ਵਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਝੱਖੜਝਾਂਜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਵਹੰਸਕ ਹਵਾਵਾਂ 88 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਖੜਕੀਆਂ, 
ਸੀਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵੰਡਸਕ੍ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ
ਖੁੱਲ੍ੇ  ਸਮੁੰ ਦਰ ਵਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨਕਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਝੱਖੜਝਾਂਜੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ 
ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਵੰਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਵਵੱਚ ਪਨਾਹ 
ਲਓ। ਵਖੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਫਰਸ 'ਤੇ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀ 
ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ, ਦਰਖਤਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਬਵੰਡਰ 
ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ
ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਨਵਸਸੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ। ਨਹੰਸਕ 
ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲਰੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਨਢੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰੋ। 
ਇਿਵਤਹਾਰ ਬੋਰਡ, ਸਕਾਫੋਲਵਡੰਗ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ।

ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੇਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੰੂ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਹਾਈਵੇਅ/ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵਹੰਸਕ ਹਵਾਵਾਂ ਪ੍ਤੀ ਸੁਚੇਤ 
ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਨਕਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੱਖੜਝਾਂਵਜਆਂ 
ਕਾਰਨ ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਵਥਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਵਵੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਵਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਾ 
ਕੀਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਵੱਚ 
ਤੀਬਰ ਥੰਮ੍ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ 
ਵਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ 
ਹਰੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਛੂਹਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਵੰਡਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਛੂਹਣ 
ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ 
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 
ਵਵੱਚ ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ ਜਾਂ ਬਵੰਡਰ ਆਮ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਬਵੰਡਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ।

ਗੜਾ "ਸ਼ੀ ਹੂ ਫੇਂਗ" (ਡੇਰੇਕੋ) 

ਵਾਟਰਸਪਾਊਟ / ਬਵੰਡਰ

http://www.weather.gov.hk/personalized-website/punjabi
http://www.hko.gov.hk/en/
https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm
http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm

