
ن پا�ن ےك ریےل آسک�ت ہ�ی ۔ لوگوں کو پا�ن ےك ندی نالوں ےس
ُ
باہ ک

َ
ن بارش ےس ت  ت�ی

دور رہنا چاہ�ی ۔

،  کچھ نشی�ب عالقوں اور ناقص نكایس واےل عالقوں م�ی سیالب آسکتا �ہ
۔ وری احتیایط تداب�ی اختیار کر�ن چاہی�ی ممكنہ متاثرہ افراد کو �ن

و�ن رسگرمیوں م�ی ملوث افراد کو محكمہء موسمیات یك  كوہ پیماء اور ب�ی
ورت  طرف ےس جاری کردہ موسم یك تازہ ترین معلومات ےس آگاہ رہنا چاہ�ی اور �ن

۔ ےك مطابق رسگرمیاں تبدیل یا منسوخ کر�ن چاہی�ی

۔  ڈھلوانوں اور پتھروں ےك ٹکڑوں كو روك كر رکھ�ن وایل دیواروں ےك قریب نہ جائ�ی
کوں پر پتھروں ےك ٹکڑے کٹ کر گر�ن ےك انتبایہ  ڈرائیوروں کو پہاڑی عالقوں م�ی یا رسڑ

کوں پر گاڑی چال�ن ےس گریز کرنا چاہ�ی ۔ اشاروں وایل رسڑ

 زیادہ تر گرج چمك واےل طوفان بار�ش بادلوں م�ی بن�ت ہ�ی اور عام طور پر موسال
 دھار بارش ےس تعلق ركھ�ت ہ�ی ۔ گرد و نواح م�ی متحرک موسیم نظام جیےس كم
، بار�ش بادل مستقل طور پر تیار ہوسک�ت ہ�ی ، اور گرج  دباؤ وایل جگہوں م�ی
 ۔ بعض سازگار موسمیا�ت

گ
 چمک واےل طوفان زیادہ وسیع اور مستقل ہو جائ�ی ےك

 صورتحال ےك تحت ، بار�ش بادل مل كر شدید گرج چمك واےل طوفان اور طوفان
ن پا�ن ےك ریےل اور پتھروں ےك ٹکڑے

ُ
 باراں كا باعث بن سک�ت ہ�ی ، جو سیالب ، َتباہ ک

 ۔
گ

ن تر کر دیں ےك کٹ کر گر�ن جییس آفات کو مزید ت�ی

تو ہوں  ر�ہ  كر  كام  باہر  آپ  اگر  ۔  رہ�ی  خانہ   اندرون 
عمارتوں م�ی پناہ ل�ی ۔

، پہاڑ یك چوٹیوں پر  یا نہایت موصل  چمك پڑ�ن ےس بچ�ی
دھا�ت بلند  یا  درختوں  ۔  نہ ہوں  قریب كھڑے   اشیاء ےك 

 كھمبوں ےس دور رہ�ی كیونكہ ان پر چمك پڑ سك�ت �ہ ۔
ن پر ، آپ كو زم�ی ن م�ی منتقل ہو�ت �ہ  جیسا كہ بر�ت رو زم�ی

ن ن گییل ہو ۔ بلکہ آپ كو گھٹ�ن موڑ كر زم�ی  لیٹنا نہ�ی چاہ�ی خاص طور پر جب زم�ی
ن ےك درمیان مالپ كم ےس كم ہو ۔ یك طرف جھك جانا چاہ�ی تاكہ آپ ےك اور زم�ی

كت نہ كریں ۔ پا�ن ےس نكل جائ�ی ایك یا پا�ن ےس متعلق كیس قسم ےك كھیل م�ی رسش  ت�ی
اور پناہ تالش كریں ۔ نہا�ن ےس بیھ گریز كریں ۔

 بچا�ن واےل
گ

و�ن سہولیات، كھیل ےك میدانوں، سوئمنگ پولز پر زند�  كھیلوں � ب�ی
، ”چمك واےل مقامات اكوں ےك منیجروں كو موسیم تبدیلیوں ےس باخ�ب رہنا چاہ�ی  ت�ی
، اور سہولیات استعمال كر�ن واےل  یك معلومات“ ےك ویب پیج ےك حوالہ جات دی�ن چاہی�ی

 افراد كو مناسب ہدایات دی�ن چاہی�ی ۔
 بجیل ےس چل�ن واےل آالت، بشمول كمپیوٹر استعمال كر�ن

گ
 ٹییل فون اور دیگر سوئچ م�ی ل�

ےس گریز كرنا چاہ�ی ۔

 گرج چمك واےل طوفان چمك پڑ�ن كا خطرہ ساتھ ال�ت ہ�ی ۔ شدید موسیم
ن  مظاہرہ جیسا كہ طوفان باراں، اوےل پڑنا، شدید تند ہوا یا �ب قابو تند ہوا )ت�ی

 طوفان(، ح�تٰ كہ آ�ب بگوال یا طوفاِن گرد و باد بیھ گرج چمك واےل طوفان ےك
ساتھ آسك�ت �ہ ۔

ت  گرج چمك واال طوفان حرارت یك منتقیل یك خصوصیت واال ایك شدید و ح�ی
 ہانگ كانگ م�ی اپریل ےس ستم�ب ےك دوران واقع

ً
ن موسیم مظاہرہ �ہ جو عموما  انگ�ی

 ہوتا �ہ ۔ گرج چمك واےل طوفان یك خوبیوں م�ی  بجیل یك چمك اور گرجدار كڑك
شامل ہ�ی ۔

 بار�ش بادل م�ی سخت ہیجان یك وجہ
 ےس، بادل م�ی پا�ن ےك قطروں اور برف
یك حرارت  انتقاِل  م�ی  گولیوں   یك 
ك )الیك�ڑ بار  بر�ت  دوران  ےك   حرکت 
۔ جب بار جمع  چارج( پیدا ہو جاتا �ہ
بن�ن واال بر�ت میدان  ہو�ن یك وجہ ےس 
شكار كا  پھوٹ  ٹوٹ  فیلڈ(  ك   )الیك�ڑ
،  ہو�ن ےك ایك خاص نقطہ پر پہنچتا �ہ
 تو بادلوں ےك درمیان یا بادل اور سطح
پزیر وقوع  چمک  درمیان  ےك  ن   زم�ی
كا ہوا  یك  نواح  و  گرد  ۔  �ہ   ہو�ت 
پیدا پھیالؤ گرجدار آواز  ن   دھماكہ خ�ی

، اگر مشاہدہ كر�ن واےل ن سفر كر�ت �ہ ً كرتا �ہ ۔ جیسا كہ بجیل، آواز ےس كا�ن ت�ی
، تو گرج چمك واال طوفان تقریبا ن سیكنڈ بعد پہن�چ  ےك پاس گرج، چمك ےس ت�ی

1 كلومی�ڑ دور �ہ ۔

 گرج چمك واال طوفان نی�چ یك طرف ہوا كا شدید ریال دھكیلتا �ہ جےس زور دار
ن ےس ٹكراتا ڑ كہ�ت ہ�ی ۔ نی�چ یك طرف ہواؤں كا ایك شدید ریال جب سطح زم�ی

ّ
 جھک

 باہر یك طرف حرارت اور بجیل پیدا كرتا
ً
 �ہ تو  گرج چمك واےل طوفان ےس عموما

، لیكن ہوا�ئ جہاز ےك اتر�ن  سمٹا ہوا ہوتا �ہ
ً
ڑ كم وقت اور نسبتا

ّ
 �ہ ۔ زور دار جھک

اور اڑ�ن ےك وقت ركاوٹ كا باعث بنتا �ہ ۔
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،  شدید تند ہوا یا �ب قابو تند ہوا جن كا تعلق اچانك شدید آندیھ یك پٹیوں ےس ہوتا �ہ
 اس كو مقایم طور پر ”�ش ھو فینگ“ كہا جاتا �ہ ۔ اچانك شدید آندیھ یك پ�ڑ شدید
 گرج چمك واےل طوفان یا ایك پ�ڑ ےك ساتھ ہوا�ئ اكٹھ كا مجموعہ �ہ ۔ اچانك شدید
، اور ہوا یك رفتار م�ی فوری اضافہ ن چل�ت اور تباہ كن ہو�ت ہ�ی  آندیھ یك پٹیاں بہت ت�ی
 ےك ساتھ ہوا یك سمت م�ی اچانك تبدیلیوں كا باعث بن�ت ہ�ی ۔ �ب قابو تند ہوا كا تعلق
 اچانك شدید آندیھ یك پٹیوں ےس ہوتا �ہ اور یہ 88 كلومی�ڑ �ن گھنٹہ یا زیادہ رفتار تك

، لیكن عام طور پر مستقل نہ�ی ہو�ت ۔ پہنچ سك�ت �ہ

 کھےل سمندر م�ی چھو�ٹ کشتیوں پر موجود لوگوں کو اچانك شدید آندیھ یا آ�ب
بگولوں ےك آ�ن یك خ�ب ركھ�ن چاہ�ی ۔

 اگر آپ كا سامنا طوفاِن گرد و باد ےس ہوتا �ہ تو ، ایک مضبوط عمارت م�ی
ن یك طرف جھك جائ�ی اور ۔ کھڑکیوں ےس دور رہ�ی ، گھٹ�ن موڑ كر زم�ی  پناہ ل�ی
خانہ، ون  ب�ی کریں۔  حفاظت  ساتھ  ےك  پیڈ  مو�ڑ  یا  بازوؤں  اپ�ن  یك  رس   اپ�ن 
وں ےس دور رہ�ی جو طوفاِن گرد و باد  ےس اڑ ن  درختوں، کاروں اور دیگر چ�ی

۔ سک�ت ہ�ی

 انتہا�ئ غ�ی متوقع موسیم حاالت
طوفان واےل  چمک  گرج   ،  م�ی 
منتقیل یك  حرارت  شدید   م�ی 

م�ی شکل  یك  بادلوں  نماء   كون 
ستو�ن  ( وورٹیسن کالمنار   شدید 
 بھنور ( یك تشکیل م�ی مدد دی�ت

کو ن  زم�ی وورٹیسن  جب  ۔   �ہ 
 چھو�ت ہ�ی تو انہ�ی طوفاِن گرد و
، جب وہ سمندر  باد کہا جاتا �ہ

 یك سطح کو چھو�ت ہ�ی  تو  آ�ب
کانگ ہانگ  ۔  ہ�ی كہال�ت   بگوےل 
و گرد  طوفاِن  یا  بگوےل  آ�ب   م�ی 
اوسطا ہر اور  ہ�ی  نہ�ی  عام   باد 
 ایک ےس دو سال م�ی ایک طوفاِن

۔ گرد و باد یك اطالع مل�ت �ہ

 اوےل برف یك سخت گولیاں ہو�ت
 ہ�ی عام طور پر ان كا قطر �ف
اگرچہ �ہ  ہوتا  می�ڑ  میل   چند 
پڑ�ت گولیاں  بڑی  کبھار   کبیھ 

۔ وہ اچیھ طرح ےس تیار شدہ  ہ�ی
م�ی بادلوں  بار�ش  واےل   گرج�ن 

پر طور  بنیادی  ۔اوےل  ہ�ی  بن�ت 
اور ہ�ی  پڑ�ت  م�ی  بہار   موسم 
 ایک ےس دو سال م�ی ایک

ً
 اوسطا

۔ بار پڑ�ت ہ�ی

، كھڑكیاں، ۔ بڑے اوےل فصلوں كو نقصان پہنچا سك�ت ہ�ی  عمارات م�ی پناہ ل�ی
۔ شیےسش ےك گھر كاروں ےك شیےسش توڑ سك�ت ہ�ی

محكمہء موسمیات � طرف ےس جاری کردہ خصویص اعالنات پر دھیان دیں۔
ون خانہ افراد کو فوری طور پر عمارتوں م�ی  �ب قابو تند ہواؤں یك صورت م�ی ، ب�ی

پناہ لی�ن چاہ�ی ۔

 تمام غ�ی مضبوط اشیاء خاص طور پر باال خانوں اور چھتوں پر موجود اشیاء كو
۔ ۔ بورڈوں، مچانوں اور عار�ن ڈھانچوں کو محفوظ بنائ�ی محفوظ بنائ�ی

وں ، مختلف کرینوں ےك تمام انباروں کو محفوظ بنائ�ی اور ز کنٹی�ن  کنٹی�ن ٹرمینل آپری�ٹ
وں کو الک کریں۔ تمام کنٹی�ن

دار  ہا�ئ ویز / فال�ئ اوورز )پل( استعمال کر�ن واےل ڈرائیوروں کو �ب قابو تند ہوا ےس خ�ب
رہنا چاہ�ی ۔

 چھو�ٹ کشتیوں پر سوار لوگوں کو اپ�ن کشتیاں آ�ن وایل اچانك شدید آندھیوں یك وجہ
۔ ےس الٹ جا�ن ےس بچا�ن ےك ل�ی احتیایط تداب�ی اپنا�ن چاہی�ی

http://www.weather.gov.hk/personalized-website/urdu
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
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