
آسکتا ہے،  البیبارشوں کے دوران س دیہے۔ شد یکو ڈوبتا ہے جو عام طور پر خشک ہوت نیبہاؤ ہے جو زم کیکا ا یپان البیس

 یکا سبب بنت جنےیبھ یسے پان نلیاس کے چ یناکام یک یویاور ل میجب ڈ ای ں،یہ یاپنے کناروں سے بہہ جات ںیلیجھ ای اںیجب ند

 نیشیپ یک البوںیواقع ہوں۔ کچھ س ںیزدہ عالقوں م البیکو نقصان پہنچاتا ہے اگر وہ س روںاکثر گھروں اور کاروبا البیہے۔ س

 یکس ریبغ الب،یکہ اچانک س سےیج گر،یوجہ سے، جبکہ د یطوفانوں اور طوفانوں ک یکہ سمندر سےیہے، ج یجا سکت یک یگوئ

ہو سکتا ہے۔ یبھ ںیم جےیکے نت یناکام یک زیویاور ل میڈ سےیساختہ ڈھانچے، ج یانسان البی۔ سںیوارننگ کے آ سکتے ہ  

 

 یادیگھروں، کاروباروں اور بن ں،یہو سکتے ہ ریہے۔ وہ انتباہ کے بغ کیسے ا ںیآفات م یتباہ کن قدرت ادہیسب سے ز البیس

وجہ  ینشوونما ک یاور مولڈ ک یآلودہ پان البینقصان کے عالوہ، س ی۔ جسمانںیپر نقصان پہنچا سکتے ہ مانےیڈھانچے کو بڑے پ

حفاظت  یامالک ک یاپنے آپ کو اور اپن ںیصورت م یک البیکے طور پر، س جےیخطرہ الحق ہے۔ نت نیسنگ یسے صحت کو بھ

کے اثرات  البیکرنا، انخالء کا منصوبہ بنانا اور انشورنس کروانا س رہیکو ذخ زیہے۔ سپالئ یمنصوبہ بنانا ضرور کیا ےیکے ل

کہ  ںیاور جان ںیہے کہ خطرات سے آگاہ رہ ہی قہیطر نیسکتا ہے۔ تاہم، اپنے آپ کو بچانے کا بہترمدد کر  ںیکو کم کرنے م

اپنے آپ کو اور  ںیصورت م یآفت ک یکو اپنا کر، آپ اس تباہ کن قدرت ریتداب یاطیکرنا ہے۔ ان احت ایک ںیصورت م یک البیس

۔ںیمدد کر سکتے ہ ںیاپنے خاندان کو محفوظ رکھنے م  

 

ں؟یہ ایک اںیتباہ کار یک البیس  

 

 سےیج ںیبن سکتے ہ ینقصان کا سبب بھ یاتیکا باعث بن سکتا ہے۔ وہ ماحول یتباہ یعمارتوں، سڑکوں اور پلوں کو بڑ البیس

۔یآلودگ یکے ذرائع ک یکے پان نےیکا کٹاؤ اور پ یمٹ  

 

کا نقصان،  وںیشیگھر ہونا، فصلوں اور مونقصان ہوتا ہے، لوگوں کا ان کے گھروں سے بے  یسے اکثر امالک کو کاف البیس

کا  یپر تباہ مانےیاموات اور بڑے پ البیس ں،یصورتوں م یاضافہ ہوتا ہے۔ انتہائ ںیم وںیماریب یسیج ضےیقلت اور ہ یک یپان

 سبب بن سکتا ہے۔

 

 مانےیبڑے پ سےیقلت ج یک یخلل اور بجل ںیورک م ٹیسے عمارتوں کے گرنے، پبلک ٹرانسپورٹ ن البیس ںیعالقوں م یشہر

کے پالنٹس، پاور پالنٹس  یصفائ یک یکہ گندے پان سےیخطرہ ہے، ج یڈھانچے کو بھ یادیسے بن البیپر نقصان ہو سکتا ہے۔ س

نظام۔ یاور مواصالت  

 

گنگا  ںیم شیکہ بنگلہ د سےیہے، ج یزراعت ہوت ادہیتباہ کن ہو سکتا ہے جہاں بہت ز ںیکے طاسوں م ایخاص طور پر در البیس

نقل  یعمارتوں کو تباہ کر سکتا ہے، جس سے لوگوں ک گریفصلوں کو تباہ کر سکتا ہے اور مکانات اور د البی۔ سلٹایبرہمپترا ڈ

۔ںیہ یہو سکت یتک کہ اموات بھ ہاںی ورا ںیہ یسکت لیپھ اںیماریب ،یمکان  

 

 ں،یہے۔ آخر م ینقصان پہنچا سکت ینچے کو کافڈھا یادیہے، جو بن یہو سکت یبھ ڈنگیسالئ نڈیسے ل البیس ںیعالقوں م بعض

کا باعث بن سکتا ہے۔ الؤیکے پھ ضہیبخار اور ہ ینگیڈ ا،یریمل سےیج وںیماریب یہونے وال دایسے پ یپان البیس  

 

ں؟یبچ سکتے ہ سےیسے ک البیس ہم  

 



شامل  ںی۔ ان اقدامات مںیاقدامات کر سکتے ہ ےیکے خطرے کو کم کرنے کے ل یتباہ یان ک کنیسکتے ل ںیسے بچ نہ البیس ہم

ںیہ : 

 

پر درخت اور پودوں کو لگانا۔ وںیڈھلوانوں اور پہاڑ ےیکے بہاؤ کو کم کرنے کے ل یپان  

 

۔ریتعم یکنٹرول ڈھانچے ک البیس گریاور د میڈ ز،یویکے ساتھ ل وںیاور ند اؤںیدر  

 

مقدار کا انتظام کر سکے۔ یبڑ یک یجو پان ریتعم یکے نظام ک ینکاس  

 

۔ںیبنائے جائ ںیزدہ عالقوں م البیاور انفراسٹرکچر س ںیبنانا کہ عمارت ینیقیبات کو  اس  

 

بنانا۔ ینیقیکو  یمنصوبہ بند یمناسب شہر ےیسے بچنے کے ل البیس ںیم شہروں  

 

۔ناید بیترغ یرہنے ک اریت ےیکے ل البیرکھ کر لوگوں کو س اریاور سامان ت یمنصوبہ بند یہنگام  

 

۔ںیاز وقت وارننگ سسٹم بنانا تاکہ ضرورت پڑنے پر لوگ وہاں سے نکل سک قبل  

 

انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کوڈز کو بہتر بنانا۔ ےیسے ہونے والے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے ل البیس  

 

جا سکے۔ ایکے اثرات کو کم ک البیپر س اتیح یکے استعمال کو منظم کرنا تاکہ انسانوں اور جنگل نیزم ںیزدہ عالقوں م البیس  

 

۔ںیکر سکتے ہ ایک ےیحفاظت کے ل یامالک ک یکے خطرات سے آگاہ کرنا اور وہ اپن البیکو س لوگوں  

 

 اریت ےیکہ لوگ ان کے ل ںیمدد کر سکتے ہ ںیبنانے م ینیقیکے تباہ کن اثرات کو کم کرنے اور اس بات کو  البیاقدامات س ہی

ہے۔ یسے الحق خطرات کو سمجھنا ضرور البیس ےیاقدامات کرنے کے ل یضرور ےیو مال کے تحفظ کے ل ۔ باآلخر، جانںیہ  

 

ں؟یہ ایاثرات ک 5کے  البیس  

 

جا سکتا ہے۔ ایک میتقس ںیکے اثرات کو پانچ اہم اقسام م البیس  

 



خلل اور فصلوں،  ںیڈھانچے م یادیبن یعوام سےیسڑکوں اور پلوں ج ،یتباہ یگھروں اور عمارتوں ک البینقصان: س یجسمان

کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتیح یاور جنگل وںیشیمو  

 

نقصان کا  یمعاش اںینما البیوجہ سے س یاجرت اور کاروبار بند ہونے ک ینقصانات: تباہ شدہ امالک، ضائع ہونے وال یمعاش

 سبب بن سکتا ہے۔

 

 ینگیاور ڈ ایریمل ضہ،یہ سےیج وںیماریب یہونے وال دایسے پ یپان البیوجہ سے س یکے ذرائع ک یپر اثرات: آلودہ پان صحت

اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ںیبخار م  

 

نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یاتیماحول گریاور د یتباہ یک نوںیزم یلیکے کٹاؤ، گ یمٹ البینقصان: س یاتیماحول  

 

۔ںیہوتے ہ دایکے جذبات پ یاثر ڈال سکتا ہے، جس سے خوف اور بے بس یاتینفس یلوگوں پر منف البیاثر: س یاتینفس  

 

۔ جان و ںینظام پر پڑ سکتے ہ یاتیاور ماحول وںیکے افراد، برادر البیجو س ںیپانچ اثرات اس تباہ کن اثرات کو ظاہر کرتے ہ ہی

ہے۔ یرسے الحق خطرات سے آگاہ ہونا ضرو البیس ےیاقدامات کرنے کے ل ےیمال کے تحفظ کے ل  

 


