విపత్తు లు సృష్ిం
ట చే కాలిం ( Trouble making season )
(ఎపిసోడ్ – 38)
ఒరిజినల్ రైటర్

: శ్రీవాస్
ని
ఓలి

ఆింగ్లానుసదిం

: నేహా త్రిపాఠి

తెలుగు సేత

: డా ॥ సమ్మె ట గోవర్ ధన్
సెల్ : 9949038471

పాత్రతలు
పాయల్

: 12 వ తర్గి విద్యా రి ధ

దినేష్

: ఎిం.ఎ్ సి విద్యా రి ధ, పాయల్ అనన

భావన్

: పాయల్ మరియు దినేష్ ల తాతయా

ద్యది

: పాయల్ మరియు దినేష్ ల అమె మె

ఆచార్ా కర్ణ్
ఫాిమా

: కళాశాల ఆచార్యా లు
: భూగర్భ శాస్తసు పరిశోధన విద్యా రి ధ
( సిగ్నన చర్ ట్యా న్ – ఫేడ్్ ఔట్ )

అనౌన్ ర్

( వెల్ కిం + రికా్ + ఇింత్రో ) సుసిర్
ి అభివృదిధ కి
సింబింధించిన రేడియో సీరియల్ కు హృదయ పూర్వ క
స్వవ గతిం. ఈ రోజు ,మనిం త్రపకృికి సింబింధించిన
కీలకమైన అింశాల గూరిి మాట్లాడుకోబోత్తన్న ిం.
త్రశోతలారా ఇవి త్రపకృి రౌత్రద రూపాలైన వర్దలు లేద్య
కర్యవు తదితరాలను ఎదురోో సలి్ న రోజులు. ఈ రోజు
ఎపిసోడ్ లో మనిం త్రపకృి మరియు అభివృదిధ వేగిం
మదా తౌలా ిం ఎలా స్వధించాలో చరిి ద్యదిం. ఇిందుకై
దినేష్ మరియు పాయల్ సెలవులు గడపడావాకి వెళ్ళి న
త్రగ్లమావాకి వెళాదిం పదిండి.
( సిగ్నన చర్ ట్యా న్ )
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( దృశ్ా ిం – 1 )
( ఉదయపు దృశ్ా ిం / పక్షుల కిలకిలారాసలు )
ఆహా....ఇకో డింత త్రపశాింతింగ్ల ఉింది.
అవుననన య్యా . కాలుష్ా ిం లేదు ర్ణగొణ ధవ నులు లేవు.
ఇింకా రాత్రి మనిం చూసిన శ్రకి ాయర్ స్కో గుర్యుకు తెచ్చి కో.
ఆ నక్షత్రతాల మ్మర్యపులు ఎింత అిందింగ్ల ఉిండ.
పాయల్. దయచేసి కిటికీ తీయి. ఉదయిం సమయింలో
హిమాలయ పర్వ త త్రేణులు బింగ్లర్య వర్ ణిం లో
మ్మరిసిపోతాయవా రాత్రి తాతయా చెపాా డు. మనిం
చూద్యదిం. సూరోా దయ్యవాకి సమయిం ఆసనన మైింది. ఆ
దృశాా వాన మనిం చూసి ఆనిందిద్యదిం.
( కలప కిటికీ తెర్చిన ధవ వా )
( బిగ గరైన మరియు ఉతా్ హిం వాిండిన గొింత్తతో ) చూడు
ఎింత అిందింగ్ల ఉిందో.
అవును. హిమాలయ పర్వ త త్రేణుల పై ఎవరో బింగ్లర్య
దుపా టి కపిా నట్లాగ్ల ఉింది. కొవాన మబ్బు లూ ఉన్న యి.
కొదిద సేపోా దృశ్ా ిం మబ్బు ల వెనక
ద్యగిపోత్తిందనుకుింట్ల.
ఈ అదుభ తమైన దృశ్ా ిం కనుమర్యగయ్యా లోగ్ల నేను
కొవాన ఫోోలు తీసుకుింట్ల
( ఫోోలు శ్రకి్ా చేసిన ధవ వా )
నీకు ఫోోలు తీసుకోవడింలోనే ఆసకి ు ఉనన ట్లా ఉింది.
( ఎవరో దగ గరికి నడిచి వసుునన ధవ వా )
పిలలూ
ా
. మీర్య త్రొదుదనేన లేచినట్లాన్న ర్య. మీర్య బాగ్ల
వాత్రద పోయ్యరా ?
అవును. మిం బాగ్ల వాత్రదపోయ్యిం. ఎింతో త్రెష్ గ్ల
ఉనన టవా
ా పిసోు ింది. ఢిల్ల ా నుిండి ఇకో డికి చేసిన
త్రపయ్యణిం అలసట తీరిపోయిింది.
న్కైతే ఎింతో రాత్రి ద్యకా వాత్రద పటలే
ట దు. ర్ణగొణ
ధవ నుల మద్యా వాత్రదిించడిం అలసట్ల. ఇకో డింత
త్రపశాింతింగ్ల ఉింది.
( ముగుగరూ నవవ డిం మొదలెడతార్య )
మించిది. త్రెష్ అవిండి. మీ అమె మె మీ అిందరికీ
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అలాా హార్ిం సిదిం
ద చేసిింది. ఆవిడ ొలాల సిందర్శ నకు
వెళ్ి డావాకి సిదిం
ద గ్ల ఉింది. మీర్య కూడా వస్వుర్వా వానన
చెపాా ర్య కద్య. అిందువలే ా ఆవిడ మీ కోసిం ఎదుర్య
చూసోు ింది.
అవునవును.....తిందర్గ్ల తయ్యర్వుద్యిం.
తాతయా మమె లిన మీర్య ఆచార్ా కర్ణ్ వదదకు తీసుకు
వెళ్తానన్న ర్య.
( నవువ తూ ) అవునవును. లేదవా ఎపుా డూ చెపా లేదు.
మనిం సరివా తపా కుిండా కలుద్యదిం. జిలాా కింత్రదింలో ఒక
త్రపజావగ్లహన శిబిర్ిం ఉింది. ఒకవేళ్ మనకు సమయిం
మిగిలితే సరివా అకో డే కలుద్యదిం.
ఓ.క. తాతయా . అతడివా కలిసేు న్కింతో మలు
కలుగుత్తింది.
( ఆతృతతో ) మలా ? ఏిం మలు ?
( నవువ తూ ) నువేవ ిం విచారిించకు పాయల్. నేను మా
కాలేజీ త్రపాజె్ ట గూరిి ఆలోచిసుు న్న . ఈ త్రపాజె్ ట
విష్యింలో అతను న్కింతో ఉపయోగపడగలర్వా
భావిసుున్న .
( తీత్రవమైన గొింత్తతో ) ఓ.క.
( దృశ్ా మారిా డి సింగీతిం )
దృశ్ా ిం – 2
( ఎిండిన ఆకులు, ొలాల పై నడుసుునన
ధవ వా......పార్యత్తనన నది ధవ వా )
అమె మాె ......ొలాలు దగరో
గ ానే ఉన్న యవా చెపాా వ్.
అవును. ొలాలు అింత దూర్ిం ఏమీ లేవు. కానీ నువువ
అలసిపోయి నట్లాన్న వ్.
ొలాలను ఇకో డి నుిండి చూడవచ్చి . నదిపై భాగింలో
ఉనన వనీన మన భూములే.
అవెింత అిందింగ్ల కవాా సుున్న య్. పాయల్ చూడు.
ఇకో డ గింగ నీరింతో వాశ్శ బిం
ద గ్ల వుింది
మీర్య చలి కాలింలో రావడిం ఎింతో మించిదయిా ింది. ఈ
రోజులోా గింగ నీర్య లోత్త తకుో వగ్ల, వాశ్్ బిం
ద గ్ల
ఉింట్లింది. అద్య వరాాకాలింలో నైతే ఎింతో శ్కి ు వింతింగ్ల
కవాా సుుింది. వరాాకాలింలో నది నీటితో పాట్ల చెట ా
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కొమె లు మరియు పెదద రాళ్లా కదిలివసుు ింట్లయి.
అర్ ధరాత్రి కూడా వాత్రదపోలేనింత భీకర్ ధవ నులు.
( ఆశ్ి ర్ా ింతో వాిండిన ) వాజింగ్ల ???
అదిగో ఆ లోయపై భాగింలో పటణ
ట ిం ఉింద్య అద్య ఉతుర్
కాశి. కొవాన సింవత్ రాల త్రకితిం ఆ పటణ
ట ిం లోవా అధక
భాగ్లవాన నది దవ ింసిం చేసిింది.
ఓహ్.....అయితే ఇద్యన్ ఉతుర్ కాశి.
2013 జూన్, 16,17 తేదీలోా విపరీతమైన వర్ ాిం కురిసి నది
మటిం
ట పెరిగిింది. నదీ తీర్ త్రపాింతింలో వారిె ించిన ఇలుా,
హోటళ్ి కు ఎింతో నష్ిం
ట సటిలిిం
ా ది.
ు
అవును....న్కు గుర్యుింది. నేను టెలివిజన్ లో ఆ సర్లు
చూస్వ. పెదద ఇళ్లి స్కతిం పేక మడలాా పడిపోయ్యయి.
మము మీతో మాట్లాడే త్రపయతన ిం చేశాిం కావా త్రపికూల
సతావర్ణిం వశ్రల ా కాల్ కలవలేదు.
అవెింతో భయింకర్మైన రోజులు. అనేక చోట ా ర్హద్యర్యలు
మూసుకుపోయ్యయి. విదుా త్ శ్రసుింభాలు పడిపోయ్యయి.
ఫోన్ కబ్బళ్లి దవ ింసమై పోయ్యయి. మా జీవిత కాలింలో
అింతటి భారీ వర్ ాిం ఎపుా డూ చూడలేదు. కవలిం
ఉతుర్కాశి మాత్రతమ్మ కాదు, ఉతుర్ ఖిండ్ పర్వ త
త్రపాింతాలనీన భారీ వర్ ాపాతిం వల ా నష్టటలిన చవి
చూశాయి.
అవును. ఆ సమయింలోనే కొిండ చరియలు పడి
కద్యరాన థ్ దవ ింసమై పోయిింది కూడా.
నువువ సరిగ్లనే చెపాా వ్ దినేష్. భారీ వర్ ాిం, ఆ తర్యసత
వచిి న వర్ద కార్ణింగ్ల అింతా త్తడిచి పెట్లటకొవా
పోయిింది. 5000 కు పైగ్ల వా కుు లు మర్ణించార్య. ఎన్నన
కోట ా రూపాయల ఆసి ి నష్ిం
ట జరిగిింది.
( ఆశ్ి ర్ా ిం వాిండిన గొింత్తతో ) అింత వశ్రర్ ామా. అలా
ఎిందుకు జరిగిింది ? అింత భారీ వర్ ాిం ఎిందుకు
కురిసిింది?
ద్యవా గూరిి న్కు ఎకుో వగ్ల ఏమీ తెలియదు. ఆచార్ా
కర్ణ్ ద్యవ రా మిగిలిన సమాచార్ిం తెలుసుకోవచ్చి .
అతను ఉతుర్ కాశి లోనే ఉింట్లడు.
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లౌడ్ సీా కర్ ధవ వా

( తనలో తానే ) అవును. నేనతవాన ఇతర్ విష్య్యలు
అడగ్లలి్ ఉింది.
న్కు గుర్యుింది. గతింలోనూ భారీ వరాాలు పడేవి. కావా
ఇింత నష్ిం
ట నేనెపుా డూ చూడలేదు.
ఆ రోజులోా ఇకో డ ఎకుో వ మింది త్రపజలు వావశిించే సర్య
కాదు.
కాదు. ఆ రోజులోా ఉతుర్ కాశిలో బహుళ్ అింతసుిల
భవన్లు లేవు. నది చ్చట్యటతా స్వగు భూములే. ఇళ్లి
ఎింతో దూర్ దూర్ింగ్ల ఉిండేవి. ఇపుా డు ఎకో డ చూసిన్
రోడుా, వారాె ణాలు జర్యగుత్తన్న యి. కాబటిట విదవ ింస్వవాన
ఎవరూ ఆపలేర్య.
కానీ అమె మాె . రోడుా ఎింతో అవసర్ిం. లేకపోతే అభివృదిధ
జర్యగుత్తిందవా ఎలా అనుకొింట్లవ్.
పాయల్. ర్హద్యర్యలు ముఖా మైనవే. అయితే రోడ ా
వారాె ణిం చేసేటపుా డు, అది విదవ ింస్వవాకి
ద్యరితీయకుిండా జాత్రగతు వహిించాలి. అింటే అభివృదిధ
మరియు త్రపకృి మదా సమత్తలా త స్వధించడిం చాలా
ముఖా ిం.
అమె మాె . మీర్ిందరూ ఇకో డ మరికొింతసేపుింట్లరా ?
నేవాింటికి వెళాి లనుకుింట్లన్న .
ఓ.క. మీరిింటికి వెళ్ి ిండి. మము తర్యసత వస్వుిం.
ఓ.క. తాతయా .
జాత్రగతు. నది దగ గరికి వెళ్ి కిండి.
అలాగ్న అమె మాె . మీర్య వీలైనింత తిందర్గ్ల ర్ిండి.
మము ఆచార్ా కర్ణ్ వా కలసలి.
అవుననుకో.
( దృశ్ా మారిా డి సింగీతిం )
దృశ్ా ిం – 3
( అవగ్లహన్ శిబిర్ిం ధవ వా – త్రపజలు మాట్లాడుత్తింట్లర్య
– లౌడ్ సీా కర్ ద్యవ రా త్రపకటనలు )
మీ సమయ్యవాన కట్లయిించి అవగ్లహన్ శిబిరావాకి
విచేి సిన మీ అిందరికీ మా స్వవ గతిం. ఇకో డ లభిించే
సమాచార్ిం మీకు ఎింతో ఉపయోగపడుత్తిందవా
ఆశిసుున్న ిం. భారీ వర్ ాపాతిం మరియు వర్దల
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సమయింలో అత్రపమతుింగ్ల ఉిండాలవా మా సలింటీర్ ాను
అభా రిసుు
ధ న్న ిం. ఇకో డికి వచిి న త్రపజలు, శాఖ సిబు ింది,
వాపుణులకు మరోస్వరి కృతజత
ఞ లు తెలియజేసుున్న ిం.
ఓహ్.....ఇపుా డు న్కు తెలిసిింది. విపత్తు య్యజమానా
శాఖ అవగ్లహన్ శిబిర్ిం అనన మాట.
అవును దినేష్. గత వర్దల తర్యసత ఇట్లవింటి
శిబిరాలు తర్చ్చగ్ల వార్వ హిసుు న్న ర్య. ఇపుా డు, మనిం
ఆచార్ా కర్ణ్ ను కలవడావాకి వీలవుత్తింది
( త్రపజలు మాట్లాడుత్తనన ధవ వా )
చూడిండి. ఆచార్ా కర్ణ్ మనవైపే వసుు న్న ర్య.
మించిదనన య్యా . లేకపోతే నువెవ ింత వారాశ్ పడే సడివో.
( అడుగులు దగ గర్గ్ల వసుునన ధవ వా )
గుడ్ ఈవెవాింగ్ సర్. మిం మీ కోసమ చూసుున్న ిం.
నేను కూడా మిమె లిన గుర్యు చేసుకొింట్లన్న ను. మీ కాల్
వచాి క నేవాకో డికి వచాి .
అవును త్రొెసర్. వాజావాకి మిం ఇింటి నుిండి ఆలసా ింగ్ల
బయలు ద్యరాిం. అిందువలే ా మిం కొించెిం ఆలసా ింగ్ల
వచాి ిం. వీడు న్ మనుమడు దినేష్. ఈవిడ న్
మనుమరాలు పాయల్.
గుడ్ ఈవెవాింగ్ సర్.
గుడ్ ఈవెవాింగ్ కిడ్్ . ఈవిడ ఫాిమా దీది.
గుడ్ ఈవెవాింగ్ దీది.
గుడ్ ఈవెవాింగ్ కిడ్్ .
భావన్ గ్లరూ...ఫాిమా ఈ శిబిర్ిం కోసమ వచాి ర్య. ఆవిడ
పరాా వర్ణిం పై పరిశోధన చేసోు ింది. ఈ రోజులోా ఆవిడ
తన పరిశోధన త్రపాజె్ ట కై పర్వ త త్రపాింతాలోా
త్రపయ్యణసోు ింది.
మించిది. దినేష్ ఎింతో సింతోష్స్వుడు. సడి త్రపాజె్ ట కు
కావలసిన ఎింతో సమాచార్ిం లభిసుుింది.
( సింతోష్ిం వాిండిన గొింత్తతో ) అవును తాతయ్యా .
అకో డ కాా ింటీన్ లో కూర్యి ింద్యిం పదిండి. అకో డింత
జనిం లేర్య.
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ఫాిమా

అవును సర్. అకో డైతే బాగుింట్లింది.
( అిందరూ నడుసుుింట్లర్య – సింభాష్ణ కొనస్వగుత్తింది
)
దినేష్...నువువ యిం.ఎ్ సి ఆఖరి సింవత్ ర్ింలో
ఉన్న వ్ కద్య ?
అవును సర్. ఈ రోజులోా నేను సతావర్ణ మార్యా పై
త్రపాజె్ ట చేసుున్న ను 2013 వర్దల గూరిి ఆలోచిసుున్న ను.
వౌ . అది చాలా మించి ట్లపి్. మిిమీరిన వరాాలు,
వర్దలు మరియు కర్యవులు. వీటవాన టికీ సతావర్ణ
మార్యా లతో త్రపతా క్ష సింబింధిం ఉింది.
( త్రపజల ముచి ట్లా )
ఇకో డ చలగ్ల
ా ఉింది. మనిం కొదిగ్ల
ద టీ తాగుద్యిం.
( నవువ తూ ) స్వధార్ణింగ్ల నేను టీ తాగను. కావా ఈ రోజు
తాగుతా.
( కొదిగ్ల
ద బిగ గర్గ్ల ) మాకు 5 కపుా ల టీ తెిండి.
( కొదిద దూర్ిం నుిండి త్రపిధవ వా )
ఒక. ఒక.
ఫాిమా...నది కుడి త్రపకో న చాలా పెదద హోటళ్లి ిండేవి.
కావా అవి 2013 లో వచిి న వర్దలోా కొట్లటకొవా పోయ్యయి.
అవాన చోట్లా నేన్న విష్యిం గమవాసుున్న ను.
కాలత్రకమింలో నదీ గర్భ ింలో చాలా చోట ా ఆసస్వలు
నెలకొన్న యి. ఈ అింశావాన వివరిించడావాకి న్ వదద కొవాన
పాత ఫోోలు ఉన్న యి. పైగ్ల అభివృదిధ పేరిట అడడ
దిడిం
డ గ్ల కొవాన వారాె ణాలు జరిగ్లయి.
కావా వర్దలకు ఇదొకో టే కార్ణమా ?
అనేక కార్ణాలున్న యి. త్రపతేా కిించి నదీ పరిసహక
త్రపాింతింలో భారీ వర్ ాపాతిం నమోదై నపుా డు, వర్దలకు
కార్ణమౌత్తింది. కొిండ సలులోా ఆకసిె క వరాాలు
పడినపుా డు పరిసిి
ి మరిింత దిగజార్యత్తింది. దిగజారిన
అడవుల పరిసిత్త
ి లూ అిందుకు తోడా డతాయి.
అది వాజిం సర్. అశాస్తసీుయ వారాె ణాల వల ా కూడా
వర్దల వల ా కలిగ్న నష్ిం
ట పెర్యగుత్తింది. నదీ గర్భ ింలో
వారిె ించిన బహుళ్ అింతసుిల భవనిం కావచ్చి లేద్య
అడడ దిడిం
డ గ్ల వేసిన రోడన్
డ కావచ్చి .
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కావా అకాో రోడుడ వేసే ముిందు ఎన్నన సరేవ లు
చేసుుింట్లర్య కద్య.
వాజమ పాయల్. కావా ఎన్నన వాబింధనలను సరిగ్ల
పాటిించర్య. ఇక వర్దలు వచేి త్రపాింతాలోా ఇలాగ్న
జరిగితే...ఫలితాలు ఇలాగ్న చెడుగ్ల ఉింట్లయి.
వర్దలెపుా డూ నష్టటలనే మిగులుి తాయి. త్రపి
సింవత్ ర్ిం సుమార్య 1500 లకు పైగ్ల త్రపజలు
మర్ణసుున్న ర్య. అలాగ్న వేలాది జింత్తవులు తమ
జీవితాలను వర్దలకు అరిా సుున్న యి.క్షేత్రతాలోావా
పింటలు న్శ్నమౌత్తన్న యి. ఇవనీన మన ఆరి ధక శ్రసిి
ి
మరియు అభివృదిధ వేగ్లవాన త్రపతా క్షింగ్ల త్రపభావితిం
చేసుున్న యి.
కానీ సర్....త్రపభుతవ ిం అవసర్మైన చర్ా లు తీసుకోసలి
కద్య.
త్రపభుతవ ిం ఈ విష్యమై ఏిం చేయగలదు ?

చర్ా లెిందుకు తీసుకోదు భావన్ గ్లరూ. భారీ వరాాలు,
వర్దలు వచిి నపుా డు నష్టటలను వీలైనింతగ్ల
తగి గించడావాకి త్రపభుతవ ిం కూడా తన స్వ
శ్ర ి యిలో ఎింతో కృష్
చేసోు ింది. ఈ కృష్ వార్ింతర్ిం కొనస్వగుత్తింది. మన
ద్యశ్ింలో నేష్నల్ శ్రఫడ్
ా కమిష్న్ 1980 లో
వాయమిించబడిింది. ఆ తర్యసత అనేక కమిటీలు
మరియు యూవాట్లా ఈ దిశ్లో వార్ింతర్ిం
పవాచేసుు న్న యి. వర్దలు, కర్యవుల తీర్యతెనున లు,
సింబింధత డాట్ల వార్ింతర్ిం సేకరిించి, విే ాష్ణ
చేయబడుతోింది.
వాజింగ్లన్ ?
అింతేకాదు. వర్ద పరిసిత్త
ి లోా స్కతిం నదులు త్రపమాద
ర్హితింగ్ల ఉిండట్లవాకి త్రపభుతవ ిం తగిన ఏరాా ట్లా
చేసోు ింది. నదులను ఆనుకొవా ఉనన త్రపాింతాలోా ర్క్షణ
గోడలు వారిె సోు ింది.
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ఉతుర్ ఖిండ్ ను ఉద్యహర్ణగ్ల తీసుకొవా, 2013 వర్దల
తరావ త శ్రసేట్
ట డిస్వసర్
ట రిల్లఫ్ ఫోర్య్ ( SDRC ) ను
వాయమిించిింది. తద్యవ రా ఉపశ్మన చర్ా లు వెింటనే
చేపటే ట వీలేర్ా డిింది.
అవును, న్కు గుర్యుింది. గత సింవత్ ర్ిం ఒక SDRF
బృిందిం మా త్రగ్లమావాన సిందరిశ ించిింది. సళ్లి
త్రగ్లమసుిలకు విపత్తుల య్యజమానా ిం గూరిి అవగ్లహన
కలిా ించార్య.
ఆ భారీ వర్దల తరావ త భవిష్ా త్తు లో నష్ ట వాసర్ణకు
సింబింధించి అనేక చర్ా లు చేపట ట బడాడయి. ఈ దిశ్గ్ల
ఇపా టికీ కృష్ జర్యగుతోింది. హిమాలయ పర్వ త
త్రపాింతాలోా రోడుా వారిె ించేటపుా డు, త్రపయ్యణాలు
పాటిించడిం మరిచి పోరాదవా నేష్నల్ డిస్వశ్రసర్
ట మనేజ్
మ్మింట్ ఇన్్ సి
శ్ర ట ట్యా ట్ తన వావేదికలో నొకిో చెపిా ింది.
అలాగ్న మ్మర్యగైన ముిందసుు హెచి రికల వా వసల
ి
ఆవశ్ా కత వివరిించిింది.
అది SDRF కావా లేద్య విపత్తుల య్యజమానా శాఖ యొకో
ఏదైన్ యూవాట్ కావావవ ిండి, త్రపజలే త్రపాధమిక సమాచార్
వనర్యలు. వర్దల విష్యింలో కూడా త్రపజల నుిండే
త్రపతా క్షింగ్ల సమాచార్ సేకర్ణ జర్యగుతోింది. ఇిందు
కోసిం త్రగ్లమాలోా సలింటీర్ ా లో ఏర్ా ర్చిన అనేక
బృింద్యలు అవసర్మైన సిందరాభ లోా
త్రకియ్యీలమవుతాయి.మా్ త్రదిల్్ చేయడిం ద్యవ రా
సనన దత
ధ పరీక్షింపబడుత్తింది కూడా.
అింటే వర్దల వల ా కలిగ్న నష్టటలు తగి గించడావాకి త్రపజల
భాగస్వవ మా ిం తపా వా సర్నన మాట.
నువువ చెపేా ది ముమాె టికీ వాజిం దినేష్. జిలాా
పరిపాలన, విపత్తు య్యజమానా యూవాట్లా మరియు
సవ చఛ ింద సింసలు
ి
కలిసి పవా చేయడిం ద్యవ రా నష్టటలిన
తగి గించవచ్చి . వర్దల వల ా నష్ిం
ట జర్గక మానదు.
అయితే య్యజమానా ిం సరిగ్ల చేయకపోతే పరిసిి
ి
మరిింత దిగజార్యత్తింది.
అిందువలే ా కావచ్చి . వర్ద ఉపశ్మన చర్ా లోా త్రపజల
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అవగ్లహన మరియు త్రపజల భాగ స్వ్ వ మాా వాకి త్రపభుతవ ిం
అింత త్రపాధానా త ఇసుుిందనుకుింట్ల.
త్రొెసర్ గ్లరూ...ఇపుా డు త్రగ్లమాలోా ఎకుో వ మింది
త్రపజలు ఉిండటిం లేదు. చాలా మింది త్రపజలు పటణా
ట లోా
తమ తమ పనులోా విరామిం లేకుిండా ఉింట్లన్న ర్య.
సింత్రపద్యయ త్రగ్లమాలు విచిి నన మై పోవడిం కూడా
తీత్రవమైన త్రపభావిం చూపుతోింది. వర్దల కార్ణింగ్ల
మైద్యన త్రపాింతాలోా జరిగిన నష్టటవాన బటిట దీవాన అించన్
వేసుున్న ర్య.
అింటే మీరేిం చెపాా లనుకుింట్లన్న ర్య ?
అింటే....కొదిద త్రకితిం వర్కు అనేక త్రపాింతాలోా చెర్యవులు
సమాజావాకి చెింది యుిండేవి. త్రపజలిందరూ చెర్యవులను
ఉపయోగిించ్చకునేసర్య. త్రగ్లమాలోా త్రపసుు త పరిసిి
ి
ఏింటింటే చెర్యవులు న్శ్నిం చేయబడుత్తన్న యి. సటి
శ్రస్విన్లోా గృహాలు వారిె ించబడాడయి. వర్దల సమయ్యలోా
చెర్యవులోా పెదద పరిమాణాలోా నీర్య వాలవ చేయబడేది,
తద్యవ రా వర్ద వల ా కలిగ్న నష్ిం
ట తగి గించబడేది
కావా ఒక మించి విష్యిం ఏింటింటే.....అనేక రాస్తష్ ట
త్రపభుతావ లు చెర్యవులను పునర్యదరి
ద ించడిం
మొదలెట్లటయి. తద్యవ రా చెర్యవులు ిరిగి వార్వ హిించ
బడతాయి.
అవును. వరాాలు, వర్దలు మరియు జలాశ్య్యలు
పర్సా ర్ సింబింధిం కలిగి ఉన్న యి. కొిండ త్రపాింతాలోా
త్రకమిం తపిా న వర్ ాపాతిం వశ్రల ా శ్రస్వివాక నీటి వనర్యల
లభా త పై తీత్రవమైన త్రపభావిం చూపుత్తన్న యి. కొవాన
త్రపాింతాలోా నీటి వనర్యలు ఎిండిపోగ్ల మరికొవాన కొతు
త్రపాింతాలోా నీర్ింతా బయటికి వెళ్ళి పోతోింది.
గత సింవత్ ర్ిం మాకు తాగు నీటికి స్కతిం కష్మై
ట ింది.
భావన్ గ్లరూ. వర్దల వల ా జరిగినింత నశ్రష్ిం
ట , నీటి కొర్త
అద్య కర్యవుల వల ా కూడా జర్యగుతోింది. వర్దలతో పాట్ల,
కర్యవులు స్కతిం పరాా వర్ణవేతు లను ఆిందోళ్నకు
గురిచేసోు ింది. హిమాలయ త్రపాింతాలోా పెర్యగుత్తనన
ఉష్ణణత్రగతలు, వర్దలు మరియు కర్యవు వల,ా వర్ ాపాతిం
త్రకమిం తపుా తోిందవా శాస్తసుజులు
ఞ
ఊహిసుు న్న ర్య.
10

ఫాిమా

భావన్

ఫాిమా

ఆచార్ా కర్ణ్

దినేష్

ఫాిమా

భావన్

ఫాిమా

మీర్య వాజిం చెపాా ర్య సర్. ఈ రోజు ద్యశ్ింలోవా 250 కి పైగ్ల
జిలాాలు కర్యవు గుపిా ోా చికుో కున్న యి. అయినపా టికీ
కర్యవు పీడిత త్రపాింతాలకు నీర్య చేర్ి డావాకి అనేక
త్రపయతాన లు జర్యగుత్తన్న యి. త్రపజలకు తాగునీర్య,
రైత్తలకు స్వగునీర్య అిందిించేిందుకు కృష్ జర్యగుతోింది.
కావా మా త్రగ్లమావాకి నీర్ిందిించేిందుకు ఎలాింటి
త్రపయతన మూ జర్గడిం లేదు. నీర్య తెచ్చి కోవడావాకి మిం
ఎింతో దూర్ిం వెళాి లి్ వసోు ింది.
( చిర్యనవువ తో ) అింకుల్ మీ త్రపాింతింలో ఎింతో
నీర్యిందిగ్ల.
( అిందరూ నవువ తార్య )
చూడిండి. త్రపకృి మన ద్యశావాకింతో ఇచిి ింది. నీటి
రిజరావ యర్యగ్ల హిమాలయ్యలు, విందలాది నదులు,
చెర్యవులు మరియు సర్సు్ లు. ఇవనీన ఉనన పా టికీ
మనిం నీటి య్యజమానా ిం సరిగ్ల చేయలేక పోత్తన్న ిం.
వాజావాకి మనిం అభివృదిధ బాటలో త్రపకృి వాయమాలను
పటిిం
ట చ్చకోలేదు.
మీర్య ముమాె టికీ వాజిం చెపాా ర్య సర్. ఇకో డ నీటి
సమసా లేదు. కావా పటణా
ట లు, నగరాలోా మిం త్రపి నీటి
చ్చకో కి పోరాటిం చెయ్యా లి్ ఉింట్లింది. ముఖా ింగ్ల
వేసవిలో.
మన ద్యశ్ింలో తలసరి నీటి లభా త వార్ింతర్ింగ్ల
తగి గపోత్తింది. ఈ డైరీ నుిండి మీకు కొవాన గణాింకాలు
చెబ్బతా ( పేజీ త్రిపిా న ధవ వా ). 1951 లో మన ద్యశ్ింలో
తలసరి నీటి లభా త 5177 కూా బి్ మీటర్యాిండగ్ల,
త్రపసుుతిం ఇది 1600 బ్యా బి్ మీటర్ ా కన్న తకుో వగ్ల
ఉింది. ఇక 2050 న్టికి తలసరి నీటి లభా త 1400 కూా బి్
మీటర్ ాకు పడిపోగలదవా శాస్తసుజులు
ఞ
అించన్ వేస్వర్య.
రడికుా ల్, ఒక చోట భారీ వరాాలు కురిసి వర్దలు
ు ొడిబారి పోవడిం.
రావడిం, మరో చోట పూరిగ్ల

అద్యలాింటి పరిసితై
ి న్ కావావవ ిండి. ద్యవాన ఎదురోో వడిం
మన బాధా త. త్రపకృికి హావా కలిగిించవా అభివృదిధ
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నమూన్లను అనుసరిించడమ దీవాకి సులభమైన
పరిష్టో ర్ిం. అడవులు న్మరూపాలేకు
ా ిండా పోవడిం.
కాలాలు గి తపా డిం. ఈ వా తాా స్వవాన మనమ
గమవాించవచ్చి .
నువువ చెపిా ింది వాజిం ఫాిమా. గతింలో భారీ వర్ ాపాతిం
తరావ త కొిండ చరియలు కొదిగ్ల
ద నే విరిగిపడటిం గుర్యుింది.
కావా నేడు కొదిద పాటి వర్ ాిం తర్యసత కూడా
కొిండచరియలు విరిగిపడటిం స్వధార్ణమై పోయిింది.
తాతయా అలాగ్న జర్యగుత్తింది. వృక్షాలు లేకపోతే నేల
వదులైపోయి కొిండ చరియలు విరిగి పడతాయి. మిం ఢిల్ల ా
నుిండి ఇకో డికి చేరే ద్యరిలో ఎన్నన కొిండ చరియలు
విరిగిపడడ సింఘటనలు చూశాిం.
అవును తాతయా . కొిండ చరియ విరిగిపడటిం వల ా ఒక
దగ గర్ మా బసు్ కదలలేవా పరిసిి
ి ఏర్ా డిింది.
అది కర్యవు లేద్య వర్ద కావచ్చి . సతావర్ణ వలయింలో
వసుునన మార్యా లు, అదపు తపిా న వరాాలు నేటి చేదు
వాజాలై పోయ్యయి. వర్దలు ఎపుా డూ నష్ిం
ట
కలిగిించనపా టికీ, విశాల త్రపాింతాలకు త్రపయోజనకర్ిం
కూడా. వర్ద నీటితో పాట్లగ్ల హిమాలయ త్రపాింతాల
నుిండి వచిి న స్వర్వింతమైన నేల, మైద్యన త్రపాింతాలోావా
నేలను స్వర్వింతిం చేసుుింది.
మీర్య ముమాె టికీ వాజిం చెపాా ర్య. మార్యత్తనన
సతావర్ణ పరిసిత్త
ి లను దృష్లో
ట పెట్లటకొవా పింటలు
న్టడిం, స్వగు విధాన్లోా మార్యా లు చేయడిం ముఖా ిం.
నేలలో తేమ శాతిం తగి గతే కూడా తదనుగుణింగ్ల పింటలోా
మార్యా లు చేయ్యలి. సతావర్ణ మార్యా ల వల ా పింటలు
మరియు వితున్ల వివాయోగిం ఎింతో త్రపాముఖా త
సింతరిించ్చకొింది. అపుా డే మనిం త్రపసుు త పరిసిత్త
ి లకు
తగినట్లాగ్ల సింసిదధ మవగలిం.
ఫాిమా అకాో ఈ సమాచార్మింతా న్ త్రపాజెకుటకు ఎింతో
ఉపయోగపడుత్తింది.
( నవువ తూ ) ఓహ్. పరిశోధన అింతా నేను చేసుుింటే
ఫలితాలనీన మీకు దకుో త్తన్న యి. ఇది న్ా యిం కాదు.
( అిందరూ నవువ తార్య )
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( దూర్ిం నుిండి ధవ వా ) సర్....టీ సిదిం
ద గ్ల ఉింది...ఇపుా డు
పింపమింట్లరా.....
ఆచార్ా కర్ణ్

పాయల్
దినేష్

త్రపశ్న లు –
జసబ్బలు
1 త్రపశ్న
జ.
2 త్రపశ్న
జ.

మిం సింభాష్ణలో పడి టీ ఆర్ డర్ చేసిన విష్యమ
మరిచాిం. ( బిగ గరైన గొింత్తతో ) తపా కుిండా. దయచేసి
పింపిించిండి.
సర్....న్కు ఆకలౌత్తింది కూడా.
పాయల్. ఇింతకు ముిందు నువువ టీ తాగనవా అన్న వ్
కావా ఇపుా డు ఆకలింట్లన్న వ్. త్రపసుు తావాకి టీ తీసుకొవా నీ
ఆకలివా ఓర్యి కో.
( అిందరూ నవువ తార్య )
( దృశ్ా మారిా డి సింగీతిం )

మనద్యశ్ింలో నేష్నల్ శ్రఫడ్
ా కమిష్న్ ఏ సింవత్ ర్ింలో
వాయమిించబడిింది ?
1980
1951 లో మన ద్యశ్ింలో తలసరి నీటి లభా త ఎింత ?
5177 కూా బి్ మీటర్యా.
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