Episode-50
ముందస్తు హెచ్చ రికల వ్య వ్స్లు
థ
( Early Worning Systems )
ఆుంగ్ ల రచ్న : పి. రాజమానికుం
తెలుగు సేత : డా ॥ స్మ్మె ట గోవ్ర ధన్
సెల్ : 99490౩8471
దృశ్య ుం – 1
50 స్ుంవ్తస రాల క్రితుం........ఒక క్రాముంలో.....
క్రామ చాటుంపు చేసే వ్య ి ు : డుం.....డుం... ( ధ్వ ని )
క్రపియమైన క్రామ క్రరజలారా...డుం....డుం...( ధ్వ ని ) మన ఊరి చెరువులోి పెదద
రరిమాణుంలో వ్రద నీరు చేరుతుంది. డుం....డుం...ఎవ్రూ చెరువు దగ్ గరిి
వెళ్లలద్దద. దాటడానిి క్రరయత్న ుంచ్వ్ద్దద....డుం....డుం...( ధ్వ ని ) పిలల
ల ను
వెళ్ళ నివ్వవ ద్దద. డుం....డుం....( ధ్వ ని ) రశువులను మేరడానిి
తీస్తకెళ్లళ ద్దద.....డుం....డుం....( ధ్వ ని ). వ్ుంట చెరకు తీస్తకు రావ్డానిి
వెళ్లలద్దద....డుం....డుం....( ధ్వ ని ). మన చెరువు నుుండి వ్దిలిన ఉరకలెత్తు నీరు
మిమె లిన తనతనే తీస్తకెళ్ు ుంది. జాక్రగ్తు స్తమా....డుం....డుం.....( ధ్వ ని ).
దృశ్య ుం – 2
ట.వి.హాల్
డిసెుంబర్, 2016
ట.వి. న్యయ స్ రీడర్ : ఇక వాతావ్రణ వివ్రాలు ఈ రోజు ఉదయుం 4 గ్ుంటల
క్రరుంతుంలో వారాు తుఫాను చెన్నన మరియు కుడలూ
డ
ర్ మదయ 190 ి.మీ. ాలి
వేగ్ుంత తీరుం దాట నుుంది.ఫలితుంా తీర క్రరుంతుంలో భారీ వ్రాాలు కురిసే
అవ్కాశ్ుం ఉుంది. వ్ర ా రతుం స్తమారు 21 సెుం.మీ. ఉుండవ్చ్చచ . చెన్నన లో
తుఫాను హెచ్చ రిక జుండా నుంబర్ 5 ఎగుర వేయబడిుంది. మతస య కారులు
స్మక్రదుంలోి వెళ్రా
ల దని సూచుంచ్బడుతుంది. స్మక్రదుం అలక
ల లోలలుంా
ఉుంటుంది. అలలు 2 మీటర ల ఎతుు లేచే వీలుుంది. తవ రలోనే తీర క్రరుంత
క్రరజలు, మతస య కార స్మాజానిన స్తరక్షిత క్రరుంతాలకు తరలిస్తురు. ఇపుు డు
జిల్లాల రెవెన్యయ కారయ దరిి క్రరజల నుద్దదశుంచ మాట్లలడతారు.
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రెవెన్యయ కారయ దరిి
క్రపియమైన క్రరజలారా....వాతావ్రణ వివ్రాలను బటి మన తీర
క్రరుంతానిన బలమైన తుఫాను తాక నునన టల తెలుస్ు ుంది. బలమైన ాలులు
వీస్తుయి.తీక్రవ్మైన వ్రాాలు కురుస్తుయి. కాబటి మేమనేక ముందస్తు జాక్రగ్తు
చ్రయ లు తీస్తకొన్న ుం. తీర క్రరుంత క్రరజలను తుఫాను రక్షణ కుంక్రదాలోలి
తీస్తకెళ్తాుం. అనిన సౌకరాయ లు అుందిస్తుుం. అవ్స్రమైన ఆహారుం, ఇుందన్లు
నిలవ ఉన్న యి. భయరడాలిస న అవ్స్రుం లేద్ద. రఠశాలలకు మూడు
రోజులు సెలవు క్రరకటుంచాుం.
రవి
తలి ల

స్రిత
తుంక్రడి

రవి
తుంక్రడి
తలి ల

తుంక్రడి

స్రిత

హే....ఈ రోజు, మరో మూడు రోజులు బడిలేద్ద. మనుం
హాయిా ట.వి. చూసూు ఎుంజాయ్ చేయొచ్చచ .
అలా ఎగిరి గ్ుంతు లేయకు. అది నీకు స్ుంతషుంానే
ఉుండవ్చ్చచ . కానీ పేద క్రరజలుంతా వారి ఇళ్ళ వ్దలాలిస
ఉుంటుంది. వారెన్నన బాధ్లకు గురౌతారు.
అవునమాె . వాడిి పేదల గూరిచ విచారమే లేద్ద.
స్రితా...వాడూ తుఫాను క్రరభావానిన తపిు ుంచ్చకోలేడు. ాలి
తీక్రవ్త వ్ల ల ఎలక్ట్ిక్ి స్ు
ల్ ుంభాలు రడిపోతాయి.చెటల నేల
కూలుతాయి. విద్దయ తుు స్రఫరా ఆగిపోతుుంది. అపుు డు ట.వి.
క్రపోక్రాుం లు ఎలా చూస్తుడు.
అలాా న్న్న ?
అవును.
అుంత్త కాద్ద. రల స్రఫరా ఉుండద్ద. క్రతాగు నీరు కలుషితుం
కావ్చ్చచ . మనుం బిలిుం
డ గ్ రెుండో అుంతస్తు లో ఉనన రు టకీ
అక్రరమతుుంా ఉుంటూ...తుఫాను స్ృషిుం
ి చే భీభతాస నిన
ఎద్దరోో వాలిస ఉుంటుంది.
కాని మనకు తుఫాను హెచ్చ రిక చేయబడిుంది. రఠశాలలకు
సెలవు క్రరకటుంచ్డుం ముందస్తు హెచ్చ రిక. తదావ రా
విదాయ రుధలు తమ ఇళ్ళ లోుంచ బయటి రాకుుండా
నిరోధుంచ్బడాడరు.
ఈ ముందస్తు హెచ్చ రిక భయుంకర రరిస్థత్
థ ని
ఎద్దరోో వ్డుంలో తడు డుతుుంది. పూరవ ుం ఈ వ్య వ్స్ థ
అుంద్దబాటలో లేద్ద.
మరి అపుు డు వాళ్ళళ లా కారడుకొనేవారు ?
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తలి ల

తుంక్రడి

తలి ల

స్రిత

రవి

తలి ల

రవి
తుంక్రడి

పూరవ కాలుంలో నక్షక్రతాల ల్స్తథన్నిన బటి వ్రదను అుంచ్న్
వేసేవారు. పురాతన న్గ్రికతలోల, ఈజిపుి క్రరజలు సైరియస్
నక్షక్రతుం కనిు సేు న్నలు నదిి వ్రదోస్తుుందని నమేె వారు.
నువువ స్రిాగ చెరు వ్. వివిధ్ న్గ్రికతలోల క్రరజలు ముందస్తు
హెచ్చ రికలకై ఆకాశానిన గ్మనిుంచేవారు. తక చ్చకో లు,
క్రగ్హణాలు, పూర ణ చ్ుంక్రద్దడు, న్యయ మూన్ కనిపిుంచ్డానిన
ముందస్తు హెచ్చ రికలకు ఉరయోగిుంచ్చకొనేవారు. ఆ
తరువాత నియమిత కాలుంలో స్ుంభవిుంచే ఈ
స్ుంఘటనలను రుంచాుంగ్ుంలో నమోద్ద చేస్థ వ్ర ాుం, కరువు,
వ్రదలు తదితరాల గూరిచ చెరు డానిి ఉరయోగిుంచేవారు.
ఈ రోజులోల కూడా జ్యయ త్షయ జులు
ు రుంచాుంానిన చూస్థ
క్రరజలకు ముందస్తు హెచ్చ రికలు చేస్తుుంట్లరు.
కాని అనేక స్ుందరాా లోల ఈ ఖగోళ్ ఆధారిత హెచ్చ రికలు
నిజుం కావు. ఆధార రడ దగ్ గవీ అయి వుుండవు. కానీ మనుం
ఇపుు డు ఏుంత పురోగ్మిుంచాుం. వాతావ్రణ ఉరక్రదవాల
గూరిచ ఉరక్రగ్హాలు మరియు కుంపూయ టర్ మాడయ లేషన ల దావ రా
ు ుంా అభివ్ృదిధ రరిచన ముందస్తు హెచ్చ రికలు
శాక్ట్రయ
చేయగ్లుగుతున్న ుం.
అవునమాె . కానీ ఈ మదయ స్ుంభవిుంచన ఒడిషా మరియు
వారాు తుఫానుల గూరిచ మన వాతావ్రణ శాఖ చేస్థన
ముందస్తు హెచ్చ రికల వ్ల ల ఎన్నన క్రరణాలు, ఆస్తు లు
కారడబడాడయి.
కాని వారాు తుఫాను కారణుంా లక్షలాది వ్ృక్షాలు
నేలకొరిాయి. బహుళ్ అుంతస్తథల భవ్న్ల అదాదలు
రగిలిపోయాయి. గుడిసెలు ధ్వ ుంస్మయాయ యి.
అది నిజమే. కాని క్రరణ నషుం
ి జరగ్లేద్ద. వాతావ్రణ శాఖ
ఖచచ తమైన ముందస్తు హెచ్చ రిక చేయడుం వ్లే ల ఇది
స్తధ్య మైుంది. వారి హెచ్చ రికల ఆధారుంానే ాలి వేగ్మూ,
వ్ర ాుం గూరిచ చెరు డుం వీలయిుంది.
అవునమాె . కాని ఇతర విరతుుల గూరిచ క్రరజలకు ముందస్తు
హెచ్చ రికలు చేసే వ్య వ్స్ థ స్ుంగ్త్తమిట ?
అదొక ముంచ క్రరశ్న . రేపు ఈ విషయమై ఒక నిపుణుడు మన
ఆకాశ్వాణి దావ రా క్రరజలత ఇుంటరాక్ ి కానుుండటుం మన
అదృషుం
ి . దానిత క్రరజల నుుండి వ్చేచ ఉతురాలకు
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రక్రతలు

జవాబివ్వ డుం త రట, వారి నుుండి వ్చేచ ఫోన్ కాల్స కూ
స్మాధానమిస్తురు. ఫోన్ దావ రా మీరిదరూ
ద
ఆ నిపుణుడిత
మాట్లలడవ్చ్చచ .
దృశ్య ుం – 3 ఆకాశ్ వాణి కుంక్రదుం
విరతుు యాజమానయ నిపుణుడు మరియు అనౌనస ర్.

అనౌనస ర్

రేడియో క్రోతలకు స్తస్తవ గ్తుం. క్రరత్ వారుం ఈ స్మయుంలో
మేమ ఒక శాక్ట్స్ ు స్తుంకత్క నిపుణుడిని ఆహావ నిుంచ, రేడియో
క్రోతలత ఒక ఇుంటరాక్షన్ కారయ క్రకముం ఏరాు ట చేస్తుుం. ఈ
రోజు విరతుు యాజమానయ నిపుణురాలు డా॥ వ్లి ల మనత
ు తు మన
ఉన్న రు. చాలా రోజుల తరువాత ఒక మహిళా శాక్ట్స్వే
కారయ క్రకముంలో రల్గగనడుం ఎుంత స్ుంతషకరుం. రేడియో
క్రోతలు ఇరు టక అనేక క్రరశ్న లత కూడిన ఉతురాలు
రుంపిుంచ యున్న రు. అలాగే క్రోతలు ఫోన్ దావ రా కూడా
క్రరశన స్తురని ఆశస్తున్న ుం. ఈ రోజు మనుం ఒక అద్దా తమైన
కారయ క్రకముం నిరవ హిుంచ్చకోనున్న ుం. గుడ్ ఈవెనిుంగ్ మేడుం.
మిమె లిన మా ల్సూిడియోకు హృదయ పూరవ కుంా
ఆహావ నిస్తున్న ుం.

డా॥వ్లి ల

గుడ్ ఈవెనిుంగ్. ఆకాశ్వాణి కుంక్రదానిి రావ్డుం న్కెుంత
స్ుంతషానిన స్ు ుంది. శాక్ట్స్ ు విజాున్నిన స్తమానుయ లకు
చేరవేయడుంలో ఆకాశ్వాణి ఎుంత అద్దా తుంా రనిచేస్తుుంది.
గ్తుంలో మన రాక్ట్షుం
ి లో విజాున్ క్రరస్తర్ నిరవ హిుంచన
రేడియో కారయ క్రకమాలోల నేను రల్గగన్న ను. విజాున్ క్రరస్తర్
ు
క్రరస్తరుం చేస్తునన రేడియో రరియళ్ళ ఎుంత ఆస్ికరుంా
ఉుంటన్న యి. సైనుస కమయ నికషన్ కారయ క్రకమాలోల వారిద్ద
ు కొనస్తగిస్తున్న రు.
సూు రిని
అవును మాడమ్. ఈ రేడియో సైనుస రరియల్
కొనస్తగిస్తునన ుంద్దలకు విజాున్ క్రరస్తర్ మరియు క్రరస్తర్
భారత్ి మా కుంక్రదుం కృతజతా
ు భివ్ుందన్లు తెలియజేస్ు ుంది.
ఈ స్ుందరా ుంా మేమ్ముందరో క్రస్థో ప్ట ి రైటరుల, విషయ
నిపుణులను స్మాయుతుుం చేశాుం. ఇలా మేమ నిశ్స బుం
ద ా
ు తులు, క్రరజలను కలరగ్లిాుం...ధ్వ ని తరుంాలత
శాక్ట్స్వే
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అనుకోుండి.
ముంచది. అది రోజు వారీ అనుభవాలు, క్రరరుంచ్ వాయ రుుంా
విరతుుల కారణుంా జరుగుతునన నషాిల వ్ల ల అయి
ఉుండవ్చ్చచ . భక్రదుంా జీవిుంచ్డానిి అవ్స్రమైన
ు ుంకత్కత గూరిచ తెలుస్తకోవాలని క్రరజలు ఆస్ి ు
శాక్ట్స్స్త
కనబరుస్తు న్న రు.
యస్...యస్...మేడుం. మీరు నిజుం చెరు రు. ఫోన్ కాల్స
వ్చేచ లోా నేను కొనిన ఉతురాలు చ్దవ్న్.
ఓ.క. మనుం ఇక మొదలు పెడదాుం.
మొదట రామేశ్వ రుం నుుండి వ్చచ న ఉతురుం చూదాదుం. క్రరశ్న
అడిగిన వారి పేరు స్తక్రబమణియన్. విరతుులు ఎనిన
రకాలనన ది అతడి క్రరశ్న .
విరతుు లు రెుండు రకాలు. మొదటది స్హజ విరతుు లు.
రెుండవ్రకుం మానవులు స్ృషిుం
ి చనవి. స్హజ విరతుు లు
భూమిలోనే పుటవ్
ి చ్చచ లేదా ఆకాశ్ుం నుుండి వ్చేచ
ఆస్రా
ి యిడుల లేదా మ్మటయోరైటల లేదా స్లార్ విుండ్స
అయివుుండవ్చ్చచ . అయిత్త ఇలాుంట చాలా అరుద్దా
స్ుంభవిస్తుయి. పైా ఆధునిక విజాునుం మరియు స్తుంకత్కత
దావ రా వీటని ముంద్దానే ఊహిుంచ చెరు వ్చ్చచ . ఇక
భూమిలోనే పుట్ట ి భూకుంరలు, స్తన్మీ, వ్రదలు, కరువు,
అటవీ అగిన క్రరమాదాలు, హిమరతాలు, కొుండ చ్రియలు
విరిగి రడటుం, లావాపెలులభకటుం, చీడల దాడి,
అుంటవాయ ధులు మొదలగున వెన్నన చెరు వ్చ్చచ .
క్రగేట్......దయచేస్థ మానవ్ స్ృషిత
ి విరతుుల గూరిచ చెరు ుండి.
రోడుడ, వాయు, ఓడ క్రరమాదాలు, అగిన క్రరమాదాలు,
తొిో స్లాట, రరిక్రశామిక, అణు క్రరమాదాలు, చ్మరు ఒలిి
పోత, గ్నుల క్రరమాదాలు మొదలగునవ్నీన మానవ్ స్ృషిత
ి
విరతుులే.
ఇక రెుండవ్ క్రోత. మద్దరై నుుండి షణుె గ్ స్తుందరుం అడిగిన
క్రరశ్న . అుంతరిక్షుం నుుండి వ్చేచ విరతుు ల నుుండి ఎలా
తపిు ుంచ్చకోవ్చ్చ ని.
ఎన్నన ఉరక్రగ్హాలు, ఖగోళ్ దూరదరిి నుల దావ రా మనుం
అుంతరిక్షానిన రరిశీలిసూు, వారి కదలికల రట్లలను
గీస్తున్న ుం. తదావ రా స్మయుం, దూరానిన తెలుస్తకొని
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క్రరజలకు తెలియజేయడుం స్తధ్య మౌతుంది. మన భూమి
ఇపుు డు దాదాపు స్తరక్షితుంానే ఉుంది. అది చాలా
అరుద్దా జరిగే స్ుంఘటన. భూమిని చేరే శధలాలు చాలా
చనన వి. అవి ఇరు ట వ్రకు ఏ ఒకో మానవుడిని చ్ుంపిుంది
లేద్ద.
కాని డైన్న స్తర ల కాలుంలో అలా జరిగి, అవి న్మ
రూరలేకు
ల ుండా పోయాయి కదా.
అవునది నిజుం. అలాుంట స్ుంఘటనలు జరిగిత్త మనుం కూడా
తుడిచ పెటికు పోతాుం. అలాుంట మహా స్ుంఘటన నిజుంా
ఎుంత క్రరమాదకరమైుంద్ద. కాని అలా చాలా అరుద్దా
జరుగుతుుంది.
ఇక శవ్గ్ుంా నుుండి ల్శీ ీ వ్రదరాజన్ రాస్థన ఉతురుం చూదాదుం.
భూకుంరుం గూరిచ ముందస్తు హెచ్చ రిక ఎలా స్తధ్య ుం అని
అడుగుతున్న డు.

ఇపుు డు మనుం భూకుంరుం గూరిచ ముందస్తు హెచ్చ రిక
చేయగ్ల స్తమర ధయ ుం స్ుంతరిుంచ్చకోన్న ుం. ఉతురఖుండ్ లో
మనకు రెుండు భూకుంర ముందస్తు హెచ్చ రిక
కుంక్రదాలున్న యి. ఇవి రిక ిర్ సేో లు పై 5 తీక్రవ్త గ్ల
భూకుంరుం గూరిచ 1-40 సెకుండ ల ముంద్దా హెచ్చ రిక
చేయగ్లవు. హరాయ న్ రాక్ట్షుం
ి లో కూడా ఒక హెచ్చ రిక
కుంక్రదుం ఉుంది. అలాగే భూకుంరుం వ్చేచ వీలునన
ు
క్రరద్దశాలను గురిుంచ్డుం
జరిగిుంది. కాబటి మనుం
భూకుంరనిన ఎలా ఎద్దరోో వాలి, క్రరకుంరనల తరువాత ఏుం
చేయాలో చెరు గ్లుగుతున్న ుం.
మేడుం కొనిన రకాల జుంతువులూ భూకుంరనిన ముంద్ద
ు
గురిుంచ,
ఆ క్రరుంతుం నుుండి దూరుంా వెళ్ళళ పోతాయని
చెబాురు.
కొనిన స్తరుల అది నిజుం కావ్చ్చచ . కాని దానేన క్రరమాణికుంా
తీస్తకోలేుం. మన ద్దశ్ుంలో భూకుంరుం వ్చేచ క్రరుంతాలను
ు
గురిుంచాుం.
పైా ఆయా క్రరుంతాలోల ఎుంత తీక్రవ్త గ్ల
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భూకుంరుం వ్చేచ అవ్కాశ్ ముందో ఊహిుంచ్గ్లుం కూడా.
మేడుం. ఒక క్రోత నుుండి మొదట టెలిఫోన్ కాల్
వ్చచ నుంద్దలకు స్ుంతషిస్తున్న .
ముంచది. కనక్ ి చేయుండి.
గుడ్ ఈవెనిుంగ్ మై డియర్ లిజనర్. వాట్ ఈజ్ యువ్ర్
కవ చ్న్?
గుడ్ ఈవెనిుంగ్. న్పేరు స్రిత. నేను చెన్నన నుుండి
మాట్లలడుతున్న ను.
గుడ్ ఈవెనిుంగ్ వాట్ ఈజ్ యువ్ర్ కవ చ్న్.
విరతుుల గూరిచ ముందస్తు హెచ్చ రికలు చేయడానిి ఏదైన్
స్ుంస్ థ ఉుందా మేడుం.
వ్రల్డ మ్మటీరియోలాజికల్ ఆర గన్నజేషన్ అనే స్ుంస్ థ ఉుంది. ఈ
స్ుంస్ థ క్రకముం తరు క ఇుంటరేన షనల్ క్ట్స్తిటజీ ఫర్ డిస్తస్ర్
ి
రిడక్షన్ వ్ుంట అనేక ఏజనీస లకు స్హకారుం అుందిుంచ,
విరతుుల నివారణ, ఉరశ్మన చ్రయ లు చేరట్టట
ి ల చూస్తుుంది.
2005 లో జరన్ లోని హైగో రటణ
ి ుంలో వ్రల్డ కానఫ రెన్స ఆన్
డిస్తస్ర్
ి రిడక్షన్ నిరవ హిుంచ్బడిుంది. ఈ స్దస్తస విరతుు
ు
గురిుంపు,
అుంచ్న్, క్రరమాదాల అజమాయిషీ మరియు
ముందస్తు హెచ్చ రికల గూరిచ నొిో చెపిు ుంది. అనిన ద్దశాల
నేషనల్ మ్మటీరియోలాజికల్ అుండ్ హైక్రడోలాజికల్ స్రీవ స్తల
దావ రా విరతుు వ్ల ల కలిగే నషాినిన తగి గుంచేుంద్దకు, WMO
కమిషన్ తగిన మార గదరి కాలు రూపుందిుంచుంది.
మేడుం....ముందస్తు హెచ్చ రికల వ్య వ్స్లు
థ
స్మాజానికెలా
ఉరయోగ్రడతాయి ?
ముంచ క్రరశ్న . ననున చెరు నివ్వ ుండి. ముందస్తు
హెచ్చ రికలు విరతుుల వ్ల ల కలిగే మరణాలు, ాయాలు, ఆస్థ థ
నషాిలను తగి గుంచ్డానిి తడు డతాయి. ముందస్తు
హెచ్చ రికలు స్మాచారానిన వినియోగిుంచ్చకొనే క్రరతెయ క
వినియోగ్దారులకు స్మయుం, స్
ల్ ల
థ ుం గూరిచ విరతుు
హెచ్చ రికలు చేయడుం వ్ల,ల స్ు ుందనా తగిన చ్రయ లు
తీస్తకొనే వీలేరు డుతుంది.
ధాుంక్ యూ మేడుం.
మేడుం. ముందస్తు హెచ్చ రికలకై తగిన వ్య వ్స్ థ ఉనన రు టకీ
దానిన స్మాజానిక విధ్ుంా ఉరయోగ్రడేలా చేయగ్లుం ?
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దీనిన పీపుల్ సెుంటర్ డ్ వారిన ుంగ్ స్థస్ుం
ి అుంట్లరు. ఇది
న్లుగు అుంశాలత స్మిె ళ్ళతమై ఉుంటుంది.
అద్దుంట ?
మొదటది....నిరిష
ద ి క్రరుంతుంలో ఇది వ్రక వ్చచ న క్రరమాదాల
గూరిచ న రరిజాునుం ఉుండటుం. రెుండవ్ది టెిన కల్
మానిటరిుంగ్ అుండ్ వారిన ుంగ్ స్రీవ స్, మూడవ్ది
క్రరమాదానన రుో న బోతునన వారిి అర ధవ్ుంతమైన ముందస్తు
హెచ్చ రికలు చేయడుం...న్లవ్
గ ది క్రరజావ్ాహన మరియు
చ్రయ ల స్ుంస్థదత
ధ . జరె నీలోని బాన్ నగ్రుంలో 2006 లో
జరిగిన మూడవ్ ఇుంటరేన షనల్ కానఫ రెన్స ఆన్ ఎరీ ల
వారిన ుంగ్ లో ఈ మార గదరి కాలు ఇవ్వ బడాడయి.
ముంచది మేడుం. కాని విరతుు రానునన క్రరద్దశాలోల ఇవెలా
కారయ రూరుం దాలుచ తాయి.
ఇది తగిన క్రరశ్నన . అుంద్దవ్లే ల దీనిన క్రరజా కుంక్రదీకృత
ముందస్తు హెచ్చ రిక వ్య వ్స్ థ అుంట్లరు. ముందస్తు
హెచ్చ రికలు ఎలా ఉుండాలుంట్ట మొదటది దానిన క్రరజలు
స్ు షుం
ి ా అర ధుం చేస్తకోగ్లాలి. రెుండవ్ది అది స్తలభుంా,
వెుంటనే క్రరజలకు అుంద్దబాటలో ఉుండాలి. మూడవ్ది
తగిన స్మయుంలో చేస్థ ఉుండాలి. ఇక న్లవ్
గ ది అది
విరతుు కు ముందస్తుా, ఆ తరువాత క్రరజలు తీస్తకునే
చ్రయ లత మడిరడి ఉుండాలి.
మేడుం మీరు చెపిు న న్లుగు అుంశాలకు స్ుంబుంధుంచ ఒకోో
ఉదాహరణ ఇవ్వ గ్లరా.
తరు కుుండా. మొదటదానిి...హెచ్చ రికలు ల్స్తథనిక బాషలో
చేయాలి. అవి రేడియో, లౌడ్ రు కరుల మొదలగు వాట దావ రా
లేదా ట.వి. వ్ుంట దృశ్య మాదయ ముం, స్తమాజిక అనుస్ుంధాన
వేదికలు, లేదా క్రరజా క్రరదరస నలు, గోడ రక్రత్కలూ లేదా వారాు
రక్రత్కల వ్ుంట క్రపిుంట్ మీడియా దావ రా కావ్చ్చచ .
రెుండవ్దానిి ఉదాహరణ....
హెచ్చ రికలు ఆ క్రరుంతుంలోని క్రరజలకు స్తలభుంా చేరాలి.
ఇుంద్దకోస్ుం క్రరజా హెచ్చ రిక వ్య వ్స్ థ దావ రా క్రరత్ కుక్రామానిన
చేరాలి. అలాగే క్రరజా అవ్ాహన స్మావేశాలు నిరవ హిుంచాలి.
మరి మూడవ్దాని స్ుంగ్త్......
అద్దుంటుంట్ట....హెచ్చ రికలు తగిన స్మయుంలో చేయాలి.
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అవి ముందస్తు హెచ్చ రికలై ఉుండాలి. లేకపోతె ఎలాుంట
క్రరయోజనుం ఉుండద్ద. ఉదాహరణకు 2004 లో మన ఈశానయ
తీరుం వెుంట వ్చచ న స్తన్మీ వ్ల ల స్తమారు 2 లక్షల 20 వేల
మరణాలు స్ుంభవిుంచాయి. మనకు ముందస్తు హెచ్చ రిక
వ్య వ్స్ థ ఉనన టయి
ల త్త వారిని కారడగ్లిగేవాళ్ళ ుం. రస్థఫిక్
మహా స్మక్రద క్రరుంతాలకు హవాయిలోని హెచ్చ రికల
కుంక్రదుం దావ రా ఈ విధ్మైన ముందస్తు హెచ్చ రికలు
అుంద్దతున్న యి. ఆ కాలుంలో మన ద్దశ్ుంలో స్తన్మీ అుంట్ట
ఏమిటో తెలియద్ద. మన హిుందూ మహా స్తక్రదుంలో హెచ్చ రిక
వ్య వ్స్ థ లేద్ద. ఇపుు డు మన ద్దశ్ుంలో అుంతరాాతీయ
స్ుంధానత ఉనన స్తన్మీ హెచ్చ రిక వ్య వ్స్ థ ఉుంది. మరో
ఉదాహరణ చెబుతా. కొనిన స్ుంవ్తస రాల క్రితుం, ఒరిస్తస లో
వ్చచ న ఫిలైన్ తుఫాను గూరిచ ముందస్తు హెచ్చ రిక
చేయడుం వ్ల ల ఎకుో వ్ క్రరణ నషుం
ి జరగ్కుుండా కారడ
గ్లిాుం. కవ్లుం 21 ముంది క్రరజలే చ్నిపోయారు. క్రరజా
కుంక్రదీకృత ముందస్తు హెచ్చ రిక వ్య వ్స్ థ వ్లే ల ఇది
స్తధ్య మైుంది.
చాలా బాా చెరు రు మేడుం. ఇక న్లవ్
గ దాని గూరిచ ....
స్ుంఘటనకు ముంద్ద, ఆ తరువాత క్రరజల స్ు ుందన,
చేరట్లిలిస న చ్రయ ల గూరిచ ....కవ్లుం హెచ్చ రిక ఒకో ట్ట
క్రరజలకు తడు డద్ద. ఇది చాలా మఖయ ుం. రరిస్థత్
థ ని
ఎద్దరోో వ్డానిి తగిన మార గదరి కాలు లేనిది లాభుం లేద్ద.
క్రరభుతవ ుం, మఖయ ుంా స్త
ల్ థ నిక క్రరభుతావ లు, స్మాజుం త
కలిస్థ చ్రయ లు చేరట్లిలిస ఉుంటుంది.
దీనిి మరో ఉదాహరణ ఇవ్వ గ్లరా...

స్ుంతషుంా...ఉదాహరణకు తమిళ్న్డు తీర క్రరుంతుంలో ఈ
మధ్యయ వ్చచ న వారాధ తుఫాను స్మయుంలో రెవెన్యయ సెక్రకటరీ
క్రపిుంట్ మరియు విజువ్ల్ మీడియా దావ రా క్రరజలను సైకోన్
ల
క్రపటెక్షన్ షెలర్
ి కుంక్రదాలకు వెళాళ లని....అకో డ వారిని
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కాలర్ 2

డా ॥వ్లి ల

చూస్తకోవ్డానిి చేస్థన ఏరాు ట ల గూరిచ క్రరకటుంచ్డుం వాళ్ళ
కోస్తు క్రరజల క్రరణాలు కారడగ్లిారు. తుఫాను తీరుం దాటన
స్మయుంలో ాలివేగ్ుం గ్ుంటకు 160 ి.మీ. ా ఉుంది.
విధ్వ ుంస్ుం తరువాత క్రరజలు మరిగిుంచన తాగు నీరు
తీస్తకోవాలని స్లహా ఇచాచ రు. కాని తుఫాను తీరక్రరుంతుం
లోని క్రరజల ఆవాస్తలను,రడవ్లను చేరల వ్లలు, విద్దయ త్
స్రఫరా, జీవ్న్నరధని నష ి రరిచుంది. చాలా ద్దశాలోల ఇవ్నీన
చాలా నమె దిా జరుగుతాయి. స్ుంఘటన జరిగిన వెుంటనే
ఈ అుంశాలోల మనుం బలరడాలిస ఉుంది.
మరో కాల్ వ్స్ు ుంది.
దయచేస్థ కనక్ ి చేయుండి.
అద్ద నుంబర్ నుుండి మరో కాల్. హలో...వెల్ కుం.
ధ్నయ వాదాలు. నేను రవిని, స్రిత తమె డిని. అుంద్దవ్లే ల
నేను అద్ద నుంబర్ నుుండి కాల్ చేస్తున్న .
కారయ క్రకమానిి స్తవ గ్తుం - చెరు ుండి.
న్లుగు ముందస్తు హెచ్చ రికల గూరిచ కాస్ు వివ్రుంా
చెబుతారా ?
తరు కుుండా. మొదటా రానునన ఉరక్రదవాలు, క్రరమాదాలు,
తలెత్తు రరిణామాల గూరిచ పూరి ు రరిజాునుం ఉుండాలి. ఈ
దతాు ుంశాలు స్తమాజిక, ఆరి ధక రరిస్థతు
థ లన్య రరిగ్ణలోి
తీస్తకోవాలి. దతాు ుంశాలను క్రకమ రదత్
ద లో సేకరిుంచ విశ్న లషణ
చేయాలి. విరతుుల వ్ల ల తలెత్తు రరిణామాలు, గ్త విరతుుల
ఆధారుంా స్మకూరిన దతాు ుంశాలు. స్త
ల్ థ నిక, క్రరుంతీయ
రరిస్థతు
థ లోల అమలుకై ఒక జాతీయ విరతుు యాజమానయ
క్రరణాళ్ళక రూపుందిుంచ్చకోవాలి.
ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వ గ్లరా....

ఎుంద్దివ్వ ను. 2015 డిసెుంబర్ లో చెన్నన లో వ్చచ న
వ్రదలనే ఉదాహరణ ా తీస్తకుుందాుం. వ్రదలు, దాని వ్ల ల
తలెత్ున ద్దర ఘటన దతాు ుంశాలను చూదాదుం. ఆ నలలో రెుండు
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విడతలోల 60 సెమి. వ్ర ారతుం కురిస్థుంది. ఈ భారీ వ్ర ాుం
కారణుంా నిలువ్ జలాశ్యుం ఆకస్థె కుంా నిుండిపోయిుంది.
దానిత వ్రద గేటల తెరిచారు. ఫలితుంా భారీా క్రరణ, ఆస్థ థ
నషుం
ి జరిగిుంది. తలెతునునన రరిణామాల గూరిచ తగిన
దల్తాు ుంశాలు అుంద్దబాటలో లేకపోవ్డుం వ్లే ల ఇలా జరిగి
యుుండవ్చ్చచ . 2016 డిసెుంబర్ లో 21 సెుం.మీ ఉుండవ్చ్చ ను
కొుంట్ట, దానిి దగ్ గరా అుంట్ట 19 సెుం.మీ. వ్ర ారతుం
కురిస్థుంది. అయిత్త గ్త స్ుంవ్తస ర దల్తాు ుంశాలు
అుంద్దబాటలో ఉుండటుం వ్ల ల ఈ స్తరి క్రరభుతవ ుం అనిన
ముందస్తు జాక్రగ్తులు తీస్తకొుంది. ముందస్తు హెచ్చ రికలు
చేస్థుంది.
ధ్నయ వాదాలు......చాలా బాా వివ్రిుంచారు.
మరి రెుండో దాని స్ుంగ్త్తమిట ? అద్ద మానిటరిుంగ్ అుండ్
వారిన ుంగ్ స్రీవ స్ గూరిచ .
మానిటరిుంగ్ స్రీవ స్ రానునన స్హజ విరతుులను రరిశీలిసూు,
అుంశాల నమోద్ద చేస్థ విశ్న లషణ చేస్ు ుంది. ఈ దతాు ుంశాలు
న్యయ మరికల్ వీవ్ర్ క్రపెడిక్షన్ మోడల్స తయారీలో
ఉరయోగ్రడతాయి.
ఉదాహరణకు స్మక్రదుంలో ఏరు డే అలు పీడన క్రదోణిని
గ్మనిుంచ, ఇుంటరెన ట్ దావ రా మోడల్స ా, తదావ రా గో
ల్ బ
ల ల్
మోడల్స తయారు చేస్థ, వాతావ్రణ కుంక్రదుం వ్ర ారతుం, ాలి
వేగ్ుం గూరిచ స్మాచారుం అుందిస్తుుంది.
అద్దా తుం, ఇపుు డు మరో క్రోత నుుండి వ్చచ న ఉతురానిన
రరిశీలిదాదుం. కుుంబుం నుుండి మిస్ర్
ి జీవాగ్న్ ఇలా
అడుగుతున్న రు. దతాు ుంశాలు మరియు వీధ్ర్ మోడల్స ను
స్మర ధవ్ుంతుంా ఎలా కమూయ నికట్ చేయవ్చ్చ ని.
దీనేన డెస్థస మినేషన్ అుండ్ కమూయ నికషన్ అుంట్లరు.
తదావ రా తలెతు గ్ల క్రరమాదాలు, క్రరభావితుం కానునన
స్మాజానిన ముందస్తు హెచ్చ రిుంచ్ వీలవుతుుంది. ఈ
విషయానిన క్రరజలు మరియు విరతుు యాజమానయ
అధకారులకు తెలియజేయాలిస ఉుంది. ఒకోో స్తరి ఈ
హెచ్చ రికలు చేయడానిి అుంతరాాతీయ స్హకారమూ
అవ్స్రమై ఉుంటుంది. కాబటి ఈ స్మాచారానిన
రుంచ్చకోవాలిస ఉుంటుంది. స్తన్మీ హెచ్చ రికకు ఇది చాలా
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మఖయ ుం.
2004 స్తన్మీని ఉదాహరణా తీస్తకొని వివ్రిుంచ్గ్లరా ?
ధ్నయ వాదాలు. మీకు మీఎరే తగిన ఉదాహరణ ఇచాచ రు. 2004
లో స్తన్మీ, హిుందూ మహా స్మక్రదుంలో, స్తమక్రతా దగ్ గరలో
ఉదయానేన వ్చచ ుంది. 30 మీటర ల లోతులో రిక ిర్ సేో ల్ పై 9
తీక్రవ్త గ్ల భూకుంరుం వ్చచ ుంది. ఫలితుంా 10 మీటర ల ఎతుు
అలలు ఇుండియా, ల్శీలుంక
ీ
త రట, ఆక్రఫికా తీరాల వైపు
వ్చాచ యి. అయిత్త ఈ స్మాచారముంతా ఒకస్తరి
తెలియజేసే వీలురడలేద్ద. దానిత అస్తధారణ నషుం
ి
జరిగిుంది. 2004 స్తన్మీ గూరిచ తగిన స్మయుంలో
స్మాచారుం చేరవేయాలిస న ఆవ్శ్య కతను తెలియ జేస్ు ుంది.
చాలా బాా చెరు రు మేడుం. ఆఖరున ఇక క్రరజావ్ాహన
మరియు స్నన దధత గూరిచ ....
అవును. క్రరమాద తీక్రవ్తను తగి గుంచ్డానిి, స్మాజుం విరతుుల
నద్దరోో వ్డానిి ఇది ఎుంతైన్ అవ్స్రుం. క్రరజలోల అవ్ాహన
పెుంపుందిుంచ్డుం దావ రా దీనిన స్తధుంచ్వ్చ్చచ .
మరోకాలర్ లైన్ లో ఉన్న రు. హలో.....
హలో....గుడ్ ఈవెనిుంగ్ మేడుం. ముందస్తు హెచ్చ రికల గూరిచ
మీరు చాలా చ్కో ా వివ్రిుంచారు. కాని క్రరజల నుుండి తగిన
స్ు ుందన ఉుండటుం లేద్ద. ఎుంద్దవ్ల ల అుంట్లరు ?
అవును. మీ ల్సేట్
ి మ్ముంట్ బాగుుంది. అయిత్త హెచ్చ రిక
స్మాచార మొకో ట్ట క్రరజల నుుండి క్రరత్ స్ు ుందన చూసేలా
క్రపేరేపిుంచ్ద్ద. హెచ్చ రికలు అుంద్దకొనన వ్య కుు లు మొదటా
తమకు రాగ్ల క్రరమాదానిన అుంచ్న్ వేస్తకొని....నిరాదరణ
కోస్ుం మరో వ్నరుపై ఆధారరడతారు. కాబటి మనుం
ు
ఆదారరడ దగ్ గ హెచ్చ రికలకై గురిుంపు
పుందిన స్ుంస్లు
థ
లేదా న్యకుల దావ రా స్మాచారుం చేర వేయాలి.
అుంచ్న్లు మరియు హెచ్చ రికల మదయ అుంతరుం
చూపిుంచాలి. ఆధార రడదగ్ గ బహుళ్ వ్నరులు
దీనన ుందిుంచాలి. హెచ్చ రికలు శాక్ట్స్ు స్మాచారుం పై
ఆధారరడాలి.
క్రరజల క్రరత్ స్ు ుందన బలరడేదెలా
అవును. దీనిన స్తధుంచ్వ్చ్చచ . చ్రచ లోల, స్హకారుంలో
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స్మాజానిన భాగ్స్తవ మి చేయడుం వ్ల ల ఇది స్తధ్య మౌతుుంది.
కొనిన స్ుందరాా లోల రెగుయ లర్ టెస్ ి లు మరియు క్రడిల్స
మొదలగునవి చేయాలిస వ్స్తుుంది.ఇది వారిలో ఆతె
ల్సెరా
ైథ య నిన పెుంపుందిస్తుుంది.
స్మాజానిన స్తస్థదుం
ధ చేయడుం గూరిచ ఒక ఉతురుం వ్చచ ుంది.
ఈ క్రరశ్న ను రరమకుడి నుుండి క్రపేుం బాబు అడుగుతున్న డు.
ముంచది. క్రరజలోల అవ్ాహన పెుంచ్డుం దావ రా దీనిన
దివ గుణీకృతుం చేయవ్చ్చచ . విరతుుల వ్ల ల తలెత్తు క్రరమాదాల
గూరిచ , స్మాచారానిన అుందిుంచే చానల్స గూరిచ ,
హెచ్చ రికల అర ధుం, నష ి నివారణకు తీస్తకునే చ్రయ ల గూరిచ
ఎుంత అవ్ాహన పెుంచాలి. రటశాలలోల అనిన స్త
ల్ థ యిలోల
స్హజ విరతుులు, వాట రరయ వ్స్తన్ల గూరిచ భోదిుంచాలి.
స్మాచారానిన చేర వేయడానిి మాస్ మీడియా మరియు
ఇుంటరెన ట్ ను వినియోగిుంచాలి. మతస య కారుల వ్ుంట
క్రరతెయ క స్మూహాలకు క్రరత్తయ క అవ్ాహన కారయ క్రకమాలు
నిరవ హిుంచాలి. అుంద్దకై క్రరధ్మిక వాచ్కాలు, పుస్ుకాలు
అుంద్దబాటలో ఉన్న యి.
మరో రకో అభివ్ృదిధ ఆవ్శ్య కత ఉుంది.
విరతుు, యాజమానయ బృుందాలోలి హెచ్చ రికల వ్య వ్స్ల
థ
నిపుణుల స్తమరాధయ నిన పెుంచాలిస ఉుంటుంది. ఇుంకా వీటలోల
అభివ్ృదిధ చేయాలి. మౌలిక స్ద్దరయాల నిరవ హణ
మరియు అభివ్ృది,ధ టెిన కల్, ఆరరేషనల్ మరియు వాయ పి ు
స్తమరాధయ ల ఉనన తీకరణ జరాలి. స్థబబ ుంది, భాగ్స్తవ మలు
మరియు ల్సేక్
ి హౌలర
ద లకు నిల్రీ ణత వ్య వ్ధులోల శక్షణ ఇవావ లి.
ఆఖరున క్రరజావ్ాహన పెుంపుందిుంచాలి.
ఒక క్రోత నుుండి అుందిన ఆఖరి క్రరశ్న త మనుం ఈ
కారయ క్రకమానిన మగిదాదుం. మద్దరై జిలాలలోని వ్డుక రటి
నుుండి భాస్ో ర్ ఈ క్రరశ్న అడుగుతున్న రు.
ఏుంట్ల క్రరశ్న ?
అతడు మన ద్దశ్ుంలో ఇరు టి అుంద్దబాటలో ఉనన
హెచ్చ రిక వ్య వ్స్ థ గూరిచ క్రరశన స్తున్న డు.
మన ద్దశ్ుంలో జాతీయ స్తన్మీ ముందస్తు హెచ్చ రిక
వ్య వ్స్ను
థ నలకొలాు ుం. ఇది భూ విజాున ముంక్రత్తవ శాఖ
ఆధ్వ రయ ుంలో రని చేస్తుుంది. హైదరాబాద్ లోని నేషనల్
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సెుంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇనఫ రేె షన్ స్రీవ సెస్ ఇుంద్దకు
స్హకారుం అుందజేస్తుుంది. దతాు ుంశాల సేకరణకై ఈ స్ుంస్ థ 17
సెస్థమిక్ VSAT సే
ల్ ష
ి నుల, 2 సెుంటర్ సెస్థమిక్ సే
ల్ ష
ి నుల
నలకొలిు ుంది. ఇవి నిపుణులకు 2 నిమిషాలోల భూక్రరకుంరన్ల
స్మాచారుం SMS మరియు ఇ-మ్మయిళ్ళ దావ రా
అుందిస్తుయి.మొతుుం వ్య వ్స్లో
థ 25 సెస్థమో క్రాఫిక్ సే
ల్ ష
ి నుల, 26
నేషనల్ స్తన్మీ ఇనఫ రేె షన్ సెుంటరుల, 6 దీర ర ఓషన్
అసెస్ మ్ముంట్ సెుంటరుల స్తన్మీల గూరిచ స్మాచారుం
అుందిస్తుయి. ఈ దతాు ుంశాలను US రస్థఫిక్ స్తన్మీ వారిె ుంగ్
స్థస్ుం
ి విశ్న లషిస్తుుంది. SMS, రేడియో మరియు ట.వి., సైరెుంలు,
లౌడ్ రు కరుల, పోలీస్ వాహన్ల దావ రా హెచ్చ రికలు జారీ
చేయబడతాయి. మనద్దశ్ుంలోని కుంక్రదుం హిుందూ మహా
స్మక్రదానిన మానిటర్ చేసూు, 28 ద్దశాలకు హెచ్చ రికలు
చేస్ు ుంది.
ఓహ్.....అద్దా తుం.
వీటత రట మన ద్దశ్ుంలో ఉతురాఖుండ్ మరియు హరాయ న్
లో
ల్ ల భూకుంర హెచ్చ రిక కుంక్రదాలున్న యి. మన ఇుండియన్
మేటోరో లాజికల్ విభాగ్ుం ద్దశ్ వాయ రు వాతావ్రణ రరిస్థతు
థ లను
క్రరత్ రోజూ గ్మనిసూు నివేదికలను అుందజేస్తుుంది. ఈ
విభాానిన బలోపేతుం చేయడుం వ్ల ల ముందస్తు హెచ్చ రికలు
స్తధ్య మై 2013 ఒరిస్తస ఫిలైన్ మరియు 2014 అుంక్రధ్క్రరద్దశ్
హుద్ హుద్ తుఫాన ల స్ుందరా ుంలో క్రరణ నషుం
ి తగి గుంచ్డుం
స్తధ్య రడిుంది. ఉదాహరణకు 1999 లో వ్చచ న సూరర్ సైకోన్
ల
వ్ల ల రదివేల మరణాలు స్ుంభవిుంచాయి. కాని 2013 లో ఓడిషా
లో వ్చచ న ఫిలైన్ తుఫానులో స్తమారు 21 ముంది, 2014 లో
వ్చచ న హుద్ హుద్ తుఫాను కారణుంా రెుండు రాక్ట్షాిలోల 46
మరణాలే స్ుంభవిుంచాయి. ఓడిషాలో క్రరమాదుం పుంచ ఉనన
జిలాలలకు సెటలైట్ ఫోనుల అుందజేయబడాడయి.
వ్హ్.....
IMD ఇపుు డు 1.5 లక్షల క్రామాలకు చెుందిన 300 మిలియన ల
క్రరభావిత క్రరజలకు సేవ్లుందిస్ు ుంది. హిమాలయ రరవ త
క్రరుంతాలోల క్రరత్తయ ిుంచ జమూె కాశీె ర్ రాషుం
ి లో....హెవీ
క్రపెస్థపిట్టషన్ కు స్ుంబుంధుంచ ముందస్తు హెచ్చ రికలు
చేస్తుుంది. గ్ృహ ముంక్రత్తవ శాఖ, UNDP స్హకారుంత రిస్ో
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1 క్రరశ్న
జ.
2 క్రరశ్న
జ.

రిడక్షన్ మరియు ల్కెమేట్
చేుంజ్ లకు స్ుంబుంధుంచన
ైల
కారయ క్రకమాలు నిరవ హిస్తుుంది.
థుంకూయ మేడుం. మా క్రోతలకు ముందస్తు హెచ్చ రికలు
మరియు విరతుు యాజమాన్య నిి స్ుంబుంధుంచ ఎుంత
ు
విపులుంా శాక్ట్రయ
స్మాచారుం అుందిుంచారు.
ధ్నయ వాదాలు.
క్రోతలత ఈ విషయాలు మాట్లలడట్లనిి గొరు అవ్కాశ్ుం
కలిు ుంచారు. ధ్నయ వాదాలు బై.
**********
క్రరశ్న లు – జవాబులు
వ్రల్డ కానఫ రెన్స ఆన్ డిస్తస్ర్
ి రిడక్షన్ ఏ నగ్రుంలో
నిరవ హిుంచ్బడిుంది ?
హైగో ( జరన్ )
ఈశానయ తీరుంలో ఏ స్ుంవ్తస రుంలో స్తన్మీ వ్చచ ుంది ?
2004
*****

15

