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ചുഴലിപാഠ�ൾ ∙ തയാറാ�ിയ�: ഇ.േസാമനാ�, മേഹ� ഗു�തൻ, വി.ആർ.�പതാ�, മേനാ� കട�ാ�

േലാേകാ�രമായ കാലാവ�ഥാ നിരീ�ണ സംവിധാന�ളാ� ഇ����ു��.
ഓഷ�ൻസാ�്, �കാ�്സാ�്, ഇൻസാ�്–ജിസാ�് സീരീസുകൾ ഉൾെ�െട
കാലാവ�ഥാനിരീ�ണ�ിനും മൽസ�െ�ാഴിലാളികളുെട സഹായ�ിനുമായി ഇ��ൻ
ബഹിരാകാശ ഗേവഷണേക��ം വികസി�ിെ�ടു� ഉപ�ഗഹ�ൾ തെ� ഒേ�െറയു�്.
കടലിെല ചൂടും നിറവും ഉപ�ഗഹ�ൾ വഴി വിലയിരു�ി കൂടുതൽ മീനുകൾ
എവിെടയാണു�� എ�ു കൃത�മായി �പവചി�ാൻ കഴിയു� സംവിധാനവും നമു�ു�്.
കടലിെല മാ��ൾ സസൂ�്മം നിരീ�ി�ു സൂനാമി ഉൾെ�െടയു� മു�റിയി�ുകൾ
നൽകാൻ കടലിൽ �ഥാപി�, ചി�് ഘടി�ി� നാനൂേറാളം േബാെയകളിൽനി�ു�
വിവര�ൾ ഉപ�ഗഹ�ൾ വഴി ലഭ�മാ�ു�ു�്. ഏ�വും ആധുനികമായ കാലാവ�ഥാ
ഉപ�ഗഹ�ളിൽ വിഎ�്ആർആർ (െവരി ൈഹ റസല�ൂഷൻ േറഡിേയാമീ�ർ)
സാേ�തികവിദ�യാ� ഇ�� ഉപേയാഗി�ു��.
കഴി�വർഷം െസ��ംബറിൽ വിേ�പി� ഐഎ�ആർഒയുെട �കാ�്സാ�് ചുഴലി�ാ�ു
മു�റിയി�ിനു �പേത�ക ഊ�ൽ െകാടു�ു വികസി�ി�താ�. നിലവിൽ
�കാ�്സാ�ിൽനി�ു� വിവര�ൾ നാസയും യൂേറാപ�ൻ രാജ��ളും ഉപേയാഗി�ു�ു�്.
�കാ�്സാ�ിെല �പധാന ഘടകമായ �കാെ�േറാമീ�ർ ചുഴലി�ാ�് രൂപെ�ടാനു� സാധ�ത
നാലുദിവസം മുൻപു വെര �പവചി�ാൻ കഴിവു�താ�.
ഉപ�ഗഹ�ൾ�ു പുറെമ ഐഎ�ആർഒയും ഭാര� ഇല�േ�ടാണി�സും േചർ�ു
വികസി�ിെ�ടു� ആധുനിക േഡാ�ർ റഡാറുകൾ ചുഴലി�ാ�ും േമഘവി�േഫാടനം
ഉൾെ�െടയു� �പകൃതിദുര��ൾ മണി�ൂറുകൾ�ു മുേ� കൃത�തേയാെട �പവചി�ാൻ
സഹായി�ു�വയാ�. റഡാറുകളിൽനി�ു� വിവര�ൾ േക�� കാലാവ�ഥാ
വിഭാഗ�ിനും സമു�ദ ഗേവഷണേക���ിനും നൽകുകയും ഈ വിവര�ൾ അവർ
അപ�ഗഥി�ു കാലാവ�ഥാ മു�റിയി�ുകൾ നൽകുകയുമാണു രീതി.
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േകരള�ിൽ�െ� തിരുവന�പുര�ും െകാ�ിയിലും േഡാ�ർ റഡാറുകളു�്.
കാലാവ�ഥാ �പവചന�ിനായി െകാ�ി ശാ��ത സാേ�തിക സർവകലാശാലയിെല
(കുസാ�്) അഡ�ാൻ�� െസ�ർ േഫാർ അ�്േമാ�െഫറി� റഡാർ റിസർ�ിെല
ശാ��ത�ഞർ വികസി�ിെ�ടു� ��ടാേ�ാ�െഫറി�–േ�ടാേപാ�െഫറി� വിൻ�
െ�പാൈഫലർ റഡാർ (എ�ടി റഡാർ) േക��വും മു�റിയി�ുകൾ നൽകാനു�്.
500 കിേലാമീ�ർ അകെലവേ� ചുഴലി�ാ�ിെ� ദിശ മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ുെമ�താണു
േഡാ�ർ റഡാറിെ� �പേത�കത. ആറു മുതൽ എ�ു മണി�ൂർ മുേ� ചുഴലി�ാ�ിെ� വഴിയും
േവഗവും മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ുേ�ാൾ മു�റിയി�ുകൾ നൽകി, നാശന�ട�ൾ
പരമാവധി ലഘൂകരി�ാൻ സാധി�ും.
സൂനാമി, േമഘവി�േഫാടനം, അപകടകരമായ ഇടിമി�ൽ എ�ിവയും േഡാ�റിെ�
ക�ിൽെപടും. വിേദശ സഹായേ�ാെടയു� റഡാർ സംവിധാന�േള�ാൾ കൃത�ത
ഉപ�ഗഹ�ളുെട സഹായേ�ാെട �പവർ�ി�ു� ന�ുെട േഡാ�ർ ശൃംഖല��ുെ��ും
കാർഷിക, മൽസ�ബ�നേമഖലകൾ�് ഈ രീതി മുതൽ�ൂ�ാവുെമ�ും ഐഎ�ആർഒ
െചയർമാൻ എ.എ�. കിരൺ കുമാർ തെ� വ��തമാ�ിയിരു�ു.
ഓഖി �പവചി�ു�തിൽ ഈ റഡാറുകൾ പരാജയെ�േ�ാ എ�് ഐഎ�ആർഒ അധികൃതർ
കഴി�ദിവസം പരിേശാധി�ു. ഇ� എ�ുതെ�യാ� ലഭി� ഉ�രം. നവംബർ 27നു തെ�
ചുഴലി�ാ�ിനു� സാധ�തകൾ വ��തമായിരു�ു. എ�ി�ും എ�ുെകാ�ു കൃത�മായ
മു�റിയി�ുകൾ ഉ�ായി� എ� േചാദ��ി� ഐഎ�ആർഒ അധികൃതർ
ൈകമലർ�ു�ു. ഐഎ�ആർഒ��് സ��മായി മു�റിയി�ുനൽകാനു� അധികാരമി�.
അതി� ഉ�രവാദെ�� ഏജൻസികളിൽനി�ു കൂടുതൽ കൃത�മായ ആശയവിനിമയം
ഉ�ാേക�തായിരു�ുെവ�ാ� ഐഎ�ആർഒ വൃ��ളുെട �പതികരണം.
ദുര�ം തീര�ുമാ�തമ�
ഓഖി ദുര��ിൽ ദിവേസനെയേ�ാണം മരണ�ളുെട എ�ം കൂടുേ�ാൾ മ�ു
നാശന�ട�െള�ുറി�് ആേലാചി�ാൻേപാലുമാകി�. പേ�, ഓഖി കടലിെ�
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ആവാസവ��ഥയിലു�ാ�ിയ മാ��ൾ ന�ുെട മൽസ�െ�ാഴിലാളികളുെട
ജീവേനാപാധിെയവെര ബാധി�ും. ഓഖി ആ�ടി� െത�ൻേകരള�ിെല കടലിനടിയിെല
ക�കൾ കൂ�േ�ാെട നശി�തായി ഓഖി ദുര��ിനുേശഷം േകാവളെ� കടലിനടിയിെല
ദൃശ��ൾ പകർ�ിയ േബാ�് സഫാരി മാേനജി� പാർ�ണർ കൂടിയായ ജാ�സൺ പീ�ർ
പറയു�ു. ക� വാരി കഴിയു� ആയിര�ണ�ിനു െതാഴിലാളികളുെട െതാഴിൽ
ന�ടെ�ടാൻ ഇതിടയാ�ും. വർഷ�െളടു�ാണു ക� േകാളനികൾ കടലിെ� അടി��ിൽ
രൂപംെകാ�ു��. േകാവളം ഭാഗ�് ഇ� 80 ശതമാന�ിേലെറ നശി� അവ�ഥയാ�.
ഓഖി മൽസ�സ��ിെന എ�െനെയാെ� ബാധി�ു എ�റിയാൻ ഇനിയും
കാ�ിരി�ണം.
തീര�ിെ� ഘടന മാറി
ഓഖി ചുഴലി�ാ�ും തുടർ�ു നാലു ദിവസേ�ാളമു�ായ കടലിള�വും േകരള�ിെ�
െത�ൻ കടൽ�ീര�ിെ� ഘടന മാ�ിെയ�ും ഇതു ഗൗരവമായി ക�ിെ��ിൽ വലിയ
�പത�ാഘാത�ൾ�ിടയാ�ുെമ�ും കടൽ കാലാവ�ഥെയ�ുറി�ു പഠി�ു�
സ��സംഘടനയായ �ഫ�്� ഓ� മൈറൻ ൈല� ചൂ�ി�ാ�ു�ു. തിരുവന�പുര�്
ഇ�െല കടലിനടിയിൽ േനരി�ുേപായി പഠനം നട�ിയ േശഷമാണു സംഘടനയുെട
മു�റിയി�്. െപാഴികൾ തകർ�തിനാൽ �ാ��ി� ഉൾെ�െടയു� മാലിന��ൾ മുഴുവൻ
ഒ�യടി�് കടലിെ� അടി��ിൽ അടി�ിരി�ുകയാ�. ഇതു കടലിെ�
ആവാസവ�വ�ഥ��ു േദാഷം െച�ും.
സാധാരണഗതിയിൽ എ�ാ വർഷവും ജൂൺ മുതൽ ഓഗ��് വെര വട�ുദിശയിൽ
നി�ു�ാകു� തിരയിള�ം തീരെ� മണൽ കടലിേല�ു വലി�ുെകാ�ുേപാകും.
െസ��ംബർ മുതൽ േമ� വെരയു� കാല�് െത�ുനിെ��ു� തിരമാലകൾ ഈ മണൽ
തിരിെകെയ�ി�ും. ഇ�വണ അ�പതീ�ിതമായി ഉ�ായ കടലിള�ം തീരെ� മണൽ
മുഴുവൻ ന�ടമാ�ി. അ�ടി ആഴ�ിൽ 50 മീ�ർ വെര കരെയ ഓഖി ദിവസ�ളിൽ
കടെലടു�ുെവ�ും എ�എംഎൽ ചീ� േകാ ഓർഡിേന�ർ േറാബർ�് പനി�ി� പറ�ു.
പഠിേ�� പാഠ�ൾ
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∙ ഓേരാദിവസവും മൽസ�ബ�ന േക���ളിൽനി�് എ�തേപർ കടലിൽ േപാകു�ു
എ�തിനു നിലവിൽ ഒരു കണ�ുമി�. ഓഖി ദുര��ിൽ കാണാതായവരുെട
എ�െ��ുറി�ു� ആശയ�ുഴ��ിനിടയാ�ിയ� ഈ അനി�ചിതത�മാ�.
ഓേരാദിവസവും കടലിൽ േപാകു�വരുെട കൃത�മായ കണ�ു സൂ�ി�ാനു� സംവിധാനം
ഒരു�ാൻ ഫിഷറീ� വകു�ിനു സംവിധാനം േവണം. ഇതിനു സാേ�തികവിദ�യുെട സഹായം
�പേയാജനെ�ടു�ണം. എൻഐസി തയാറാ�ിയ റിയൽ �കാ��് േസാ��്െവയർ
ഇതിനായി �പേയാജനെ�ടു�ണം.
∙ കാലാവ�ഥാ �പവചന�ൾ കൃത�മായി മൽസ�ബ�ന െതാഴിലാളികളിൽ
എ�ി�ാനു� ഫല�പദമായ സംവിധാനം. േദശീയ സമു�ദഗേവഷണ േക���ിെ�
െമാൈബൽ േഫാൺ സേ�ശപ�തി അധികൃതരുെട താൽപര��ുറവുമൂലം പൂർ�ിയാ�ാൻ
കഴി�ി�ി�. ഇ� അടിയ�രമായി നട�ാ�ണം. മൽസ�ബ�ന വ��ളിൽ സുര�
ഉറ�ാ�ാൻ ഉപേയാഗി�ാനു� ഹാൻ�െസ�് സംവിധാനം ഐഎ�ആർഒ
വികസി�ി�ിരു�ു. അപകടമു�ായാൽ ഐഎ�ആർഒ ഉപ�ഗഹ�ൾ വഴി
അപകട�ിൽെപ�വരുെട കൃത�മായ �ഥലം ഉൾെ�െട സുര�ാേക���െള
അറിയി�ു�താ� ഈ സംവിധാനം. ഇതുമായി ബ�െ�� വിവര�ൾ േകരളം
ഉൾെ�െടയു� സം�ഥാന�ൾ�ു ൈകമാറിെയ�ിലും പ�തി നട�ായി�. ഇ�
അടിയ�രമായി നട�ാേ��തു�്. സൂനാമി പുനരധിവാസപ�തിയുെട ഭാഗമായി
നട�ാ�ിയ ബീ�ൺ ൈല�് പ�തി കൂടുതൽ കാര��മമാ�ണം. വ�ം മു�ിയാലും
അപകട�ിൽെപ�ാലും സുര�ാകൺേ�ടാൾ റൂമുകളിേല�ു വിവരം നൽകു�
ഐഎ�ആർഒയുെട നാവി� ഉപകരണപ�തിയും അടിയ�രമായി നട�ാ�ണം.
∙ കടലിൽ േപാകു� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ു �പാഥമിക സുര� ഉറ�ാ�ാനു� ൈല�
ജാ��് ഉൾെ�െടയു�വ നിർബ�മാ�ുക. െചറുവ��ളിൽ കടലിൽേപാകു�വരുെട
സുര���ു �പേത�ക പരിഗണന നൽകണം.
∙ മ��െ�ാഴിലാളികളുെട സുര���ു മ�ു രാജ��ളിൽ ഏർെ�ടു�ിയ
മാതൃകാപരമായ സംവിധാന�ൾ പഠി�ാനും അവ േകരള�ിൽ നട�ാ�ാനു� രൂപേരഖ
തയാറാ�ാനും ഈ േമഖലയിൽ വിദ�ധരായവെര നിേയാഗി�ണം. ഇ��േയാളം
സാേ�തികമായി പുേരാഗമി�ാ� ബം�േദശിെല സുര�ാസംവിധാന�ൾേപാലും
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േലാേകാ�രനിലവാര�ിലു�താ�.
∙ ദുര�നിവാരണ അേതാറി�ിയുെട നടപടി�കമ�ളിെല േപാരാ�മകൾ പരിേശാധി�ു
പുനഃ�കമീകരി�ുക.
∙ മു�റിയി�ുസംവിധാന�ൾ കാര��മമായി മൽസ�െ�ാഴിലാളികളിേല�്
എ�ി�ാനു� സംവിധാനം ശാ��തീയമാ�ുക. ആധുനികസാേ�തികവിദ�കളുെട
സഹായേ�ാെട സം�ഥാനതല�ിലും േമഖലാതല�ിലും കൺേ�ടാൾ റൂമുകൾ
തുട�ണം. ഇവെയ േക�� കാലാവ�ഥാവകു�്, ഇൻേകായി�, സം�ഥാന ദുര�നിവാരണ
അേതാറി�ി, ഫിഷറീ� വകു�് ഉൾെ�െടയു� ഏജൻസികളുമായി ബ�ി�ി�ുക.

പര�ര അവസാനി�ു
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