ேபரழி கால தகவல் ெதாடர் விழிப் ணர்
Balu Saravanan - Ham Radio Member - VU3KVB
மிகப்ெபரிய இயற்ைகப்ேபரழி த் காலங்களில் அைனத் விதமான
ெபா
தகவல் ெதாடர் க ம்
ண்டிக்கப்ப கின்றன. தகவல் ெதாடர்
இல்லாத நிைலயில் ேபரழி
நடந்த இடத்தில் அவசரகால உதவிகள்
ெசய்ய ம், நிலைமைய அறிய ம் மிக ம் கடினமாகிற

“சுற் லா ஏற்பாட்டாளர்கள்

ேபரழி
இடத்தில் அவசர தகவல் ெதாடர்ைப ஏற்ப த்தி உதவி
ெசய்ய ஹாம் ேரடிேயா(Ham Radio) என்கிற தன்னார்வ ஒயர்லஸ் தகவல்
ெதாடர் அைமப் அரசு நிர்வாகத்திற்கு ெபரிய உதவியாக உள்ள .

CB Radioைவ ைகயில்
ெகாண் ெசல்வ
அவசரகாலத்தில்
மிக ம் பய

குஜராத்தில் நடந்த கம்பம், ஒரிசாவில் நிகழ்ந்த ெவள்ளப்ெப க்கு,
தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த சுனாமிப் ேபரழி காலம், தாேன யல் காலங்களில், சிவில் நிர்வாக
ேரடிேயா பயன்ப த் பவர்க ம் இைணந் மிகப் ெபரிய அளவில் உதவி ெசய் ள்ளனர்.

ள்ளதாகும்”

ைறக்கு

ைணயாக ஹாம்

அவசர உதவிக்கு ைணயாக இ க்கும் ஹாம் ேரடிேயாைவ மிக எளிைமயான நைட ைறயில் மத்திய அரசின்
தகவல் ெதாடர்
ைறயின் (wireless planning commission)உரிமம் ெபற் பயன்ப த்தலாம்

“ைலெசன்ஸ் இல்லாத இந்த
CB Radio

லம்

அவசரகாலத்தில் காவல்
ைற, நிர்வாக

ைற,

வானில் பறக்கும்
ெஹ காப்ட டன் ேநாில்
ெதாடர் ெகாள்ளலாம்”

ஆனால் எந்தவித உரிம ம் இன்றி ெபா மக்கள் வயர்ெலஸ்
க விகைள பயன்ப த்தி அரசின் பல ைறகைள அவசரகாலத்தில்
ேநரிைடயாக ெதாடர் ெகாள் ம் CB Radio என்
அைழக்கப்ப ம்
“சிடிசன் ேபண் ” (citizen band radio) என்கிற ஒயர்ெலஸ்
ைற
ெவளிநா களில் உள்ள . இந்த வசதிைய தற்ெபா
இந்தியாவி ம்
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள . இந்த க விகள் ெசல்ேபாைனவிட விைல
குைறவானதாகும் என்ப
க்கிய அம்சம்
குறிப்பாக சுற் லா ஏற்பாட்டாளர்கள் இத்தைகய CB Radio ைவ
ைகயில் ெகாண்
ெசல்வ
அவசரகாலத்தில் மிக ம் பய ள்ளதாகும்.
இைத அரசு கட்டாயமாக்கேவண் ம்.

2005ம் ஆண்டிேலேய ெதாைலத் ெதாடர்
ைற (WPC)
ெபா மக்க ம் அைனவ ம் அரசின் உரிமம் இன்றி சிடிசன் ேபன்
லம்
அவசரகாலத்தில் அரசுநிர்வாகத்ைத ெதாடர் ெகாள்ள வசதியாக ஆைன ெவளியிட் ள்ள .
எனேவ அரசாங்கம் ஹாம் ேரடிேயாைவ ம், சிடிசன்ேபன்ட்
பிரபலப்ப த்த ேவண் ம்.
த தவி ேபான்
இ க்கும், பள்ளிகளில்
ெகாண் வரேவண் ம்.

ேரடிேயாைவ ம் ெபா மக்கள் அறி ம் வைகயில்

அவசரகால ெதாடர் க்கும் அரசு ன் ரிைம தந்தால் எதிர்காலத்தில் மிக ம் உதவியாக
பாடங்களாக ம், கல் ரிகளில் ெசயல் ைற கல்வியாக ம் இைத நைட ைறக்கு

ஒவ்ெவா கல் ரிகளி ம் இதற்கான ஒயர்லஸ் க விகைள அரேச தந்
ேபாட்டிகைள ம் நடத்தி உற்சாகப்ப த்தி, இத்தைகய கல் ரி ஹாம்
பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.

ஊக்கப்ப த்தேவண் ம். இத் ைறயில்
கு க்கைள ேபரழி
காலங்களில்

காவல் ைற, நிர்வாகத் ைற அ வலகங்களில் தற்ெபா
உள்ள ஒயர்ெலஸ் க விக டன், சிடிசன்ேபண் ,
ஹாம் ேரடிேயா ஒயர்ெலஸ் க விகைள ம் பயன்ப த்த சம்மந்தப்பட்ட அ வலர்க க்கு பயிற்சி அளிக்கேவண் ம்.
வ டத்திற்கு ஒ நாள் அரசு அ வலகங்கள், பள்ளிகளில் அவசரகால ெதாடர் ஒத்திைக ெசய்யேவண் ம்
அைனத் வாகனங்களி ம் CB Radio கட்டாயமாக்கினால் சாைலவிபத் , வாகன ேபாக்குவரத்
ேபான்ற தகவல்கைள எளிதாக ம் விைரந் ம் வாகன ஓட் னர்கள் அறிந்தெகாள்ள உத ம்

ெந க்கடி

ேம ம் ெவளிநா களில் உள்ள ேபால் ெசல்ேபான்களில் வானிைலக்கான ேரடிேயா(Weather Radio) ஒலிபரப்
அைலவரிைச ேகட்கும் வைகயில் இ த்தல் கட்டாயமாக்கேவண் ம்.
Balu Saravanan - Ham Radio Member - VU3KVB - Cell: 9840369677

Email: prohithar@gmail.com

