ఇర్మా తుఫమను బాధిత భారత కుట ుంబాలకు ఆటా చేయూత
----------------------------------------------------------------ఇటీవల అమేర్ికమ తీర్మన్ని తాకిన హర్ికేన్ ఇర్మా ఫ్లో ర్ిడా ర్మష్ట్ ుంర లో తీవర విధ్వుంసుం సృష్్ుంచిన విష్టయుం పమఠకులకు
విదితమే. ఆ ర్మష్ట్ ుంర లోన్న ప్రవమస భారతీయులు చాలాముంది ఆ తుఫమను తాకిడికి లోనయాారు. కేటగిర్ీ -5 గమ
వర్ీీకర్ిుంప్బడ్డ ఇర్మా అమేర్ికమకి కలిగిుంచిన నష్ట్ ుం బిలియనో లో ఉుంట ుందన్న ప్రభుతవుం అుంచనావేసత ల ుంది.
అయితే వుందలాది ప్రవమస భారతీయులు తుఫమనుకు గుర్ికమనుని విష్టయాన్ని ముుందుగమనే గరహుంచిన అమేర్ికమ
తెలుగు సుంఘుం (ఆటా) వెనువెుంటనే రుంగుంలోకి దూకిుంది. అధికమర్ిక తుఫమను హెచచర్ిక, ప్రజలను సురక్షిత
పమరుంతాలకు తరలిుంచే ఉతత రువలు వెలువడిన వెుంటనే ప్రసత ుత జాతీయ అధ్ాక్షులు కరుణాకర్ ఆస్ర్ెడిడ ప్రావేక్షణలో
, టెన్నిససీ మర్ియు అలబామ ర్మష్టమ్రల పమరదేశిక శమఖల సహాయుంతో శివకుమర్ ర్మమడ్ుగు నేతృతవుంలోన్న ఆటా
సేవమ జట్ అవసరమైన ప్నులకుప్కరముంచిుంది. అట్ో ుంటాకే చెుందిన కిరణ్ పమశుం ,అన్నల్ బో దిిర్ెడిడ , వేణు ప్స్కే
,తిరుమల ప్ట్ ా , ప్రశముంత్ పొ దుుటూర్ి, శ్రరధ్ర్ తిరుప్తి మర్ియు ర్మమకృష్టమా ర్ెడిడ ఈ ప్నులలో కీలక పమతర
పల ష్ుంచారు.
బాధితులకు సహాయుం అుందజేసే ప్నులు అుంత సులువుగమ కమవని సుంగతి ముుందే తెలిస్న ఆటా జట్ ఒక
ప్కడ్బుందీ ప్రణాళిక స్దిుం చేసుకుుంది. దాన్నలో భాగుంగమ ఏరపడ్డ ఏక్షన్ టీుం ముుందుగమ ఒక హెల్ప ల ైన్
నెలకొలిప, సొ ష్టల్ మీడియా మర్ియు బుంధ్ు మతర వర్మీల దావర్మ ఫ్లో ర్ిడాకు చేరవేస్ుంది. ఇది కమక అటాోుంటా,

నాష్వల్ మర్ియు అలబామ లో న్నవమసముుంట ని ఆటా సభుాలకు విష్టయాన్ని తెలియజేస్ వమర్ి వమర్ి ఇుండ్ో లో
బాధితులకు న్నవమసుం కలిపుంచే ఏర్మపటో కూడా చేస్ుంది. అట పై అతి కిోష్ట్మైన వృదుిల, చినిప్లోల, గర్ిిణీ ససత ల
ీ ,

ఇతరుల వర్ీీకరణ ప్నులను తవరగతిన ప్ూర్ితచేస్ సరయిన సమయాన్నకి న్నర్మవస్తులకు సహాయ సహకమర్మలిి
అుందిుంచగలిగిుంది. అమర్ికమలొ ఇుంతకు ముుందెప్ుపడ్ూ లేన్న విధ్ుంగమ అటాోుంటా లొ వుందల సుంఖా లొ ప్రవమస
భారతీయులు సవచచుందుంగమ తమ ఇుంటి దావరలను తెర్ిచి తమ ముంచి మనసుతో ఆప్దలొ ఉని సమటి
భారతీయులకు సమవగతుం ప్లకడ్ుంతో సఫలీకృతులయాారు.
కేవలుం తెలుగువమర్ికే కమక కమశ్రార్ నుుండి కనాాకుమార్ి మర్ియు అసమీుం నుుండి అహాదాబాదు వరకు సమసత
ప్రవమస భారత ప్రజానీకమన్నకీ అుందిుంచిన ఆటా సేవ టీుం ప్ూర్ితచేస్న ఈ కమరాుం ప్లువుర్ి ప్రశుంసలుందుకుుంది. ఈ
కమరాకరముంలో భాగుంగమ దాదాప్ు వేయి ముంది న్నర్మవస్తులకి ఆశరయుం కలిపుంచారు. ఒక వాకిత ఏకుంగమ 12
కుట ుంబాలకు చెుందిన 33 ముందికి తన ఇుంటా ఆశరయమచాచరు. ఇట వుంటి సేవ ఆటాకే గరవకమరణమన్న
ప్లువురు పేర్కొనాిరు. న్నర్మవస్తులు ఆటాకు తమ హృదయప్ూరవక కృతజఞ తలను తెలియజేసమరు.
సహాయ కమరాకరమాలన్న ప్రావేక్షిుంచాలిీుందిగమ, భారత విదేశ్ర వావహార్మల ముంతిరతవ శమఖ ఆదేశమలతో ఆప్రమతత మైన
అమర్ికమలోన్న భారతీయ ర్మయభార కమర్మాలయుం తమ అధికమరులను ఎలో వేళలా అుందుబాట లో ఉుండాలిీుందిగమ

ఆదేశమలు జార్ీ చేస్ుంది. నూాయార్ొ నగరుం నుుండి కనుీలేట్ జనరల్ శ్రర హుటాహుటీన అటాోుంటా నగరుం చేరుకున్న

సహాయ కమరాకరమాలను సవయుంగమ ప్రావేక్షిసత ూ, అమర్ికమ తెలుగు సుంఘుం కొన్ని వుందల ముంది భారతీయులకు
వమర్ి సుంఘుం సభుాల మర్ియు వమర్ి మతురల ఇుండ్ో లొ న్నవమసుం కలిపుంచడాన్ని కొన్నయాడారు.

ఈ సహాయ కమరాకరమాలన్న గుర్ితుంచిన సమతన్నక పొ లీసు వావసథ మర్ియు జార్ిీయా ర్మష్టత ీ ప్బిో క్ సేఫ్్ స విభాగ అధికమరులు
ఫ్ొో ర్ిడానుుంచి వచిచన వమర్ిన్న సవయుంగమ కలిస్ వమర్ి బాగోగులను అడిగి తెలుసుకునాిరు. అవసరమయితే

ఎట వుంటి సహాయాన్నకెైనా ముుందుుంటామన్న, వమర్ిన్న సుంప్రదిుంచాలిీుందిగమ అమర్ికమ తెలుగు సుంఘుం సభుాలను
కోర్ి, ఇట వుంటి ముంచి కమరాకరముం చేప్టి్నుందుకు అభినుందిుంచి వెళ్ళ్యారు.

ఫ్ొో ర్ిడా నుుండి వచిచన మన భారతీయులకు అవసరమైన భోజన సౌకర్మాలు కలిపుంచడ్ుంలొ ట్స్ట్ ఆఫ్ ఇుండియా
ర్ెస్ మర్ెుంట్ యాజమానాుం, వమర్ి బాుంకెవట్ హాల్ న్న 5 ర్ోజులపమట 24 గుంటలు తెర్ిచి ఉుంచి ఆట కి సహాయుం
అుందిుంచడ్ుంలొ ప్రధాన పమతర వహుంచారు. భొజనుం సమకూరచడ్ుంలొ శ్రర కృష్టా విలాస్ట ర్ెస్ మర్ెుంట్, బావర్ిచ ర్ెస్ మర్ెుంట్,
కమకతీయ ర్ెస్ మర్ెుంట్ వమరు ప్రధాన భూమక వహుంచారు. వీర్ితో పమట ఉతత ర భారతన్నకి చెుందిన మతురలు శ్రరమతి
ససమ గమర్ీ , శ్రర వినీత్ గమర్ీ ల ఆధ్వరాుంలొ వమర్ి వమర్ి ఇుండ్ో లొ వుంటలు వుండి అుందిుంచారు. అలానే ఫ్లో ర్ిడా మతురలు
తిర్ిగి వెళ్ళళయ సమయుంలొ, దార్ిలొ కమరో లొ కూరుచన్న తెనేుందుకు వీలయియా ఆహార ప్దార్మథలు ప్ుండ్ుో, పమలు, బరడ్
ర ,
కేకులను మర్ియు ముంచి నీటిన్న అుందిుంచి వమర్ి ఉదార సవభావమన్ని చాట కునాిరు.
బో జనాన్ని వడిడ ుంచేుందుకు "విటి సేవ" కి చెుందిన కమరాకరథలు అన్నివేళలా ముుందుుండి వమర్ి సహకమర్మన్ని అమర్ికమ
తెలుగు సుంఘాన్నకి అుందిుంచారు.

