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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏద ైన్న ఒక్ 
అంశం గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా? దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ 
న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ...    
 

Tom 

Hi everybody, I’m Tom and it’s pretty wet here in the UK at the moment, isn’t it, 

Sian? 

 

Sian 

It certainly is! Hello everybody! Today we’re going to be talking about floods and 

flooding. 

 

సౌమ్య 
A flood అంట్ ేవర్ద. ‘Flooding’ అంట్ ేవర్దలతో ముంచ తుడం.  
ఇవాలి్ట ప్రశా: UK యొక్క Channel 4 News ప్రకార్ం గడిచిన్ 20 యేళో్లోో  ప్రప్ంచవాయప్ుంగా 
వర్దబాధితుల  ఎంతమంది? 
 

a) 50 మిల్టయన్తో  

b) 1 బిల్టయన్ 

c) 2 బిలో్టయన్తో    
జవాబు త ల స్తక్ న్ేముందత BBC Radio 4 లో వచేచ Costing the Earth కార్యక్రమంలో క ంత 
భాగం వందనం. ఇట్ీవల UK లో వచిచన్ వర్దలక్  కార్ణనల గుర ంచి చ ప్తు న్నార్చ. వందనం.    
 

News 
Mark Gimmett is just one of the thousands of people who watched as their homes and 
belongings were ruined this summer in the worst floods in sixty years. The weather was, of 
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course, the main cause, but 75% of our land is farmland and today Costing the Earth is 
asking if intensive farming is contributing to the problem and if farmers should be asked to 
change the way the farm to help avoid more floods. 

 

Tom 

So, the presenter mentioned how, mainly, the weather was responsible for 

floods but she also suggested that farming might have something to do with 

it, too. 

 

Sian 

I’m not sure, to be honest. People seem to blame farming for lots of things 

at the moment. It’s not the farmers’ fault that rivers are swollen, is it? 

 

సౌమ్య 
‘Swollen’ అంట్ ేవాచత/వాప్త లేదన ఉబుు. First, the river ‘swells’ with water. అంట్ ేన్ది 
లేదన చ ర్చవత నీళో్తో వాచిపో వడం లేదన ఉబిుపో వడం. మన్ం న్దతల  ఉప్ పంగాయ అంట్ాం క్దన! 
ఇక్కడ swell అన్ేది కిరయాప్దం. ‘Swollen’ అని వశేషణంగా క్ూడన వాడొచతచ. We can also use 

‘swell’ and ‘swollen’ for injuries, right? 

 

Sian 

Correct, it’s not a very positive adjective, generally. Why do you think she 

blames farming, anyway? 

 

Tom 

She spoke about the quality of land used in farming. There’s an idea that as 

soil becomes eroded, it becomes less able to hold water. 

 

సౌమ్య  
Eroded అంట్ ేఒర్చస్తక్ పో వడం లేదన కోస్తక్ పో వడం. And, as soil erosion occurs, it can 

loosen the land, too. ‘Soil erosion’ అంట్ ేన్ేలకోత, భూమి ఒర్చస్తక్ పో వడం. 
 

Sian 

Exactly! So with more water and less stable land, is it any surprise that rivers 

burst their banks? 
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సౌమ్య 
Good point! ‘River ‘bank’ అంట్ ే న్ది ఒడడు . ‘To burst’ అంట్ే చిట్లో పో వడం లేదన 
కోస్తక్ పో వడం. ‘River has ‘burst its banks’ అంట్ ే న్ది ఒడడు  కోస్తక్ ని ప్ ంగ  ప్ ర ో 
ప్రవహ ంచడం. వర్దలొచిచన్ప్తపడడ న్దీప్రవాహం ఒడడు  దనట్ల ముంచ తేుస్తు ంది క్దన!  
 

Sian 

Have any rivers near you ever burst their banks? 

 

సౌమ్య 
Yes, a lot. It can be very dangerous when river banks burst. Do you have any 

protection from flooding in the UK? 

 

Tom 

Well, in London we do have a flood barrier to make sure we aren't swept 

away but it’s getting very old. 

 

సౌమ్య 
Ah! ‘To sweep away’ means to remove completely… ఊడడచక్ పో వడం లేదన 
తుడడచతక్ పో వడం. A flood barrier అంట్ ే క్ర్క్టి్...న్దిక ి వర్దలొచిచన్ప్తపడడ నీట్ల ఉధృతిని 
అడడు కోవడననికి క్ట్ేి  ఎత తున్ గట్ుి లన్త క్ర్క్టి్లంట్ార్చ.  
 

Sian 

Anyway, talking of flooding around the world, can you give us the answer to 

today’s quiz? 

 

సౌమ్య  
Certainly! జవాబు C . గత 20 యేళో్లోో  ప్రప్ంచవాయప్ుంగా 2.3 బిల్టయన్తో  అంట్ ే230 కోటో్ క్ంట్ ే
ఎక్ కవమంద ివర్దబార న్ ప్డను ర్చ.  
         
Tom 

That’s more or less a quarter of the world’s population! Maybe flood barriers 

aren’t working well enough and we need some other preventative measures? 
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సౌమ్య 
Preventative measures అంట్ ే నివార్ణ చర్యల . అవతన్త, నివార్ణ చర్యల  తీస్తకోవడం మేల . 
మన్దేశంలో క్ూడన వర్దల తనకిడ ి ఎక్ కవ. 2005లో భార్త పారో్మ ంట్ జాతీయ వప్తుు  నిర్ాహణన 
చట్ాి నిా ర్ూప్ ందించింది. తరాాత క ందర ప్రభుతాం ‘National Disaster Management 

Authority’ – ‘జాతీయ వప్తుు  నిర్ాహణన స్ంస్థ’న్త ఏరాపట్ు చేస ంద.ి ఈ స్ంస్థ  అంచన్న ప్రకార్ం 
స్గట్ున్ ఏడనదిక ి75 లక్షల హెకాి రో్ భూభాగం వర్ద ముప్తపన్త ఎదతర్కంట్ ంద.ి వర్ద వలన్ క్నీస్ం 
1600 మంద ి పరా ణనల  కోలోపతున్నార్చ. వర్దల  వచనచక్ న్ష్ాి నిా ఎలా ప్ూడనచలో కాక్ ండన 
వర్దలన్త ముందే నివార ంచే మార్గదర్శకాలన్త తయార్చచేసే దిశగా ఈ జాతీయ వప్తుు  నిర్ాహణన స్ంస్థ 
ప్నిచేస్తు ంది.   
 

Sian 

I know what measures I’m going to take to prevent my stuff getting 

damaged in floods. 

    

Tom 

What’s that Sian? 

 

Sian 

I’m going to buy a flat at the top of a very tall building. Perfect! 

 

Tom 

But if the soil around the building gets eroded, the building will be 

dangerous and it will be unstable… 

 

Sian 

Ah, oh yeah… 

 

Tom 

Never mind, you’ll have to find a new plan, Sian. 

 

సౌమ్య 
Better luck next time, Sian! స్ర , ఇవాళ్ న్ేర్చచక్ న్ా అంశాలన్త మరోస్ార  ప్ర శీల్టదనద ం. 
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న్దతలప  ై వర్దల  – floods ప్రభావం గుర ంచి మాట్ాో డడక్ న్నాం. దీనికి స్ంబంధించిన్ ప్దనలన్త 
మరోస్ార  మన్న్ం చేస్తక్ ందనం. ‘Swollen’ - ఉబిుపో వడం/ఉప్ పంగడం, ‘soil erosion’ – 

న్ేలకోత, ‘river bank’ - న్ది ఒడడు , ‘to burst’ – కోస్తక్ పో వడం, ‘to sweep away’ – 

తుడిచిప ట్ుి క్ పో వడం. అంతన వన్నార్చ క్దన! మీ అభిపరా యం ఏమిట్ల? వర్దలన్త ఏ ర్క్ంగా 
నివార ంచ్చతచ? మీక్  తోచిన్ క తు  ప్ర ష్ాకరాల  ఏమ ైన్న ఉంట్ే మా ఫేస్తుక్ పేజ లో మాతో ప్ంచతకోండ.ి 
Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!   


