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మ�"ద�మ�ట
భeరత ద&శ"ల#న మత5" వ-వస�యద�ర�ల#H  80% మ"ద.రF"డ�కర�ల క"టS తక>వ వస�5 ర
" ఉ"డ& 
భXమ�ల గల సనoక�ర�-చనoక�ర� రF�త�లd.   వళHల# 90% మ"ద. తమ ప"టకUస" వర�� లప�hన 
ఆధ�రపడ8 ఉనoవ�ళ��.

ఇల� వ�నమద ఆధ�రపడటeనo ఆధ�నకత వ;నకబeట�తన"గ� భeవ"చ"ద..   అ"ద�కన~ 
నటtప�ర�దల వ-వస�లo,  హర�త వపHవ�నo సబCడ�ల ఇచ� మరf ప�! తCహ�"చ"ద.. 
ఎర�వ3లప�hన�,  ఇతరత�!  అ"శ�లప�hన� వ~ల�ద. కUటH  ర�ప�యల  వ;చ�స�5 నoప�టtకz 
వ-వస�యద�ర�ల ఇ"క� ఇ"క� అప�ల ఊబ�ల#H న� ,  నర�శల#న�  క�ర�కప�య  ఉన�oర�. 
ఇప�డ| మనక త�లస�5 నoద.-  ఈ నpతన వ-వస�య వధ�న" వలH   కర�న ఉద�� ర�ల 
అధ.కమయ�-య;  వ�టt వలH  వ�త�వరణ ప�న�మ�ర�� స"భవస�5 నoద..   ద�న పర�ణ�మ"గ� 
అన~క ఇతర నష�k లతcబeట� నటt లభ-త మర�"త జటtల" క�న�నoద.;  వర�ప�త" అస5వ-స5 " 
అవ3త�నoద..

అన"తప3ర" జల�H  మలdH నపలH నవ�సM సpర-న�ర�యణ ఈ పర�సM�తన మXడ|మ�క>ల#H  ఇల� 
వవర�"చ�ర�: “మ� ప�ల" చ�ర�వ3క� "ద ఉనoద.. మ� న�నo ఈ ప�ల"ల# వర�న స�గ� చ&స¡వ�డ|. 
ఆ తర�¢త మI" వ~ర�స�నగ ప"ట వ~యట" మదల ప�టek "- ఎ"ద�క"టS అద& మర�, మన జల�H క 
సర�ప�య� వ�ణ£జ-ప"ట.   గత రF"డ| స"వతCర�లగ�  వ�నల,  వ�త�వరణ" అస5వ-స5 " 
అవ¢ట"తc మI"  అ"తర  ప"టల స�గ�ల#క�, ప"టమ�ర��డ8 పద�తల#క� మ�ర�"- 'ఒక స"వతCర" 
జ¥నoల,  మరw స"వతCర" ఆమ�ద"'-  ఇల�గ.   ఆమ�ద"తcబeట�  మI" అలస"దల� కలపM 
వ~స�5 న�o".   అల� అన�మ�ల,  అలస"దల,  క"ద�ల,  ఆమ�ద",  జ¥నo,  సజ1 -  ఇవనo 
వస�5 న�oయ,  ఇప�డ|.  మI" నలగ�ర" అనoదమ�¦ల".  న�లగ� రక�ల ప"టలo తల� ఒకట§ 
తస�క"టe"- ప!తస"వతCర" వ�టeల మ�ర��క"టe".”

సpర-న�ర�యణ త"డ8! మ�తc చ�ప��ర� "  మ� చనoప�డ| మI" సర�గ��  ఇల�న~ చ&స¡వ�ళH". 

స�గ�క క�వలసMన వనర�ల అనo స�� నకప3వ~; ప"డ8"చన త�ణధ�న�-లనo క�డ� స�� నక"గ�న~ 
ఉపయగ�"చబడ&వ.

ఈ పర�ష�>ర�లన� స�"టర ఫర సస�kయనబ�ల అగ� కల�ర వ"టt స¢చª"ద స"స�ల బల"గ� 
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మ�"ద�క త�స�5 నoప�టtకz,  ప!భ�త¢" తన సస�kయనబ�ల వ-వస�య మషన ద�¢ర� ఇ"క� 
ఉచ� స�� య ఆధ�నక వ-వస�య�న~o ప�! తCహ�సp5 ,  ఇ"క� బయట«క�oలజప�hన,  మ�ఖ-"గ� 
జన�-మ�ర��డ8 ప"టలప�hన~ ఆశల ప�ట�k క¬న వ-వహర�స�5 నoద..   ఇల� ప!వర�5"చ&"ద�క తగ�న 
ఆర��క క�రణ�ల లdకప�లdద�-  వ�టtల#  ఒక క�రణ",  మన"దర" మన కనస అవసర�లన� 
మ�త!మI తర��క"ట,  స�� నక వనర�లప�hన ఆధ�రపడ|త® ఉ"డ& జవత�నo ఎ"చ�క"టS, 
అల�"టt తక>వ కర�న స�� య జవత�లo తట�k కUలdక,  ఇ"క� ఇ"క� డబ�� ప�! తపద.కన నడ8చ& 
ఈ  ఆధ�నక ల�వ�ద&వల వ-వస�   క�లప�య� ప!మ�ద" ఉ"ద.. 

వ�త�వరణ ప�న�మ�ర�� యక> కzలక అ"శ�లన�,  ఈ వ�త�వరణ మ�ర�� కQ"ద!"గ� నడ8చ& 
ర�జకzయ�లన�,  మన" చ&పటkవలసMన చర-లన�  పర�చయ" చ&యట"  ఈ వ�త�వరణ వజZ° న 
ప3స5క" ఉద&± శ".   మన ద&శ"ల#న  అల�వర�ప�త ప!ద&శ�ల ఎద�ర²>"ట�నo సమస-లo 
పర�శలసp5 ,  ఆ సమస-ల నవ�రణకగ�న� మనమ�"ద�నo అవక�శ�లన� గ�ర�"చ చర��స�5 "ద. 
ఇద..

ద´నo మ పనల# స¡¢చªగ� వ�డ|కU"డ8. ఐ.ఎన.ఇ.సM.సM. సమ�ఖ-  చ�ల� స¢చª"ద స"స�లతcట§, 
గ�  మణ స�� య  ప!జZస"ఘ�లతcట§ పనచ&సp5 ,  వ�త�వరణ ప�న�మ�ర��క స"బ"ధ."చన 
సమ�చ�ర�నo,  ద�నకF� ఎవర�క� వ�ర� చ&పటkవలసMన చర-ల గ�ర�"చన చర�నp ప!జలల#నక� 
తస�కప�త�నoద..  ఈ పర"గ� మIమ�  వస5 �తమ��న  వ;hజZ° నక వనర�లన�  స¡కర�"చ ఉ"చ�"- 

ఈ పర"గ� మక  ప!త&-కమ��న అభల�షల,  అవసర�ల  ఏవ;hన� ఉ"టS త�లయజQయ"డ8- 
స�న�క�ల"గ� స�"ద."చగల".  దయచ&సM మక అత దగ�రwH  ఉనo స¢చª"ద స"స�లo 
స"ప!త"చ"డ8- మI" వ�ర�క� ఈ సమ�చ�ర" య�వత®5  స"తcష"గ�  అ"ద."చ&"ద�క సMద�"- వ�ర� 
ఆ సమ�చ�ర�నo మ స�� నక అవసర�లక తగ�నట�H  మ�ర�� ఉపయగ"ల#క� త&వచ��. 
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I
వ�త�వరణ  ప
న�మ�ర��  ప�� ధమక 

అ�శ�ల�



వ�త�వరణ మ�ర�� అ�ట� ఏమట�?
భ గ"ళక�గ�న$,  ప�� ద&శక�గ�  క(డ�న� వ�త�వరణ�ల*  ఏర�డ,త.న/ ద0ర1క�లక మ�ర��లన5 
'వ�త�వరణ మ�ర��'  ల6ద� 'వ�త�వరణ ప
న� మ�ర��'  అన వ8వహర;స�= న�/�.   వ�త�వరణ 
పర;స@Aత.ల*B   సర�సర; కCమ�న/,  వ�ట� తవ�తన� క(డ� ప�భEవత� చ&సH ప
దJ  స�A య మ�ర��లన5 
'వ�త�వరణ మ�ర�� 'గ� గNర;=స�= � తప�,  ఇదP వ�త�వరణ�ల* వచ&Q ర"జవ�రS మ�ర��లక� 
స�బ�ధP�చన పద� క�ద�.
అయత& ఈ మధ8క�ల�ల* వ�త�వరణమ�ర�� గNర;�చ ఎవర� మ�టEB డYన�,  ప�థ�న�గ� ఒక 
ప�త&8కమ]^న మ�ర��న5 ఉదహర;స�= న�/ర� అదP గ"B బల వ�ర;a�గ (భdగ"ళ త�ప�ల* ప
ర�గNదల)

గ"B బల వ�ర;a�గ
భdగ"ళgన/ మత=�గ� చ$స@నపjడ,,  అ�తటE  స�ధ�రణ స�A య త�పమ�న చక�C లక�ట� 
ఎక�kవ స�A య ఉషmn గCతల� నమదవpటEన/ 'భdగ"ళ త�ప�ల* ప
ర�గNదల'  (గ"B బల వ�ర;a�గ) 
అన వ8వహర;స�= న�/ర�.   వ�త�వరణ�ల* గSCన హrస వ�యNవuల� ప
ర;గ;పmవట� క�రణ�గ� 
భdగ"ళపu ఉషmn గCతల� అధPకమవpటEన/ గ"B బల వ�ర;a�గ అనట� కద�J .   మర; ఇల� 
వ�త�వరణ�ల* గSCన హrస వ�యNవuల� ప
ర;గ;పmవటEనకv ప�ధ�నక�రణ�  మ�నవuల చ&తల6- 
మNఖ8�గ� ప�ర;శ�C మక వపBవ� తర�వ�త  మన�ష.ల� చ&పటyz త.న/ పన�ల�.

గSCన హrస ఎఫ
క�z  
స$ర�8డ,,  స$ర8కvరణ�ల తవ�త భd వ�త�వరణ�న/ నయ�త��చట�ల* మNఖ8 భdమకన� 
నరpహ~స�= య.  స$ర�8నన��డY భdమన చ&ర�క�న5 ఈ గSCన హrస వ�యNవuలప�ర ఒకట� భdమన 
చ�ట�z త� వలల�గ� కప@� ఉ�చ�త.�టy�దP.   తక�kవ నడYవగల ఉషnకvరణ�లన� ఈ ప�ర తన 
ద�pర� ప�య�ణ��చనస�= �దP,  క�న వ�నకvk వ�ళ�� ఎక�kవ నడYవగల ఉషnకvరణ�లన� నర"ధPస�= �దP. 
వ�త�వరణ�ల* ఈ వ�యNవuల పర;మ�ణ� ఎక�వ��నపjడ,,  ఈ ప�ర దటz�గ� అవuత.�దP- 
తద�pర� భdమన చ&ర� వ5డYక�ట�,  భdమన వదPల వ�ళ�� ఉషn� తక�kవ ఉ�టy�దP-  అల� భdమ 
క��చ�� క��చ��గ� వ5డ�కkట� మదల�ప
డ,త.�దP.

(నజ�నకv,  వ�త�వరణ�ల* ఈ వ�యNవuల� సర��న పర;మ�ణ�ల* ఉన/పjడ, అవ భdమ 
ఉషmn గCతన సమత.ల�గ� ఉ�చ�త�య-  అల��ట� సమత.ల ఉషmn గCత& ప�� ణ�క�ట� మన�గడక� 
ఆధ�ర� అన మన�దర;క� త�ల�స�.  మన వ�త�వరణ�ల* ఈ వ�యNవuల� అసల� ల6నట��B త& 



భdమ ఉషmn గCత ద�ద�పu 30 డYగSCల స
�ట�గ�Cడ, తక�kవ గ� ఉ�డ&దP!   అ�ట� భdమ అ�త� 
ద�ద�పu మ�చ�గడ��త చలB గ� అయపmయ�దP!) 

గ"B బల వ�ర;a�గ ఎ�ద�క� జర�గNత��దP?
గSCన హrస వ�యNవuల*B  అత ప�థ�నమ]^నదP, నట� ఆవర;! ఈ నట� ఆవర; వలBన5 గSCన హrస ఎఫ
క�z ల* 
60%  స�భవస�= న/దP.   అయత& గడచన క�న/ త�బEJ ల క�ల�ల* చ$స@న� క(డ�, 
వ�త�వరణ�ల*న ఈ నట� ఆవర; శ�త�ల* ప
దJగ� మ�ర�� ల6ద�.  అ�ట�,  ఎక�kవ ప�మ�ణ�ల* 
ఉన/ప�ట�క�, నట� ఆవర; వలB  భdత�ప�ల* ప
ర�గNదల ఏర�డట�ల6దన/మ�ట.  



(బ��గNళ�ర�ల*న బన�/ర ఘటzల*న స�త�క�క చల�కల 
స�రకణశ�ల దగ�ర�న/ ఒక గSCన హrస చత��)

అయత&,  వట�ల*B  బలయ�గ�ఉన/ ర��డవ గSCన హrస వ�యNవu-  క�ర న డ�� ఆక��¡డ,న� గమనసH= , 
ఆధ�నక ప�ర;శ�C మక వపBవ�న�ట�న��డY న5ట�వరక( ఈ వ�యNవu మనవ�త�వరణ�ల* ద�ద�పu 
30%  వరక( ప
ర;గ;�దP.   మదట¢B  270ppm  గ� ఉన/ ఈ వ�యNవu ప�స�= త� 384ppm 
ఉ�టyన/దP.  ప
ట¢� లయ� ఉత�త.= ల/,  బ£గN�  ఉత�త.= ల/ మ�డY�చట� వలB  క�ర న డ�� ఆక��¡డ 
తయ�ర�� వ�త�వరణ�ల*కv  చ&ర�క��టyన/దP. 

మన కర�aగ�ర�ల�,  క�ర�B ,  వమ�న�ల� అన/�ట�ల*న$ ఇద& జర�గNత.న/దP-   కర��టyన� 
ఉపయగ;�చ�క�న5టపjడ, మన� క�ర న డ�� ఆక��¡డ, వడ,దల అవpటEన/ గమన�చ�;  క�న 
వద�8త.= న� తయ�ర� చ&సH వద�8ద�త��దన క��ద�� ల� వద�8త.= త�బEటy క�ర న డ�� ఆక��¡డ,న� 

ప�ధ�నమ]^న గSCన హrస వ�యNవuల�:  క�ర న డ�� ఆక��¡డ,  మథ&న,  న��ట�స ఆక��¡డ,  సల¦ర హ§క�¡ ఫmB ర" 
క�ర న�ల�-  ఇ�క� ర��డ, వభEగ�లక� చ��దPన వ�యNవuల�-  హ§©డª�  ఫmB ర" క�ర న�ల�,  ప
ర 
ఫmB ర" క�ర న�ల�-  వటన/ట�క� ఉష�n న/ నర"ధP�చ& శకv= ఒక�ల� ఉ�డద�-  ఉద�హరణక�,  మన ఆవuల� 
ప@త=నపjడ, వ�ల�వడ&  మథ&న వ�యNవu, క�ర న డ�� ఆక��¡డ, క�ట� 21ర�టyB  ప�మ�దకరమ]^నదP.
ఫ@�జ లల*న�,  ఎయర క�డYషనరBల*న� శతలకరణక�స� ఉపయగ;�చ& స@యఫ స@ల�  గSCన హrస 
వ�యNవuల*B న మర¯క మNఖ8మ]^న వభEగ�.   ఈ స@యఫ స@ల వలB  స$ర8 కvరణ�లల*న  అత 
నలల*హ~త కvరణ�లన�  నల�వర;�చ& ఓజ±న ప�రక� ర�ధ�� పడ,త.�దన శ�స= ²వ5త=ల� నర³ప@�చట�త� 
స@యఫ స@ల� బEగ� ప�చ�ర�ల*కv వచ�Qయ.   స��క�తకత హ§©పర స@యఫ స@ల� అన5 పHర�త� 
ప�త�8మ�/య  ఉత�త.= లన� మ�ర�kట ల*నకv త�చQ�దP-  ఇవ ఓజ±న ప�రక� వఘ�త� కలగ;�చవu; 
క�న ఇవ గSCన హrస వ�యNవuల6.  



క(డ�  తయ�ర� చ&స@ వ�త�వరణ�ల*కv 
వడ,దల చ&స$= న5 ఉన�/య. 
1901 న��డµ  వట� క�రణ�గ� భdమ 
ఉషmn గCత  0.7  డYగSCల స
�ట�గ�Cడ, వరక( 
ప
ర;గ;�దన అ�చన�.   ఇప�ట�క� సర�సర;న 
ప�త పదP స�వత¡ర�లక� 0.1  డYగSCల 
స
�ట�గ�Cడ, ఉషmn గCత ప
ర�గNదల 
క�నవస�= న/దP.   ఇల� ఉషmn గCత ప
రగట� 
వలB   అ�ద�బEటyల* ఉన/ నట� 
పర;మ�ణ� తగN� త.�దP;  నళ¶� మర;�త 
ఉప�గ� తయ�రవuత�య,  స�గN 
చ&సH�ద�క� వల·�న న5ల పర;మ�ణ� 
తగN� త.�దP;  ప�ట దPగNబడ,ల� క(డ� 

తగN� త�య-  వటన/�ట�వల�B  వ�త�వరణ�ల* ఉన/ క�ర న డ��ఆక��¡డ, పర;మ�ణ� మర;�త 
ప
ర�గNత.�దP. ద�నవలB  భd ఉషmn గCత మర;�త ప
ర�గNత.�దP.  ప�స�= త� ప
ర�గNత.న/ వధ�గ�న5 
మNడYచమNర�,  ద�న ఉత�త.= ల వనయగ� క�నస�గNత¸ ఉన/ట��B త& ర�బ¹య� శత�బJ� 2100 
కల�B  వ�త�వరణ�ల* క�ర న డ��ఆక��¡డ, నల�వల� 600-700ppm  స�A యకv చ&ర�క��టEయన 
అ�చన�.  అ�ట�  2100 కల�B   భ గ"ళక ఉషmn గCతల� సర�సర;న 1  న��డY 6.40 డYగSCల స
�ట�గ�Cడ, 

ప�ర;శ�C మక వపBవ�నకv మN�ద� స�.1750 న��డY స�2000 
వరక( కలగ;న ఉషmn గCతల ప
�పuక� మ�నవనర;aతమ]^న 
ఒక�kకk గSCన హrస వ�యNవº ఎ�త శ�త� క�రణ� 
అయ8�దª త�లయజ�సH చత��.  (స»జన8�:  ఎల�aర ఉహ§ర�క, 
ఆధ�ర�: ఐప@స@స@ గణ��క�ల� 2011)



వరక( ప
రగ;పmత�యన/మ�ట.

వ�త�వరణ  ప
న�మ�ర��  ఫలత�ల�:
భEరతద&శ�ల* కల�గNత.న/ వ�త�వరణ మ�ర��లన� అధPక ర;జ¿ల(8షన మడల�గ ద�pర� 
వశÀBష@�చ, క�ల�ల* మN�ద�క� జర;ప@ చ$సH=  ఈ వషయ�ల� త�ల�స�= య:  

• భdగ"ళపu ప
� ప�రల*B  3 న��డY  5 డYగSCల స
�ట�గ�Cడ, వరక( ఉషmn గCతల� ప
రగన�న�/య- 
దకYణ భEరత�ల* క�ట� ఉత=ర భEరత ద&శ�ల* ఉషmn గCతల� మర;�తగ�  హ§చQయ�8 
అవక�శ� ఉన/దP.  

• భEరత ద&శపu  ఋత.పవన వరÄప�త� సర�సర;న 20% వరక( ప
ర;గ� అవక�శ� ఉన/దP. 
ర�జస�A న,  ప�జ�బ,  తమళన�డ,లల* మనహ మగ;లన ర�ష�z Ç లల* వరÄప�త� మర;�త 
ఎక�kవ క�వచ�Q.  ఈ మdడ, ర�ష�z Ç లల*న$ వరÄప�త� క�దPJ గ� తగ��  అవక�శ�ల�న�/య.

వ�త�వరణ ప
న�మ�ర�� క�రణ�గ� భdగ"ళ� మద ఒకద�న తర�pత ఒకట� వర�సగ� అన5క 
మ�ర��ల� న�లక��టyన�/య.   ఎర= ఇన ట�ట�8ట క� చ��దPన జ�ఫ�� శ�క¡ ప�క�ర� ఈ 
మ�ర��లభEర�న/ ప�ధ�న�గ� న�ల�గN ప�ద&శ�ల� మయవలస@ ఉ�టy�దP  

1) పలBపu-తర  ప�� �త�లల* న ఆవ�స�ల� ,
2) హ~మనద�లన��డY,  మ�చ� కరగట� క�రణ�గ� ఏర�డ& నద�ల ప
�న ఆధ�రపడYన 

వ8వస�య ప�� �త�ల�, 
3) కర�వuత� బEధపడ& అల� వరÄప�త- ఎడ�ర; ప�� �త�ల� మర;యN 
4) ఋత.పవన కCమ�ల* మ�ర��ల/ అధPక మత�ద�ల* ఎద�ర¯kన5 త¸ర��-దకYణ ఆస@య� 

ప�� �త�ల�.

భEరతద&శ�ల*న అధPక భEగ� ఈ న�ల�గN వభEగ�లల*న$  ఏదª ఒక ద�నకv చ��ద�త.�దP. 
• మనక� ద�ద�పu 8118  కvల*మటరB ప�డవ��న తరప�� �త� ఉ�దP.   మన సమNద� తర� 

ఎనమదP ర�ష�z Ç లన$,  ర��డ, ద0pప సమdహలన$ త�క�త.న/దP.   ద0నవలB  
ద0pపకల��ల*న 5700  కvల*మటర�B ,  ర��డ, ద0pప సమdహలక( చ��దPన  ద�ద�పu 
1800 కvల*మటర�B  వ�త�వరణ మ�ర�� వలB  తవ��గ� ప�భEవత� అవuత�య.

• హ~మ�లయ�లల*న హ~మ�న నద�లన��డY వ�ల�వడ& నద�ల నట�ప
�న ఆధ�రపడYన గ�గ� 
పరSవ�హక ప�� �త� మత=� ఈ మ�ర�� వలB  ప�భEవత� అవuత.�దP.

• దకkన ప�ఠభdమల*న�,  ర�జస�A న ల*న$ మనక� అత8ల� వరÄప�తపu ఎడ�ర; 



ప�� �త�ల�న�/య.ఇక,  ఇటy ఈశ�న8 ఋత.పవన�లమద�,  అటy వ�యవ8 
ఋత.పవన�లమద� క(డ� ఆధ�రపడ& ప�� �త�ల� మన ద0pపకల�� న�డ� పరచ�క�న 
ఉన�/య.   ఋత.పవన�ల� అస=వ8స= � అవpట� వలB  ఈ ప�� �త�లన/ ప�భEవత� 
అవuత�య.

వపరSతమ]^న వ�త�వరణ పర;స@Aత.ల�
వ�త�వరణ మ�ర��క� స�బ�ధP�చన వ�ట�ల* అత8�త నషzద�యక�ల·�న పర;ణ�మ�లన/  'అత-
న�స@= '  గ� ఉ�డY ఉత��త�ల�గ� పర;గణ��పబడ,త.న�/య-   అత.8షn  క�రటEల� (హÊట వ5వ¡), 
వరదల�, ల6ద�  తవ�మ]^న త.ఫ�న�ల� మచ�Qకv వట�ల* క�న/ మ�త�మÌ.
గ"B బల వ�ర;a�గ క�రణ�గ� సమNద�� ల� వ�చQబడ�� య- 1970 త� పmలQ చ$సH=  వ�త�వరణ�ల* 
త&మ,  నళB  శ�త� ద�ద�పu 4%  ప
ర;గ�య.   ద0న వలB  భdమధ8ర�ఖ�ప�� �త�ల* తయ�రయ�8 
త.ఫ�న�ల� ఎక�kవÍత.న�/య.

భdమ వ5డY అవuత.న/క�ద0J  భdమ మద నళ¶� ఎక�kవగ� ఆవరయ�8 అవక�శ� ఉ�దP.  ద0నవలB  
వర�Ä ల� వపరSత� అవpవచ�Q;  అకస�aత.= గ� వచ&Q అల��ట� వర�Ä ల క�రణ�గ� ప
దJస�A యల* 
వరదల�,  తరచ� తల·త&=  ప�మ�ద� ఉన/దP.  ద0నవలB  అన5క ప�� �త�లల*-  మNఖ8�గ� బ�గ�B ద&శ 
వ�ట� ప�ద&శ�లల* భయ�కరమ]^న పర;ణ�మ�ల� చÏటy చ&స�క�వచ�Q- ఆ ప�ద&శ�ల*B   1.7 క�టB క�ట� 
ఎక�kవమ�దP  ప�జల� సమNద� తర�నకv మdడ, అడ,గNలక�ట� తక�kవ ఎత.= ల* 
నవస@స�= న�/ర�.  వళ��క�క గ�గ�-బ�హaపuత� నద�లన� ఆన�క�న ఉన/ పలBపu ప�� �త�ల*B  అన5క 
లకల మ�దP ప�జల� నవస@స�= న�/ర�. 

నళ¶B  ఆవరవpట�,  వ�నల� క�రవట� ఎక�kవ అయనప�ట�క�,  అవ వభన/  ప�� �త�లల* 
జరగట� వలB  అన5క సమస8ల� తల·త=వచ�Q-  అధPక వరÄప�త ప�� �త�లల* మరS ఎక�kవ వరÄ� 
క�ర;స@,  ఇప�ట�క� అల� వరÄప�త�నకv ల*నయ�8 ఎడ�ర; ప�� �త�లల*-  ఉన/నర� క(డ� తpరగ� 
ఆవర��పmవట� వలB - పºర;= వర�Ä భEవ పర;స@Aత.ల� న�లక�న5 అవక�శ� ఉన/దP.  ద0నవలB  ఎడ�రSకరణ 
ప�కvCయ బలపడట�, నళ¶� కర�వయ�8 పర;స@Aత.ల� ర�వట� జరగవచ�Q.

తగN� త.న/ నట� వనర�ల�
నళB  న�ణ8త ఘర�గ� పడYపmవట� క�రణ�గ� నళB  క�రత ప�ధ�న సమస8 ర³ప�న/ 



స�తర;�చ�క�న�న/దP.   
భdమ ఉపర;తల� వ�చQబడట� వలB ,   ఉపర;తల�నకv కvC�ద�గ� దగ�రల* ఉన/ప�రలల* 
ప�వహ~�చ& నళ¶� తగ;�పmత�య.   త&మ తగ�ట� వలB ,  నళ¶�  భdమ ప�రల*B �చ అ�త తpరగ� 
కvC�దPకv దPగవu క(డ�న�- అ�ద�వలB  భdజల�ల� తక�kవగ� ఊర�త�య.

భdమధ8 ర�ఖక� దగ�రగ� ఉన/ ప�� �త�ల�, పరpత ప�� �త�ల� హ~మ�న నద�ల� కరగట� ద�pర� 
ఏర�డ& నద0 వ8వసAల ప
�న�, భdజల�ల నల�వ-సరఫర�లప
�న� ఆధ�రపడత�య.

క�ల� గడYచ& క�ద0J  ఈ ప�� �త�ల� మర;�త నట� ఎదJడYన ఎద�ర¯k�టEయ-  ఎ�ద�క�ట� భd 
ఉషmn గCతల� ప
ర;గ;నపjడ, మN�ద�వ5సవల*  హ~మనద�లల* కర;గ� నట� పర;మ�ణ� అమత�గ� 
ప
ర;గ; పmత.�దP- ఆ తర�pత, ఆ హ~మ�ననద� పర;మ�ణ� తగ;�పmత.న/క�ద0J , కర;గ; ప�వహ~�చ& నట� 
పర;మ�ణ� క(డ� అ�తగ� తగ;�పmత.�దP.  ఐప@స@స@ వ�ర; అ�చన�ల ప�క�ర� ఈవధ�గ� 
హ~మనద�లన��చ కర;గ; ప�వహ~�చ& నట� పర;మ�ణ� తగ;�పmవట� క�రణ�గ� ప�ప�చ జన�భEల* 
ఆరవవ�త. మ�దP ప�భEవత� అవuత�ర�.

సమNద� మటz� ప
రగట�
సమNద� మటz� ప
రగట� వలB  క�వల� చవuడ, ప�ద&శ�ల�-  ఉపj ఊట ప�� �త�ల� వస=ర;�చటమÌ 



క�ద�-  తర ప�� �త�ల*B  మ�చనట� లభ8త తగ;�పmత.�దP.   ఉపjనర� భdప�� �త�ల*కv చÓచ�Qక� 
ర�వట� క�రణ�గ�  అన5క ద0pప�ల*B  మ�చనర� లభ�చట� సమస8గ� మ�ర�త��దP.   ఇల� 
సమNద� మటz� ప
రగట� క�రణ�గ�  ల*తటyz  ప�� �త�ల*B న�,  ల�కల*B న� (నద�ల డ�ల�z ల*B ) 
నవస@�చ& కనస� 30 క�టB  మ�దP ఆపదల ప�ల� అవuత�ర�.

ద0నవలB  తరప�� �త�ల* భdమ క�త  వ5గవ�త� అయ�8 అవక�శ� ఉ�దP.  తద�pర� ఎకkడYకకkడ 
ప�జల� ఊళ¶� ఊళ¶�గ�న5 పºర;=గ�  వ5ర� ప�� �త�లక� తరల పmవలస@న అవసర� తల·త=వచ�Q.
20 వ శత�బJ�ల* సమNద� మటz� సర�సర;న 10  న��డY 20 స
�ట� మటరB వరక( ప
ర;గ;�దP. 
2100 కల�B  మర¯క 18 న��డY 59  స
�ట� మటరB ప
ర�గNదల కల�గవచQన అ�చన�.   అధPక 
ఉషmn గCతల వలB  సమNద�� లల*న నర� వ5డ�కvk,  ఆ నట�  ఘనపర;మ�ణ� క(డ� ప
ర;గ� అవక�శ� 
ఉన/దP.  అ�త& క�క��డ�  అధPక  వ5డYకv హ~మ�ననద�ల� కర;గ;,  ఆనర� క(డ� వ�ట�కv త�డ��, 
మత=� జల�ల� ప�రల,  అధPక జనస��ద�త కలగ;న బ�గ�B ద&శ వ�ట�  ల*తటyz  ద&శ�లన�, 
మ�లJవuల వ�ట� ద0pప�లన�  మN�చ�త&=   ప�మ�ద� న�లక��టyన/దP.

వ5సవక�ల� చవరల*  బ�గ�ళgఖ�త�ల* తల·త&=   ప
న� త.ఫ�న�ల స�ఖ8  ర�న� ర�న� ఎక�kవ 
క�న�న/దన క�పº8టరB అన�వర=న�  ద�pర� త�లయవస�= న/దP.     ఋత.పవన�ల� 
అ�తమయ�8 సమయ�ల*  ఈ త.ఫ�న�ల� మర;�త తవ�త త� వర�చ�క� పడత�య.  సమNద 
మటz� ప
రగట� క�రణ�గ� తరప�� �త�ల*B  ప�జల� తరల�పuక� గNరవuత�ర�;  ల*తటyz  
తరప�� �త�ల� వరదమN�పuలక� గNరవuత�య;  మN�పu క�రణ�గ�న�,  ఉపj ఊరట� 
క�రణ�గ�న� ప�ట దPగNబడ,ల� తగ;� , భdస�ర సమస8ల� ఏర�డత�య.

జవ�వరణ మ�ర��ల�
ప�� ణ�క�ట� మన�గడక� అవసరమ]^న మÕలక- ప�� ణ�ధ�ర  సHవల/ జవ�వరణ�ల� 
అ�దPస�= య.  మ�నవ న�గర;కత య�వత¸=   న5ర�గ�గ�న, ఇతరత�� గ�న, ఈ జవ�వరణ�ల సHవల 
ప
�న,  వట� ఉత�త.= ల ప
�నన5 ఆధ�రపడY  ఉన/దP.  ప�టల�,  ప�డY పశవuల�,  చ&పల�,  కలప, 
మ�చనళ¶�,  గ�లల* ఆకv¡జన,  వన8ప�� ణNల�,  ఫలద0కరణ,  భdమ క�త నవ�రణ,  భdస�ర 
చక�C ల�,  వ�త�వరణ సమతrల8త,  ప�క×త సహజమ]^న వస�= వuల� తమల*నకv చÓచQన 
హనకరమ]^న ప�ద�ర�Ø లన� సpయ�గ� వదPలవ5సH తతp�-ఇల� జవ�వరణ� మనక�దP�చ& ఫల�ల� 
మర�నÙ/. 
వ�త�వరణ మ�ర��క�  జవ�వరణ�లన� మÕలక�గ� ద�బ తసH�త శకv= ఉన/దP



ఫలత�గ� వభన/ జవ�వరణ�ల� తమ మధ8 అ�దP�చ�క�న5 పల� వనర�ల�-సHవల6క�క,  అవ 
సమ�జ�నకv అ�దP�చ& వనర�ల�,  సHవల� క(డ� ద�బ తన5 అవక�శ� ఉన/దP.   క�న/ రక�ల 
మకkల,  క�న/ క�టక�ల జవన అవధ�ల/  ప
�పu చ&యట�  ద�pర� ఇదP వ�ట�కv సహయక�ర; 
క�వచ�Q:   ఆయ� మకkల�,  క�టక�ల� మ�నవ జవత�లక� అపక�ర�ల� (ఉద�.  కల�పu 
మకkల�,దªమల�)  ల6క ఉపక�ర�ల� (ఉద�.  ప�ట మకkల�,  ఫలద0కరణల* స�య�చ&సH 
క�టక�ల�)  అన/ద�న/బట�z  జవ�వరణ�ల*B న ఈ మ�ర��ల� మనక� నషz ద�యక�ల�, 
ల�భద�యక�ల� అన/దP త&ల�త.�దP.  ప�ప�చ�ల* 'అ�త� అవuత.న/' జ�త.ల�గ� గNర;=�చబడ& 
ప�� ణNల*B  అధPక శ�త� (ప�లచ&Q జ�త.వuల*B  25 శ�త�,  పకల*B  12 శ�త�)  ర�బ¹య� క�న/ 
దశ�బEJ ల*B  పºర;=గ� కన�మర�గయ�8 అవక�శ� ఉన/దP.

అడవuల�::-   2085 వ స�వత¡ర�నకv వ�త�వరణ మ�ర�� ప�భEవ� అ�చన�ల ప�క�ర� 

భEరతద&శ�ల*న పల� అటవ క�త�� ల*B    (  A2  స�దరÛ�ల* 77%, B2  స�దరÛ�ల*  68% 
క�త�� ల� ) అటవ స�పద సpర³పమÌ మ�ర�� చ��దన�న/దP.
(స�దర�Ûలన� గNర;�చన వవరణలక�స� వవరణల పHజన చ$డ�డY).

మన�ష.ల ప�భEవ�న/  మనహయ�చ చ$సH=  ఈశ�న8 ప�� �త�ల*B న అటవ క�త�� ల� వ�ట�తట 

అవ5  మర;�త వరÄప�� �తపu అడవ రక�ల�గ�న�,  వ�యవ8 ప�� �తపu అటవ క�త�� ల� మర;�త 
ప�డY (అల�వరÄప�త)ప�� �తపu  అడవ రక�ల�గ�న� పర;వర=న చ��ద� త.న/టyB  త�ల�స�= న/దP. 



వ�త�వరణ�ల* ప
ర;గ;న క�ర న డ�� ఆక��¡డ, పర;మ�ణ�,  తద�pర� స�భవ�చ& గ"B బల వ�ర;a�గ 
క�రణ�గ� A2 స�దరÛ�ల* అయత& స�ధ�రణ అటవ ఉత��దనల� ర��డY�తల� అయ�8 అవక�శ�, 
B2 స�దరÛ�ల* అయత& 72%వరక� ప
ర;గ� అవక�శ� కనబడ,త.న�/య.  

ఆర"గ8�
వ�త�వరణ మ�ర��  న5ర�గ�న�,  ఇతరత�� గ� క(డ�న� మ�నవ ఆర"గ8� ప
� ప�భEవ� 
చ$పuత.�దP.   ప�ప�చ ఆర"గ8 స�సA  అ�చన�ల ప�క�ర� ప�ప�చ ఉషmn గCతల* 20 వ శత�బJపu 
చవర; ర��డ,న/ర దశక�లల*న� ఏర�డYన  10  డYగSCల ఫ�ర�న హÊటy ప
ర�గNదల క�రణ�గ� ప�త 
స�వత¡రమd లకÜ అరవ��వ5ల మరణ�ల� స�భవస�= న�/య.  2000  స�వత¡ర� న�ట�కv ద0న 
క�రణ�గ� మ�నవ�ళ మత=� 55 లకల స�వత¡ర�ల ఆర"గ8 వ�తమ]^న జవత�న/ 
క�ల*�య�దన అ�చన�.  2020 న�ట�కv ఈ స�ఖ8ల� ర�ట�z �ప
�, మన� 3 లకల ప�� ణ�లన�- అ�ట� 
స�మ�ర� క�ట� పదP లకల ఆర"గ8వ�తమ]^న జవత స�వత¡ర�లన� క�ల*�బ¹త.న�/�.  
వ�త�వరణ క�ల�ష8పu స�A యల� వపరSత�గ� ప
రగట� క�రణ�గ�న�,   వ5సవల*న అధPక 
త�ప�నకv,  వడగ�డ,�లక� తటyz క�ల6కన$  గN�డ�జబN ల�-శ�pసక�శ సమస8ల� తల·త&=  వ�ళ¶�- 
మNఖ8�గ� వయస� మళ�నవ�ళ¶� మ×త.8వu ప�లబడ,త.న�/ర�.  



శసmz సmమయ�స@,  చ�గ�స వ�8ధP,  అతనద� వ�8ధP,  ర;వర బBయ�డ న�స,  ఇ�క� అన5క రక�ల·�న 
బ¹దక�ల� వ�8ధ�ల�- వటన/ట� పర;ధ�ల( ప
ర;గ;పmయ��ద�క�, ఈ  వ�8ధP  వ×దPØచ��ద&  కCమ�లల* 
మ�ర��ల� స�భవ�చ&�ద�క� వ�త�వ�రణ మ�ర�� దªహదమవuత.న/దP.

అన5క ర�ష�z Ç లల* మల6ర;య� వ�8ధP ప�డ క�నస�గNత.�దన అ�చన�.   అన5క  క�త=  ప�� �త�ల� 
క(డ� మల6ర;య� బEర;న పడత�య.  మల6ర;య� ఒకర;న��చ ఒకర;కv ప�� క� సమయ�ల* క(డ� 
ప
ర�గNదల ర�వచ�Qనన,  ఈ ప
ర�గNదల ఉత=ర�దP ర�ష�z Ç లల* ఎక�kవగ�న�,  దకYణ�దP ర�ష�z Ç లల* 
తక�kవగ�న� ఉ�డవచ�Qనన అ�చన�.
ప�� ద&శక ఉషmn గCత� చత�� లల* మ�ర��ల వలB ,  న5ర�గ� క�క��డ� ఇతరత�� గ� అన5క పర;ణ�మ�ల� 
ఏర�డన�న�/య.   వట�వలB  సహజ జవ�వరణ�ల� అస=వ8స= � అవuత�య.   వ�ట� మdల�న 
వ×క-జవ ర³ప�లల* ప
న� మ�ర��ల� చÏటy చ&స�క��టEయ.  వ�త�వరణ మ�ర�� క�రణ�గ� 
ఇల� నళBక� స�బ�ధP�చ వచ&Q  పర;ణ�మ�ల� ప�జల ఆర"గ�8లప
�న తవ� ప�భEవ�న/ 
చ$ప@�చన�న�/య.

ప
ర�గNత.న/ ఉషmn గCతల�, మ�ర� ప�� ద&శక వరÄప�త చత�� ల�, మర;�త తరచ�గ� వచ&Q కర�వuల�, 
వరదల�-  వటన/ట� క�రణ�గ� అభవ×దPØ  చ��ద�న�న/ ద&శ�ల*B  ప�ట దPగNబడ,ల� తగ;�పmవట�, 
తద�pర� ఆహర ప�ప@ణÝల* క�రతల� స�భవ�చన�న�/య.   ద0న వలB ,  వరÄప�త� మద 
ఆధ�రపడ& సన/క�ర� వ8వస�య క�టy�బEలల*-  మNఖ8�గ� ప@లB ల*B -  తవ�మ]^న పmషక�హర 
ల*ప� ఏర�డ& స$చనల�న�/య. 

వ8వస�య� మర;యN ఆహర భద�త
ఉషmn గCతల క�రణ�గ� జవ�వరణ�లల*న మÕలక అ�శ�ల అవధ�ల*B  మ�ర��ల� ఏర�డY, వ�ట� వలB  
ప�జల� తమక� అ�తగ� పర;చయ�ల6న క�C త=  ప�ద&శ�లల*కv వలస వలస@న అవసర� తల·త=వచ�Q. 
ద0నవలB  స�A నక స�సk×త.ల�, ప�� �తయ ఆర;Øక వ8వసAల�, ఆయ� ప�� �త�లక� మ�త�మÌ చ��దPన 
ఆహరవనర�ల చ�ట�z నర;aతమ]^న కటzడ�ల� మర;యN ఇతర వసత.ల�- ఇవన/ 
మర�గNనపడYపmయ� ప�మ�ద� ఉన/దP.  మకkల�, ఫలద0కరణ�నకv సహకర;�చ&  పuర�గNల�, 
క�టక�ల�, వ�ట� శత.� వuల�, ఇ�క� అడవల* ప
ర;గ� ఆహరపu వనర�ల�, ట�న తన బ�తక� జవuల�- 
ఇల� వటన/ట� పర;ధ�ల�, వట� వలస అలవ�టyB , వట� జవత చక�C ల�- ఇవన/ ప�భEవత� 
క�న�న�/య.వపరSతమ]^న చల వలB , గడ�  కటyz క�పmయ� మ�చ�గ�ల�ల వలB   క�ట� తరచ�గ� 



వచ&Q వడగ�ల�ల�, ఉషnకvరణ�ల వలB  స�ధ�రణ�గ�  ర��త.ల� ఎక�kవ నషzపmత.�టEర�.  వట�వలB  
ప�టల� ద�బ తనట�త�బEటy, పశవuల� మరణ��చటమ, ద�బ తనటమ జర�గNత.�దP; 
సహజవనర�ల�, మÕలక వసత.ల� అన/ గత తప�టమ, నశ�చటమ జర�గNత.�దP. 
పర�న/జవuల�, వ�8ధ�ల�, శల�ద�� ల�, మర;యN ఇతర ర"గక�రక కvCమNల� వ×దPØచ��దP, 
వ�చQగ�న�, త&మగ�న� ఉ�డ& వ�త�వరణ�న/ ఆసర�గ� చ&స�క�న మర;�త వ5గ�గ� వ�8ప@స�= య. 
సమNద� మటz� ప
రగట� క�రణ�గ� ల*తటyz ల* ఉ�డ& నద0 పరSవ�హక ప�� �త�ల�, డ�ల�z ల వ�ట� 

వ8వస�య క�త�� లల*క�, సమNద�తర�ల* ఉ�డ& అటవ క�త�� లల*క� ఉపjనర� చÓచ�Qక�న వచ&Q 
ప�మ�ద� అధPక� క�గలద�.
సమNద�� ల� అధPక మత�= ల*B  క�ర న డ�� ఆక��¡డ,న� ప�ల�Qక��టyన�/య-  అ�ద�వలB  
సమNద��ల*న జవ�వరణ� మత=� ఆమB �గ� మ�ర�త.న/దP.  సమNద� గరÛ�ల* ప�� ణ�క�ట� 
మన�గడక� ఇదP ప
దJ  ఆట�కమÌ.  అయత& వ�త�వరణ�ల* క�ర న డ�� ఆక��¡డ, అధPకమత=�ల* 
ఉ�డట� వలB  మకkల� తpరగ�న�, మర;�త ప
దJగ�న� ప
ర�గNత�య.  ద0నవలB  ర��త.ల� మర;న/ 
కల�పu న�శన�లన� ఉపయగ;�చవలస@ వస�= �దP.  అధPక క�ర న డ��ఆక��¡డ, నల�వల క�రణ�గ� 
క�న/స�ర�B  మకkల ఎద�గNదల సమయ� అత తpరగ� గడచపmయ� అవక�శ� ఉన/దP-  ఈ 
తక�kవ  సమయ�ల*న5 అవ తమ ప�ట గ;�జల/,  ప�డBన,  ల6ద� క�యగdరల వ�ట� ఇతర 
కర న పద�ర�A లన$ ఉత�త=  చ&స�= య.   అల� ఆ గ;�జల*B న$,  ప�డBల*న$,  క�యగdరల*B న$ 

  



మర;�త తక�kవ పmషక పద�ర�Ø ల�  న�డY ఉ�డ& అవక�శ� ఉన/దP;  వ�ట� దPగNబడ,ల� క(డ� 
మర;�త తక�kవ క�వచ�Q క(డ�న�.

ప�యగ�ల ఆధ�ర�గ�  చ&స@న క�పº8టర అన�కరణల ద�pర� త�ల�స�= న/ద&మట�ట�, 
వ�త�వరణ�ల* క�ర న డ�� ఆక��¡డ,  పర;మ�ణ� 550ppm ల�  చ&ర�క�న/పjడ, వర;, గ"ధ�మ, 
పపjదPన�స�ల�,  న$న� గ;�జల ఉత��దకత 10  న��డY 20 శ�త� వరక� హ§చ�Qత.�దP అన. 
అయత& ఉషmn గCత 10 డYగSCల స
�ట�గ�Cడ, ప
ర;గ;నపjడ,,   హ§చQయన ఆ ఉషmn గCత క�రణ�గ� 
గ"ధ�మల�, సmయ�బన, ఆవ�ల�, వ5ర�శనగ, బ�గ�ళgద��పల� వ�ట� ప�టల దPగNబడY  3 న��డY 
10 శ�త� వరక� తగ�వచ�Q!  మదట¢B  2010  న�ట�కv ద�ద�పu అన/ ప�టల దPగNబడµ క�దPJ గ� 
తగN� త.�దP.   అయత& వ�త�వరణ మ�ర��క� క�రణమ]^న పర;స@Aత.ల� అల�గ� హ§చ�Qత¸ పmత& 
2100 న�ట�కv 10  న��డY 40 శ�త� వరక� నష�z ల� తల·త&=  అవక�శ� ఉన/దP.  (ఆధ�ర�: 
ఇ�డYయన స
�న�¡క��గ�Cస ల* డ�.ప�ఠక గ�ర; ప�స�గ వ�8స�).

నల�వ నడ
మ�నవ నర;aతమ]^న వ�త�వరణ మ�ర�� ఈ శత�బEJ �త�నకల�B  ఇక మన� సర;దPద�J క�ల6న 
పర�8వరణ క��దPశక�ల  స�కßభEన/ త�చQప
టzన�న/దP.   ప�ధ�న�గ� ద0నకv బలయ�8దP, 
వ�త�వరణ�ల* మ�ర��లక� తటyz క�న5 సm= మత.ల6న అభవ×దPØ  చ��ద�త.న/ ద&శ�ల ప�జల�.  ఈ 
సమస8ప
� పmర�డ,త.న/ మÌధ�వuల�,  క�ర8కర=ల� అ�దర³ పర�8వరణ క��దPశక�లన� 
అ�తర�à తయ�గ� చటzపర�గ�న5 గNర;=�చ&ల� చర8ల� చ&పటEz లన క�ర�త.న�/ర�.   వ�త�వరణ 
ప
న�మ�ర�� ప
� అ�తర�à తయ సమత (ఐప@స@స@)  వ�ర; అ�చన�ల ప�క�ర� 2050 న�ట�కv ప�ప�చ 
వ�8ప= �గ� 15 క�టBమ�దP పర�8వరణ క��దPశక�ల� ఉ�డబ¹త.న�/ర�;  2005 న�ట�కv 2 క�టB  
మ�దP, 2010 న�ట�కv 5 క�టBమ�దP ఉ�డన�న�/రన అ�చన�.

అదన�గ� చదవదగ;న పuస=క�ల�:
http://climatedigitallibrary.org/
http://climateasiapacific.org/

i Dr H Pathak, Environmental Scientist from the Indian AgriculturalResearch Institute, New Delhi 
while delivering the ‘Professor S K Mukherjee Commemoration Lecture’ at the 98th Indian Science 
Congress.



స�ర�న� ఫ	
డ�షన వ�ర� వ�ల�వర�
చన ఒక చన� ప�స!క
 మ#ఖచత&


II

పర�'వరణ ప�న*మ+ర�,క� 
స
బ
ధ/
చన ర�జక2య+ల�



వ�త�వరణ ప�న*మ+ర�,న* నల�వర�
చ�
ద*క� మన
 ఏ
 చ�స*! న��
?
వ�త�వరణ
ల8 క�ర9న డ:; ఆక=>?డA నలBల� ప�ర�గ#తDన�వన�  ఆధ�ర�ల�  1960-1970 లల8నE 
వ�త�వరణ శ�స! GజI లక�,  పర�'వరణ వ�ద*లక� లభ
చ�య.   అయనప,టNక2 ప&ప
చ సమ+జ
 
వ�ర� పPల�ప�క� స,
ద/
చ�
ద*క� అనEక స
వత?ర�ల 
సమయ
 పటNR
ద/.  చవర�కS ప&ప
చ వ�త�వరణ స
సT  వ�ర�, 
ఐక'ర�జ'సమత పర�'వరణ క�ర'కXమ
 వ�ర� స
య#క!
గ� 
1988 ల8 పర�'వరణ మ+ర�,ప�; అ
తర ర�జ' ఉప సమత 
(ఐపPసPసP) న న�లక[ల+,ర�.

ఐపPసPసP వ�ర� తమ మదటN సమక_త`క నవEద/కన* 
1990 ల8 వ�ల�వర�
చ�ర�.    మ+నవ�ళ మన*గడక� ప&మ+ద
 పc
చఉ
దన అ
ద*ల8 
మదటNస�ర�గ� పeరfgన��ర�: “భiగjళ
 భవష'తD!  ప&మ+ద
ల8 ఉ
ద/"  అన��ర�.  దmన ప&భoవ
 
వలp    ప&ప
చ సమiహ
 'పర�'వరణ మ+ర�, ప�; అ
తర�r తయ నయమ+వళ స
ప&త
ప�లన* 
(యiయన ఎఫ సPసP)' జన 1992 ల8 జర�పP
ద/.  వ�త�వరణ వ'వసTల8 ప&మ+ద�నకS క�రణమయw' 
మ+నవ చxరబoటyన* నయ
త&
చ,  మ+ర�,న* ప&మ+ద స�T యకS  చ�రనవBక�
డ� అడAz క[నE 
వధ
గ� వ�త�వరణ
ల8న గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల స�T యలన* కXమబద~
 చ�సe
ద*క� తగ�న 
వధ/వధ�న�లన* ర�పకల,న చ�య+లన అకgడ  స
కల,
చ�ర�.   పర�'వరణ ప�న*మ+ర�,న* 
ఎద*రfgనE
ద*క� తగ�న వ�'హలన* వ�ల�వర�
చ�
ద*క�గ�న*  "అ
గ�కర�
చనవ�ర� బహ�ళపక 
సమ+వEశ�ల (CoP)”న*  ప&త స
వత?ర
 జరప�లన నర�య
చ�ర�. 

అయనప,టNక2,  సభ' ప�ర�శ�X మక ద�శ�లన� 
తమ తమ ద�శ�లల8 గ�Xన హ|స  వ�య#వ�ల 
వడAదలన* తగ��
చ*క�
టoమన- 

'చటRపరమ��న నబ
ధనలక� ల8బడ� 
వర�!స�! మన  అ
గ�కర�
చట
' అనEద/  1997 ల8 
క�'ట�ల8 జర�గ�న మiడవ COP  ల8గ�న 
అమల�ల8కS ర�ల�ద*.  దmననE 'క�'ట� పc& ట�క�ల' 

అ
టyన��ర�.   అభవ�ద/~  చ:
ద/న ద�శ�ల� తమ మ+టన* నలబ�టyR క�నEల+ చ�డట
క�స
 ఈ 
సమ+వEశ
 "మలచ*క�డ�నకS వల�;న స*లభ  పద~తDలన*"  మiడ�
టNన  స�చ
చ
ద/.  వటNన 
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INECC ద�Bర� CDMs న అధ'యన




అన*సర�
చ అభవ�ద/~  చ:
ద/న ద�శ�ల� తమ తమ ద�శ�ల8p  వ�ల�వడAతDన� గ� Xన హ|స 
వ�య#వ�లన* మలచ*క�వట
 మదల�ప�టoR య.  ఈ మiడA పద~తDలల8న� మ#ఖ'మ��నద/, 
సBచ�మ��న అభవ�ద/~  వధ�న
 (సPడ�య
).

అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ�ల� ఆధ*నక స�
క�తకతన* అ
ద*క�నE
ద*క�,  తద�Bర� తమ తమ 
ద�శ�ల8p   గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదలన* తగ��
చ*క�నE
ద*క�,  తగ�న అవక�శ�లన*  సPడ�య
 
కల,స*! 
ద/.  దmనల8 ఎద*రయw' ఆట
క�లన* అధ/గమ
చన
ద*క=>  ఆయ+ ద�శ�లక� ప&త�'కమ��న 
లబ~   చ�క�ర�టటyp  చ�స*! 
ద/. 

'చటRపరమ��న నబ
ధనలక� ల8బడట
'  అనEద/ ల�న అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ�ల�,   గ�Xన హ|స 
వ�య#వ�ల వడAదల-నయ
త&ణ పధక�లన* అమల� పరచన
ద*క�గ�న* ఆర�Tకపరమ��న లబ~న 
అ
ద*క�
టoయ;  అల+ అవన� గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల నయ
త&ణ క�ర'కXమ+లన* మర�
త 
ఉత�?హ
గ� అమల� చ�స�! య;  తద�Bర�   ప&ప
చవ�'ప! 
గ� గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదల 
తగ#� తD
ద/'  అనEద/ ఈ సPడ�య
 వ�దన.  దmనE� వ�ళ�� 'స*సPT ర అభవ�ద/~ '  (సస�Rయనబ#ల 
డ:వలప మ�
ట) అన��ర�.

క�న నజ�నకS దmనవలp  ఘర
గ� క�ల�ష�'న� వ�ల�వర�
చ� పర�శXమలక�,  అత వనయగ�నకS 
అలవ�టయప£య,  వనర�లన* క�వల
  స*ఖ+లక�స
 వ�చ¤
చ� ర
గ�లక� క�డ�న*  తమ 
వ�'ప�ర�న� 'యథ�వధ/ గ� క[నస�గ�
చ�
ద*క�' క�వలసPన  స*లభమ+ర�
 లభ
చనటyp  
అయ'
ద/.  ఇప§డ�క వ�టNకS తమ వ�'ప�ర  ర
గ�ల8p   పర�'వరణ�నకS అన*వ�;న పర�ష�gర�లన* 
కన*గfనE
ద*క�,  అర�ద:;న ప�ట�& లయ
 ఉత,తD! లప�; ఆధ�రపడక�
డ� ప&త�'మ+�య మ+ర�� లన* 
అనEBషP
చ�
ద*క� ఏల+
టN శXమపడ�ల?న అవసర
 ల�ద*!

ఈ వధ
గ�,  ఈ ఒప,
ద
 వలp   "అ
దర�దm స�మ+న' బoధ'త-  అయన� భన�త�Bనక2 
చ©టyన�ద/"  అన చ:ప§క�నE
ద*క� వల�;న   స�త&
  ఒకటN తయ+ర� అయ'
ద/.  అల+ 2009వ 
స
వత?ర
 న�టNకS ప&ప
చ వ�'ప! 
గ� 183ద�శ�ల� క�'ట� ఒప,
ద
ప�; స
తక�ల� చ�శ�య. 

అయత� ఇల+ స
తక
 చ�యనవ�టNల8 మ#ఖ'మ��నవ -  అమ�ర�క�,  ఆసeR ªలయ+ ద�శ�ల�.   ఈ 
ఒప,
ద
ల8 అ
దర� అ
గ�కర�
చన  అ
శ�ల� ఇ
క� చ�ల+ అల+నE ఉన��య.

'ప&ప
చ ఉష£� గXత అనయ
త&త
గ� ఉ
డర�ద*. ప�ర�శ�X మక వపpవ�నకS మ#
ద*న� ఉష£� గXతక
ట« 
క�వల
 ర=
డA డ�గ�Xల స�
ట¬గ�XడA మరఎక�gవయwల+గ#న,  ప&ప
చ
 క[ద/®  క[ద/® గ� మ+త&మ 
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వEడ:క�g
ద*క� గ�న* గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదలన* ఎ
త క�ల
ల8,  ఎ
తమరక� 
తగ��
చ*క�వ�ల'  అన ఒక ప&ణ�లకన* వడAదలచ�సP
ద/ ఐపPసPసP,  తన న�ల�గవ మద/
ప� నవEద/క 
(ఎ ఆర 4) ల8.  ద�న ప&క�ర
, 'అన*బ
ధ
 ఒకటN ల8 ఉన� ద�శ�ల� 2020 న�టNకల+p  తమ గ�Xన 
హ|స వ�య#వ�ల వడAదలన* 1990 న�టN స�T యలల8 25%  న*
డ� 40%  వరక� 
తగ��
చ*క�వ�ల'  అన  అ
దర�క2 ఆమదయగ'మ��న స�ధ�రణ ఒప,
ద
 ఒకటN ఏర,డ�
ద/.  దmనకS 
అన*బ
ధ
గ�,   '2015  న�టNకS  గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదలల� ప&ప
చవ�'ప! 
గ� పత�క 
స�T యకS చ�ర�క�
టoయన,  2050  న�టNకS ఇవ 1990  వల�వలల8 సగ�నకS పడ�ప£వ�లన'  ఒక 
స�ధ�రణ అవగ�హన ఏర,డ�
ద/ క�డ�న*.   అయత� ఇల+ జరగ�ల
ట« అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� 
ద�శ�ల� 1990 న�టN వడAదలల క
ట« తమ గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదలన* 80%  మర 
తగ��
చ*క�వ�ల? ఉ
టy
ద/.

అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ�ల�వ ఈ వధ
గ� మ+ట ఇచ�¤
ద*క� మ#
ద*క� ర�కప£వట
త±, 
2007 ల8,  బoలల8 (సPఒపP 13)  చర¤ల� జర�పPన మధ'వర�! ల� ర=
డA మ+ర�� ల ప&కSXయన* 
ఒకద�న� ఆవషgర�
చ�ర�:

• మదటN మ+ర�
 (UNFCCC  కన�Bన²న  మ+ర�
):   దmనE� ఇప§డA దmర³క�లక సహక�ర 
మ+ర�
 (యల?యw) అ
టyన��ర�.  ఈ మ+ర�
 ప�న�ద/ ర�ళ�ల+
టN  న�ల�గ# అ
శ�లన* 
పర�గణనల8కS తస*క�
టy
ద/-  అవ:  అన*కరణ,  ఉపశమన
,  స�
క�తకత 
బదల+య
ప�ల�/ప&వEశప�టRట
, ప�టyR బడ� సహయ
.  ఇక,

• ర=
డవ మ+ర�మ��న క�'ట� ఒప,
దప� మ+ర�
 2009 ల8 సమ��క'
గ� నర�య
చబµయw గ�Xన 
హ|స వ�య#వ�ల తగ��
ప� లక_'లన*,  మ+ర=gట గతవధ*లత± సహ ఈ లక_'ల 
స�ధనక�గ�న* అన*సర�
చ వలసPన మ+ర�� లన* పర�గణనల8కS తస*క�
టy
ద/. 

ఇద/ మధ�' మ+ర�మ;  ప�ర�!గ� మ�చ¤దగ�న పద~త క�ద*-  అయన� దmనవలp  క[
త మల�;న� 
జరగకప£దన, అడవ�ల నర�కSవEత/నస�?రమవBట
 వలp   కలగ� నష�R న� తగ��
చ*క�వచ¤న, అల+గ� 
అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ�ల� తమ ఇషR
క[దm®   తమక� త�మ#గ� నర�య
చ*క�నE నబ
ధనల 
ఫల+లన* అ
ద*క�వచ¤న,  అ
త�క�క ఆయ+ద�శ�ల అ
గ�కరణల మద/
ప� జర�పe వల�
టy
దన 
చర¤ల మధ'వర�! ల� భoవ
చ�ర�.  
ఈ ర=
డA మ+ర�� లల8న� క�'ట� ఒప,
దప� మ+ర�
ల8మ+త&
  చ:ప§క�దగ�న ప&గత కనపP
చ
ద/. 
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అయత� 2009 ల8 క�ప�న హ'గన ల8 జర�గ�న సPఒపP-15 ల8  క�'ట� మ+ర�
 ఇక మ#
ద*క� ప£ల�న 
పర�సPTత ఏర,డ�
ద/:  దmన నర�య+లన* త�మ# అ
గ�కర�
చ�ద/ ల�దన,  ఇద/ ఆశస*! న�
త ల8త:;న 
తగ��
ప�ల� త�మ# చ�పటRల�మన  ప&ప
చ
ల8నE అత ప�ద®  గ� Xన హ|స  వ�య#వ�ల� వడAదల చ�సe 
ద�శ
- అమ�ర�క�- త:గ�సP చ:పP,
ద/! 

ఆ సమయ
ల8నE అమ�ర�క� అధ'కల� ఒబoమ+ గ�ర� అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ�ల�-  బ�&జల, 

రష�',  భoరత ద�శ
,  చ:;న�-  లక� త:రవ�న*క ప&తప�దనల� క[న� చ�శ�ర�.  వ�టN స�ర�
శ
 
ఏమట
ట«,  1.   ప�ర�శ�X మక2కరణ జర�గ�న (అభవ�ద/~  చ:
ద/న)  ద�శ�ల� త�మ#  గ�Xన హ|స 
వ�య#వ�ల తగ��
ప� చర'ల� ఏమరక�  చ�పటRగలరj మ#
ద*గ�నE బయటNకS చ:పe,స�! ర�;  2. 

అభవ�ద/~చ:
ద*తDన� ద�శ�ల� త�మ# చ�పటRన*న� చర'ల� ఖచ¤త
గ� ఏమట� చ:ప,టమ 
క�క�
డ� ఆ చర'లన* మగ�లన ప&ప
చద�శ�ల� పర�శల
చ  నర�~ ర�
చ*క�నE
ద*క� 
అన*మతస�! య. 

ఈవధ
గ� వ�ల�వడ�
ద/,  'క�ప�న హ'గన ఒప,
ద
'.   దmనకS చ�ల+ ద�శ�ల� అ
గ�కర�
చల�ద*. 
ద�
త± సPఒపP వ�ర� క�వల
 దmన� 'గ#ర�!
చనటyp '  గ� మ+త&
 ర�స*క�న��ర�.   అయత� 
మ+ర�¤2010 న�టNకS భoరత, చ:;న�, అమ�ర�క�లత± సహ మత!
 110 కS ప�;గ� ప&ప
చ ద�శ�ల� తమ 
నర�® షR  ప&ణ�లకలన* అ
ద/స�!  ఈ ఒప,
ద�నకS అ
గ�క�ర
 త:లయజ�శ�ర�!  ఈమధ�' వ�ల�వడ�న 
'వక2లక?'  పర�శ½ధనల ద�Bర�  ఈ 'అ
గ�క�ర�ల'  వ�నక ప�ద®  స�T య ల+ల�చల�,  ధనసహయ+ల 
ఊర�
ప�ల� ఉన��యన త:ల�స*! న�ద/.

ఆ సమయ
ల8,  డ�స�
బర� 2010 ల8 జర�గ�న  క�
క�న సమ+వEశ
 చివరికి  క్యోటో 
ఒప,
ద�నకS చరమగ�త
 ప�డ�
ద/.   తలసర� ల�కgల ఆధ�ర�త,  మర�య# చ�ర�త&క
గ�ఆయ+ 
ద�శ�ల�  వడAదల చ�సPన గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల ఆధ�ర�త సమ+నతB స�త&
 ఇకgడ 
ద:బ9తన�టyp  త±స*! 
ద/.   మత!
మద దmనవలp  క[న� అ
గ�క�ర�ల�;త� క�ద/ర�య-  ఆ 
ఒప,
ద�లన* ఇతరద�శ�ల� పర�శల
చ నర�~ ర�
చ*క�వచ*¤ క�డ�న*.  అయత� ఈ ఒప,
ద�ల� 
అవసరమ��న స�T యక
ట« చ�ల+ తక�gవ నబ
ధనల�� వధ/స*! న��య.    చన�క�ర�  దmBప 
ద�శ�ల� దmనకS అ
గ�కర�
చ�
ద*క�గ�న*  వ�ళpక� నధ*ల ఆశ చ�ప�ర�.  అయనప,టNక2, ఆ నధ*ల 
వడAదలక� స
బ
ధ/
చన వధ/ వధ�న�ల నర�య
గ�న,  అసల� వ�టN వడAదలక� స
బ
ధ/
చ 
స,షR
గ� మ+ట ఇవBట
 గ�న ఏవ జరగల�ద*.  అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన�  ద�శ�ల� త�మ# మర�న� 
నబ
ధనలన* ప�టNస�! మన మ+ట ఇచ�¤
ద*క�,  ఆ వధ
గ� ప&స*! త
 అ
గ�కర�
చన స�T యలక�- 
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అవసరమ��న  స�T యలక� మధ'న*న� అ
తర�న� తగ��
చ�
ద*క� మర�న� చర¤ల�, మర�న� ఆశ 
చ�పటoలన*  ఆధ�ర
గ� చ�స*క�వట
, బహ�శ: బలమ��న ద�శ�ల ఉద�® శ
 క�వచ*¤.

'చ�పటRవలసPన చర''ల�గ� ఈ స
దరÀ
ల8 ప�;కS  వచ¤న ప&తప�దనల8p  ఒక ప&ధ�న�
శ
, 'అడవ�ల 
నర�కSవEత,  అడవ�ల� నస�?రమవBట
 క�రణ
గ� వ�ల�వడAతDన� గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల 
పర�మ+ణ�న� తగ��
చ*క�వట
 (REDD)'.  అడవ�ల�,  అ
తక
ట« మ#ఖ'
గ� అడవల8 నవసP
చ� 
ప&జల� ఈ పర�ణ�మ
 వలp   తవ&
గ�  ప&భoవత
 క�న*న��ర�.    గమన
చవలసPన వషయ
 
ఏమట
ట«- క�
క�న  నర�య+ల�, ఫలత�ల�  (ఇవ స*మ+ర� 20 ఉన�;�)- ఇవ మ#
ద* చ:ప§క�న� 
'దmర³క�లక సహక�ర చర' (యల సPఏ)'  మ+ర�� నకS ప�& ధ�న'తనవBట
!  అన*బ
ధ
-1 ల8 చ�ర�¤న 
ద�శ�ల� క�క�
డ� అ
ద*ల8 ల�న ద�శ�లన* క�డ�  (NAMAS క�-  అ
ట«)  'ప�& ద�శక
గ� సర=>న 
ఉపశమన చర'ల� చ�పట«R
ద*'క�  అ
గ�కర�
ప జ�యట
  ద�Bర� అవ మర�
త క�తక� 
ఒప§క�నEటటyp ,  అ
త� క�క ఆ వషయమ��    వపర�తమ��న పర�శలనలక� తల ఒగ��టటyp  చ�సP, 
తద�Bర�   క�'ట� మ+ర�
ల8 చ:ప§క�న� '  అన*కరణ,  ఉపశమన
 నబ
ధలన* ప�ర�!గ� పలచన 
చ�సe
ద*క� ప&యత�
చనటyp  త±స*! 
ద/.   దmనల8 త�డ� అల+p  అన*బ
ధ
-1 ల8 ల�న ద�శ�ల� 
త�మ# చ�పట«R  చర'లక�గ�న* అ
తర�r తయ ఆర�Tక,  మర�య# స�
క�తక సహయ
 
అ
ద*క�గలగట
.   దmనద�Bర�  సPడ�య
 వ
టN అ
శ�లన* వస!ర�
చ�
ద*క� అవక�శ
 
కనపPస*! 
డట
త± -  మ#ఖ'
గ� భoరతద�శ
ల8న పల�  క�రf,ర�ట వ�ణÁజ' స
సTల� దmన� 
స�Bగతస*! న��య.

ఒకస�ర� అమల�ల8కS వచ�¤క ,  క�ల�ష�'నకS క�రణమÂతDన� వ'క�! ల�/స
సTలన� త�మ# 
చ�పటNRన చర'లవలp  ఈ వ�య#వ�ల� ఎ
తమరక� తగ#� తDన��య ల�కSg
చ*క[న,  అ
తక� 
సర�పడ� (Certified  Emission  Reductions) 'సÃఇఆర'  లన* క[న*క�gవలసP ఉ
టy
ద/.   అభవ�ద/~  
చ:
ద*తDన� ద�శ�లల8 స
సTల� సÃఇఆర లన* తమ ద�శ�లల8నEగ�న,  తమక
ట« తక�gవ 
అభవ�ద/~  చ:
ద/న ద�శ�లల8గ�న క[నE అవక�శ
 ఉన�ద/.   దmనకS భన�
గ�,  అభవ�ద/~  చ:
ద/న 
ద�శ�లల8న స
సTల� తమక� ఇప,టNక� ఉన� పరపతన నల�ప�క�వట
క�స
 ప�టyR బడ� బల+న�, 
స�
క�తకతన� ఉపయగ�
చ*క�
టoయ.   ఆ వధ
గ� ఇ
ద*ల8 పద/వEలక�టp  డ�లరp డబ#9, 
వ�ణÁజ�'వక�శ�ల� కనబడAతDన�ప,టNక2,  అ
త మత!
 సcమ#` ఎకgడ�న*
డ� వచ�¤దm,  ఆ 
మత!
 ప�టyR బడ�త±ప�టy మర� ఇతర నబ
ధనల� త±కల+p గ� అన*సర�
చ వచ�¤దm  ఏవ స,షR
గ� 
ల�వ�.  
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వ�త�వరణ మ+ర�,ప�; భoరతద�శ
 ఏమ
టyన�ద/?
భoరతద�శ
 'తలసర� ఆధ�ర�త ఈకSBట¬ స�త�& నకS కటyR బడ� ఉ
టyన�టyp  అ
తర�r తయ
గ� 
ప&కటN
చ
ద/.  అల+ గటNRగ� నలబడ�
ద/క�డ�న*.    క�'ట� ఒప,
ద
 న�టNకS (అ
ట« 1997 క�) 
భoరతద�శప� తలసర� గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల వడAదల ర�టy క�వల
 08tce  (తత?మ+నమ��న 
కర9న నల�వ టన*�లల8)  ఉ
డ�
ద/.   అభవ�ద/~  చ:
ద*తDన� ద�శ
 కన*క,  2005  న�టNకS 
తలసర� వడAదల ర�టyp  క�వల
 1.2tce ల� మ+త&మ ఉన�ప,టNక2,  మత!
 వడAదలల పర
గ� 
చ�సPనప§డA భoరత ద�శ
 'ప&ప
చ
 మత!
ల8క2  అత ఎక�gవ గ�Xన హ|స వ�య#వ�లన* 
వడAదల చ�స*! న� ద�శ�ల8p  ఐదవద/'  గ�  నలచ
ద/.  అల+ అ
తర�r తయ సమ+చ�ర స�ధన�ల� 
భoరతద�శ�న� "ప&మ+దక�ర� ద�శ
,  భవష'తD! ల8 మర�న� వ�య#వ�లన* వ�ల�వర�
చగలగ� 
ఘరమ��న ద�శ
"  అన ద*మ�`త!  ప£సe
ద*క� అవక�శ
 ఏర,డ�
ద/.   అభవ�ద/~  చ:
ద/న   ఉత!ర 
ప&ప
చ ద�శ�ల� ద�న� ఆసర�గ� తస*క[న 'అన*బ
ధ
-1  ల8న ద�శ�ల వశ�Bస�న� 
చ�రగfనE
ద*క� గ�న* మర�న� చర'ల� తస*క�నE
ద*క�,  మర�న� క�తల� వధ/
చ*క�నE
ద*క� 
మ#
ద*క� ర�వలసP
ద/'గ� భoరతద�శ
ప�; ఒత!డ� తస*క�ర�వట
 మదల�ప�టoR య.    

బహ�శ:  ఈ ఒత!డ�న తగ��
చ*క�నE
ద*క�,  జన 2008 ల8 భoరతద�శ
 "వ�త�వరణ మ+ర�,ప�; 
జ�తయ క�ర�'చరణ పధక
" పeర�ట ఓ మ
త&
 వEసP
ద/.  ద�నల8న మiల స�త�& ల� ఏ
ట
ట«-

• వ�త�వరణ మ+ర�,న* ద�షPRల8 ఉ
చ*క[న,  పeద,  బలహÆన వర�� లన* 
స
రక�
చ�
ద*క�గ�న*  అ
దర�న కల�ప�క[న  పనచ�సe ఒక సమగXమ��న, స*సPT ర అభవ�ద/~  
వ�'హన� అమల�పరచట
.

• జ�తయ ఎద*గ#దల లక_'ల ద/శల8 గ#ణ�త`కమ��న మ+ర�,ల�.
• అ
త' వనయగప� డ�మ+
డ నరBహణ వ'వసTలల8 ప�టyR బడ�కS తగ�నటyR  మ
చ 

ఫలత�లనచ�¤ మ�ర�గ=>న వ�'హల అమల�.
• అన*సరణక�, వడAదలల తగ��
ప�క� తగ�న స�
క�తకతలన* ఉపయగ
ల8కS త�వట
.
• స*సPT ర అభవ�ద/~  న  ప£& త?హÈ
చట
క�స
 క[త!రక�ల�;న మ+ర=gట వ'వసTలన*,  సర� క[X త!  

నయ
త&ణ మర�య#  సBచ�
ద క�ర'కXమ+లన* నర�`
చట
.
• పబp క-ప�;GవEట భoగస�Bమ+'ల ద�Bర� ప&త�'కమ��న స
బ
ధ�లన*- ప	ర సమ+జ�నకS, స�T నక 

ప&భ#త�Bలక�, ప�;GవEటy స
సTలక� మధ'  ఏర,రచట
.
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• పర�శ½ధన,  అభవ�ద/~ ,  ప
చ*క�వట
,  స�
క�తకతల బదల+య
ప� వ
టN అ
శ�లల8 
అ
తర�r తయ సహక�ర�న� ప£& త?హÈ
చట
.

దmన� 8 జ�తయ మషన ల ద�Bర� స�ధ/
చన*న��ర�-  ఆ మషన ల� పనచ�సe ర
గ�ల�- 1. స	ర 
శకS!, 2.  మ�ర�గ=>న శకS! పనతర�, 3.  స*సPT ర వసత ప&ద�శ�ల�  4.  జల మషన, 5.  హÈమ+లయ 
జవ�వరణ�న� స*సPT ర పరచట
,  6.  హర�త భoరత
,  7.  స*సPT ర వ'వస�య
,  8.  పర�'వరణ 
మ+ర�,ప�; వజ�I న
త± క�డ�న వ�'హత`క అవగ�హన 

గత మiడA స
వత?ర�లల8న� భoరతద�శ
 తన యÊ మషన లల8 క[న�
టNన వడAదల చ�సP
ద/ 
క�డ�న*:

జవహర�p ల న�హËÌ  జ�తయ స	రశకS! మషన:    2022 ల8 13 వ ప
చవర² ప&ణ�లక మ#గ�సe 
న�టNకS మత!
 20,000  మ�గ�వ�టp   వద*'ద*త�,దన క=ప�సPట¬న మiడ
చ:లల8 అభవ�ద/~  
చ�యట
 దmన లక'
.  మదటN అ
చ:ల8  జ�తయ పవర గ�Xడ ద�Bర� 1,100 మ�గ�వ�టp  స	ర శకS! , 
ఇతరత�& గ� 200 మ�గ�వ�టp  స	రశకS!న ఉత,త!  చ�యట
;  దmనకS క�వలసPన   క�ర'శలమ��న 
పర�శ½ధన-అభవ�ద/~ క�ర'కXమ+న� న�లక[ల,ట
.  ఈ మషన న* ప�& ర
భస�!  ప&ధ�న 'అమ�ర�క�ల8న 
సPలక�న వ�'ల' తరహల8  మనద�శ
ల8 ఒక 'స£ల+ర వ�'ల'న నర�`
చ�లన పPల�ప�నచ�¤ర�!

జ�తయ  జల మషన క�  ఐద* లక_'ల�న��య: 

• 2011 న�టNకS ప&జ� జవన
ల8న జల+ల సమ+చ�ర క�X డÍకరణ (డ�టoబÎస) జరపట
.  జల 
వనర�లప�; పర�'వరణ మ+ర�, ప&భoవ
 ఎ
త ఉ
డన*న�దÏ 2012 న�టNకS మద/
ప� చ�సP 
ఉ
చట
 

• జల వనర�ల స
రకణ,  పర�రకణ మర�య#  ప�నర�తTరణల క[రక� ప&భ#తB మర�య# 
ప	ర స�మ+జక కSXయ+కల+ప�లన* ప£& త?హÈ
చట
.   నటN ప�ర�దల పధక�ల అమల�, 
సన�క�ర� నటN పథక�ల అమల�, భi జల+ల అభవ�ద/~ , వరద పÃడ�త ప�& 
త�ల పర�గణన, 
శకS! స�మర�~ Ñల ప�
ప�దల, మర�య# అవగ�హన ప�
ప�దల క�ర'కXమ+లన* చ�పటRట
.

• అతగ� దÏచ*క�బడ�న అ
శ�ల పటp  ద�షPR  నలపట
-  వర²ప�నటN సeకరణ,  వనయగ
, 
భiగరÀజల+ల ప�నస?మ#ప�దన, భiజల+ల నయ
త&ణ మర�య#  నరBహణ బల�p న* 
చటR
గ� త:చ�¤
ద*క� క�షP చ�యట
.  
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• అన� ర
గ�లల8న�, మ#ఖ'
గ� వ'వస�య, వ�ణÁజ' ర
గ�లల8 డ�మ+
డ మర�య# సప�Òp  
ర=
డ�
టN పర
గ�న� నటN వనయగ స�మర�~ Ñన� 20%  వరక� ప�
చట
.   నటN 
ప�నర�Bనయగ�నకS  (ర� స�;కSp
గ),   నటN అవసర
ల�న,  తక�gవ నటNన వ�డAక[నE 
స�
క�తకతలక�, పటRణ నటN సరఫర� వ'వసTల స�మర�~ Ñన� ప�
చ� చర'లక�,  త�& గ# నటN, 
స�గ#నటN,  పటRణ నటN  సరఫర� వ'వసTలల8 తప,న సర�గ� నటN వనయగ ఆడ�ట 
చ�పటNRన
ద*క�,  తD
పర మర�య# బ
ద* సeద�'లత± సహ నటNన ఆద� చ�సe అనEక ఇతర 
స�గ# వధ�న�లన* చ�పటNRన
ద*క�    ప£& త�?హక బహ�మతDలవBట
,  వ�నకS 
అన*గ#ణమ��న నర�®శ�లన* తయ+ర� చ�యట
.

• నటN క�త�& ల పర�ధ/ల8 సమగX నటN వనర�ల య+జమ+న�'న� ప£& త?హÈ
చట
- క�త&స�T య 
నరBహణ వ�'హల�,  సమగX నటN వనర�ల య+జమ+న�'నక2,  సర=>న హక�gలన* 
ఇచ�¤
ద*క�,  తగ�న నటN తర�వ�న* నర�య
చ�
ద*క� వల�గ� జ�తయ జల వనర�ల 
వధ�న�న� సమక�
చట
. (Review of State Water Policy and review and adoption of a National 

Water  Policy  by  March  2013.  T.  N.  Narasimhan, 
http://www.thehindu.com/2010/06/08/stories/2010060856501100.htm)

జ�తయ స�T యల8 శకS! వనయగ స�మర�~ Ñన� ప�
చ� ఉద�® శ
త± ఏర�,టÔ;న NMEEE  చ�పట«R  
చర'ల ద�Bర� 23 మలయన టన*�ల ప�ట�& లయ
త± సమమ��న ఇ
ధన�న� ఆద� చ�యట
, 
19,000 మ�గ�వ�టp  అదనప� స�మర�~ Ñన� కలగ�ఉ
డ� వద*'త వ'వసTల నర�`ణ�న� 
తగ��
చ*క�వట
,  తద�Bర� స�లన� 98.55  మలయన  టన*�లక� సమ+నమ��న గ�Xన హ|స 
వ�య#వ�ల వడAదలన* తగ��
చట
 జరగవచ¤న అ
చన�.   దmనద�Bర� వ�య#వ�ల ఉద�� ర 
తవ&త  2005 న�టN వల�వల క
ట« 20 న*
డ� 25%  వరక� తగ��
చ�లన� జ�తయ లక'
 
న�రవEరవచ*¤.

చవరగ�, మన
 హర�త భoరత మషన (Green India Mission) గ#ర�
చ చ:ప§క�వ�ల.  దmన లక_'ల�: 
స*సPT ర పద~తDలల8 నరBహÈ
చబడ� అడవ�ల�,  ఇతర పర�'వరణ వ'వసTల ద�Bర� కర9న 
నల�వలన* ప�
ప�జ�స*క�వట
;  మ+ర�, చ:
ద*తDన� వ�త�వరణ పర�సPTతDలక� అన*గ#ణ
గ� 
అటవ జ�తDలన*,  జవ�వరణ వ'వసTలన*  మలచ*క�వట
;  పర�'వరణ మ+ర�,ల నEపధ'
ల8 
తల�త!న*న� సమస'ల  వలp  ప&మ+ద
 వ�టNలp క�
డ�   అడవ�లప�; ఆధ�రపడ� జవస*! న� స�T నక 
ప&జ� సమiహలన* ఆయ+ మ+ర�,లక� అన*గ#ణ
గ� మ+ర�ల+ చ�యట
.     ఇవE క�క�
డ� 
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అ
తర�
చప£యw దశల8 ఉన� అటవభiమ#ల� అరవ�;లకల  హÕక�R రpల8 తర�గ� అడవన ప�
చట
; 
మన స�T ల జ�తయ వ�;శ�ల'
ల8 అడవ�ల వసÃ! ర�� న� 23%న*
డ� 33%కS ప�
చట
.

ఈ పధక�న� మన ద�శ
ల8న క�రf,ర�ట స
సTలన�  స�Bగత
చ�య.  ఈ పర
గ� చ�పటNRన చర'ల8p  
చ:ప§క�దగ�నద/,  ఫPబ&వర� 2009 ల8 టNఈఆరఐ-బసPయస డ�    వ�ర� వ�ల�వర�
చ శ×Bతపత&
- 
'వ�త�వరణ మ+ర�, ప�; క�రf,ర�ట కSXయ+శల పథక
'  (Corporate  Action  Plan on  Climate  Change). 

మన
 ఎద*రjgన*న� సమస'ల� ఎల+
టNవØ ఇద/ తనద:;న ప&త�'క శÙ>లల8 వవర�
చటమ 
క�క�
డ�,  ప&భ#తB
 చ�పటNRన ఈ పథక�లల8 ఏద/ ఏవధ
గ� మ#
ద*క� ప£వలసP ఉ
దÏ చకgగ� 
చ:పP,
ద/.   బసPయస డ�-  'స*సPT ర అభవ�ద/~  వ�ణÁజ' మ
డల'  వ�ర� క�రf,ర�ట మర�య# ఇతర 
వ�ణÁజ' స
సTల సహక�ర
త± ఇల+
టN  వEర�Bర� పథక�లన* మ#
ద*క� తస*క� ప£యw
ద*క� 
క�వలసPన  మ#ఖ' మ��న క�ర'కXమ+లన* చ�పటNR
ద/.
ఎనఏపPసPసP వ�ర� ఆల8చనలల8 మ+ర=gట పరమ��నవ�టNన ఇవన� మ#
ద*క� తస*క�ప£త�య.

ఎనఏపPసPసP ప�; ప	రసమ+జప� వమరÚ  :  

దmన ప�టyR కల8గ�న,  నడ�చ�  కXమ
ల8గ�న,  ప&ణ�లక� రచనల8గ�న ఉన� గjప'తన*, 
ద�శ
ల8ఉన� మ�జ�ర�ట¬ ప&జలక� ఇ
ద*ల8 
తమ గf
తDన* వనపP
చ�
ద*క� స�T న
 
ల�క�
డ� క[
దర�కS మ+త&మ పర�మత
 
అయప£వట
ల8న ఆ
తర�'న� ప	రసమ+జ
 
తవ&
గ� నరసP
చ
ద/.   ఎనఏపPసPసP తÛల 
పల�క�ల8 గfప, గfప, స�త�& లన* 
వలp
చనప,టNక2,  ద�న ప&తప�దనలన�  అత 
మ+మiల�గ�,   వ�'ప�రధÏరణÁల8నE ఉన��య 
అన సBచ�
ద స
సTల� వమర�Ú
చ�య.

అ
త�క�క�
డ�,  భoరతద�శ
ల8న స�మ'త న* 
యన ఏ పPసPసP పటNR
చ*క�ద*-  సPడ�య
 వ
టN 
మ+ర=gట పద~తDలన* అవల
బ
చట
 ద�Bర� 
ఇద/ చ�పట«R  చర'ల� అసమ+నతలనE 
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ప�
చ*త�య.  'మలచట
' పeర�ట ప ప&భ#తB
 చ�పట«R  పథక�లన� క[త!సÃస�ల8 ప�తనళ� చ
ద�న, 
ఉన� పథక�లన* తర�గ� ప�'క�జ చ�యటమ తప, మర�మ క�ద*.

జ�తయ జల వనర�ల స
సT  మ+ధ'మ
గ� ప�ద®  ఆనకటRలన* ప£& త?హÈ
చ� ప&మ+దకత ధÏరణÁ 
ప�చ¤ర�ల�p తDన�ద/.  స�T నక
గ�  నటNన పcద*ప�చ�సe చర'ల� ఒకవ�;ప�న పcగ#డAతÝనE,  ఈ స
సT  
మరfకవ�;ప�న క�
దm&క�త జలప
పPణÞకS అన*వ�;న  ప�టyR బడ� ఆధ�ర�త స�
క�తకతన*,  ప�ద®  స�T య 
జల వద*'త ప�& జ=క�R లన*,  ప�ద®  స�T య  స�గ#నటN పథక�లన*  మ+త&మ ప£షPస*! న�ద/.  గ�హ 
అవసర�లక�,  స�గ# అవసర�లక� అత మ#ఖ'భiమకన* ప£షP
చ� భiగరÀ జల+ల అభవ�ద/~  
పర
గ� ఇద/ చ�పటNRన చర'ల� ద�ద�ప�గ� ఏమ ల�వనE చ:ప�,ల. పటRణ, మర�య# ప�ర�శ�X మక జల 
వనయగ
ప�; న�తన, ఆధ*నక  భoవనల�వ వర�కS ల�వ�.

జ�తయ స	రశకS! స
సTక� చ�ల+ గfప, ఆశయ+ల� ఉన��య.   సబ?డÍల పర
గ�న*, 
ప£& త�?హక�ల పర
గ�న* వర� ఆచరణప�;న క[న� వమరÚల� ఉన��య.   వక�
దm&క�త వద*'త 
ఉత�,దన పర
గ�,  మ#ఖ'
గ� కర=
టy స	కర'
 ల�న గ�X మణ ప�& 
త�ల8p  స	ర మర�య# ఇతర 
స�
ప&ద�యwతర ఇ
ధన వనర�ల వ�డక
ప�; ఈ పథక�నకS ప�ద®గ� వశ�Bస
 ఉన�టyp  ల�ద*. 
శల+జ ఇ
ధన వనర�ల ఆధ�ర�త శకS!న*
డ�, 'సBచ�మ��న వద*'త'  పeర�ట భoరత అణ#వద*'తD!  
వ�;ప�క� ఇ
క� ఇ
క� మగ#� చ�పటoన� భoరతద�శ
ల8న సBచ�
ద స
సTలన� ఏక క
ఠ
త± 
నరసP
చ�య.

చన�క�ర� ర=>తDలక�,  నటN ప�ర�దల స	కర'
 ల�న  చ�నp క� అవసరమ��న స�
క�తకతక� ఊర�క� 
నర�జన�లవBట
 తప, వర� చ�స*! న�ద�మ ల�దనE చ:ప�,ల.    వ�ర� సమస'లక� సమ+ధ�న
 
వర� బయటÔక��లజ ద�Bర� ఇవBజప�తDన��ర�.   ఈ కXమ
ల8 మన ద�శ�న� ఇల+
టN 
అసPTరమ��న,  చమ#ర� ఆధ�ర�త వ'వస�యక 'అభవ�ద/~ '  మ+ర�
ల8కS న�టNRన హర�తవపpవ�న�
చ 
వళ�� ఏమ నEర�¤క�న�టyp  కనబడద*.

“ 'అభవ�ద/~ 'కS స�మ'త, స*సPT రత ల�  ఆధ�ర
గ� ఉ
డ�ల;  అల,-కర9న వవయగ మ+ర�� లన* 
అవల
బ
చ�ల" అన చ:ప,ట
ద�Bర�,  ఆహర ఉత�,దన,  ప
పPణÞ ర
గ�లల8న*,  జల వనర� ల 
అభవ�ద/~ , వ�టర ష�డ నరBహణ, అటవ స
పద పర�రకణ మర�య# అభవ�ద/~  ర
గ�లల8న* ఇన� 
దశ�బo® ల�గ� ప	ర సమ+జ
 చ�పటNRన మÂలక,  స�T నక కSXయ+కల+ప�ల ప�& ధ�న'తన* ఇనE�ళ�క� 
గ#ర�!
చనటyp ,  చవర�కS  ఇ
తక�ల+మకS అ
గ�కర�
చటyp  ప	ర సమ+జ
 భoవస*! న�ద/. 
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ప	రసమ+జ
 చ�ప�టNRన మ+ర�� ల�,  అన*సర�
చన పద~తDల�,  వ�టN సతàలత�ల� కళ�మ#
ద* 
కనబడAతÝనE ఉన��య-  అయత� అల+
టN గ#ర�!
ప�గ�న, అవగ�హన గ�న,   అ
గ�క�ర
గ�న ఈ 
ప&భ#తB మషన లల8 వEటNక2 ల�వ�. 

ఎన ఏ పP సP సP ప&ధ�న
గ� 'కషR నవ�రణ' ప�; శXద~  కనబర�స*! 
ద/ తప,, ఇప,టNక�   తల�తD! తDన� 
మ+ర�,లన*,  చన�క�ర�  ర=>తDలన*,  స�
ప&ద�యక జ�లర�లన*,  అటవ ఆధ�ర�త ప&జ� 
సమiహలన* అవ ఎ
తగ� ప&భoవత
 చ�స*! న��య గ#ర�!
చద*;  వ�టNకS  అన*గ#ణ
గ� 
ప&జ�జవత�లన* 'మలచ*క�నE
ద*క�'  ఏమ+త&
 వల� కల,
చద*.  ఆర�Tక ర
గ�లప�;న దmనక�న� 
మక�gవన* గమనసe!  పథకప� మiల స�త�& ల8p  ఒకటÔ;న-  'స�మ'త,  మర�య# పర�'వరణ 
మ+ర�,పటp  స*న�త
గ� వ'వహర�
చగలగ� స*సPT ర అభవ�ద/~  వ�'హ
'  లన* ఆచరణల8 ఇద/ 
ఏమ+త&
 గáరవ
చట
 ల�దన స,షRమÂతD
ద/.  పర�'వరణ
 క
ట«  ఆర�Tక వ'వసTక�  ప�ద®  పÃట 
వ�య'ట
 ద�Bర� యన ఎపPసPసP ఇచ�¤ స�చనలల8 శ�సÃ! Gయత క[రవడAతDన�ద/;  వర� 
ప&తప�ద/
చ� క�ర'కXమ+ల� ఒక�gస�ర� అస,షR
గ�న*,  ఒక�gస�ర� ప�ర�!గ� అస
బద~
గ�న*,  ఆర�Tక 
అభవ�ద/~ప�;  ప&భ#తB వధ�న�లన* అన*సర�స*! న�టyp గ�న* కనబడత�య.   ఏఏ చర'ల� 
చ�పటoR ల8,  ఏల+
టN వధ�న�లన* అమల� చ:య+'ల8 ప&త�'క
గ� వవర�
చ� యన ఏపPసPసP వ�ర�, 
ప&స*! త
 అమలâతDన� ఏల+
టN  వధ�న�ల�,  చ�పటyR తDన� ఏల+
టN చర'ల� పర�'వరణ�న� 
ద:బ9తస*! న��య,  వEటNన వరమ
చ*క�వ�ల?న అవసర
 ఉన�దÏ మటyక� చ:ప,ర�.  (Missing 

the mountain for the snow, Sudhirendar Sharma , INDIA TOGETHER, 24 Jul 2008)

ఉద�®శ
ల8న*,  చర' ల� చ�పట«R    కXమ
ల8న*,  పన చ�సe తర�ల8న*-  మiడ�
టNల8న* పర�'వరణ 
ప�న*మ+ర�,ప�; జర�గ� చర¤ల8p న*,  చర'లల8న* ఉన� అప&జ�స�Bమక అ
శ�లన* తÛలగ�
చ 
వ�టNన  ప&జ�స�Bమ' బద~
 చ�య+ల?న అవసర
 ఎ
త:;న� ఉన�ద/. సమగXమ��న అభవ�ద/~ , అల, 
ఇ
ధన మ+ర�� న� ఎ
చ*క�నE అభవ�ద/~ ,  తరతర�లక� పనక[చ�¤ జవ�వరణ సమత|ల'తన*, 
సPTరత�Bన� ఇచ�¤ అభవ�ద/~ -  మ+ర�
 ఎల+ ఉ
డ�లన� అ
శ
 మద వస! �తమ��న చర¤ జర�గ�క, 
కSXయ+శలమ��న ఒక జ�తయ వధ�న
 తయ+రవBచ*¤.

భoరత ప&భ#తB
 వ�ర� హర�త భoరత మషన  సలహల�:
• తBర�త
గ� ప�ర�గ�టటyవ
టN,  ప&తక�ల వ�త�వరణ పర�సPTతDలన* క�డ� తటyR క[నE  చ:టp  

రక�లన* ప�
చ� 'సPలBకల¤ర' పద~తDలప�; శకణనవBట
.
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• పచ¤దన�న� ప�
చ� వ�క_ల�, ప�లచ:టyp - ర=
డ�
టNల8న� జ�తDల-ఉపజ�తDల� అన� ఒక 
ప�& 
త
న*
డ� ఒక ప�& 
త
ల8కS ప&వEశ
చ�
ద*క� వల�గ� ప&త�'కమ��న సTల+లన* 
క�టoయస�! ,  తద�Bర� అటవప�& 
త�ల� చన� చన� మ#కgల�గ� వడ�ప£వటoన� 
తగ��
చట
.

• అడవ�ల స�
ద&తన*,  వసÃ! ర�� న ప�
చ�
ద*క�గ�న* ప&భ#తB మర�య# ప�;GవEటy మకgల 
ప�
పక
 క�
ద�& లల8  ప�టyR బడAలన* ప�
చట
.

• అడవ�ల స
రకణ మర�య# అటవ య+జమ+న'
 క�స
 స�T నక ప&జ�సమiహలన* 
కల�ప�క[న ప£యw ఉమ`డ� అటవ య+జమ+న'
,  వన పర�రకణ సమతDల వ
టN 
క�ర'కXమ+లన* మ�ర�గ#పరచట
, మళ� శకS!న
ద/
చట
.

• చ:టpన*, మకgలన*- మ#ఖ'
గ� అ
తర�
చప£తDన� జ�తDల వ�క_ల జన*' వనర�లన* 
ఉన�వ�నన ఉన�చ©టగ�న,  ల�ద� వ�నన స*రక�త ప&ద�శ�లక� తరల
చగ�న 
స
రక�
చట
.

• జ�తయ,  జల+p  మర�య# స�T నక స�T యలల8 జవ�వరణ ల�కSg
ప� దస�! ª లన* ఏర�,టy 
చ�యట
 ద�Bర� జన*' వ�;వధ'తన*, ద�న� అన*సర�
చ ఉన� స�
ప&ద�యక వజ�I న�న� 
ప�స!కబద~
 చ�యట
. 

• వన'ప�& ణÁ స
రకణ చటR
,  మర�య# జ�తయ జవవ�;వధ'త� స
రకణ చటR
 2001 ల 
ల8న  రక�త ప&ద�శ�ల వ'వసTన* సకXమ
గ� అమల� చ�యట
.  

అయనప,టNక2,  ఈ మషన క� అవసరమ��న తDద/ ర�ప�న� ప&భ#తB
 ఇ
క� అ
ద/
చవలసP 
ఉ
ద/.i 

హర�త భoరత మషన ప�; వ�'ఖ+'నస�! ,  ఆశష క[ఠ�ర� ఏమ
టoర
ట«-  “  'ప&స*! త
 ఉన� 
అడవ�లన* స
రక�
చట
 ఎల+గ'  అన� అ
శ
 మద  వర�కS ఏ చన�ప�టN వ�'హ
/మ#
ద* 
ఆల8చన ల�కప£వట
 అన�ద/  దmన బలహÆనతల8p  అత ప�ద®ద/.  ఒకవ�;ప�న అటవ-పర�'వరణశ�ఖ 
పచ¤దన�న� ప�
చ� క�ర'కXమ+ల ర�పకల,నల8 తలమ#నకలవ�తD
ట«,  మరfకప&కgన భoరత 
ప&భ#తB
 భoరతద�శ
ల8 పచ¤దన�న� ర�ప�మ+పట
ల8 మ#నగ� ఉన�ద/1999-2007 ల మధ' 
స�లన�  50,000  హÕక�R రp భiమ అటవ క�ర'కXమ+లక� గ�క ఇతర పన*లక�స
 
మళ�
చబడ�
ద/.   వటNల8 అధ/కశ�త
 భiమల8 అప,టNక�  అడవ�ల�న��యనEద/ వ�స!వ
. 
ఒకవEళ హర�తభoరత మషన నజ
గ� పర�'వరణ ప�న*మ+ర�,న*,  ద�నవలp  ఏర,డ� 
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ద*ష,ర�ణ�మ+లన* నవ�ర�
చదలచ*క[
ట«,   క[X త! గ� మకgల� చ:టp న ప�
ప�జ�యట
 ఎ
త 
అవసరమ, ఇప,టNక� ఉన� అటవ స
పదన* క�ప�డAక�వట
 క�డ� ద�నకS అ
త� మ#ఖ'
.” 

హర�త భoరత మషన యకg ర=
డవ బలహÆనత-  ద�న య+జమ+న'మ  అయ ఉ
డవచ*¤. 
ఉమ`డ� అటవ య+జమ+న'
 చ�ల+వరక� ప&భ#తB అధ/క�ర�ల దర�,నకS-  మ#ఖ'
గ� వEర�Bర� 
ప&భ#తB శ�ఖల�-  అటవ శ�ఖ,  అటవ జ�తDల�/స�
ఘÈక స
క�మ శ�ఖ,  గ�X మణ�భవ�ద/~  శ�ఖల 
మధ' అవగ�హన� ల8ప�నకS ల8బడ� ఉ
దన గమనసe!  అల+ అనపPస*! 
ద/.ii

క�ప�న హ'గన న*
డ� క�న క�న వరక�:
భoరతద�శ
త± సహ ఇతరద�శ�ల� అ
గ�కర�
చ స
తక�ల� చ�సPన క�ప�న హ'గన ఒప,
ద
ల8 "ఈ 
ఆర ఇడ�డ� పp స-  అడవ�ల నర�కSవEత,  అడవ�ల వన�శన
 ద�Bర� ప�ర�గ#తDన� గ�Xన హ|స 
వ�య#వ�ల ఉద�� ర�న� తగ��
చట
 "  అనE  వధ�న
 గ#ర�
చ అనEక చ©టp  చ:ప,బడ�
ద/.   ఈ 
ఒప,
ద
ల8 ఆరవ పeర� ఇల+ చ:బ#తD
ద/:

“అడవ�ల నర�కSవEత ద�Bర�న�,  అడవ�ల వన�శన
  ద�Bర�న�  ప�ర�గ#తDన� గ�Xన హ|స  
వ�య#వ�ల ఉద�� ర�న� తగ��
వవలసP
ద�నన,  ప�ర�గ#తDన�  గ�Xన హ|స వ�య#వ�ల  
వడAదలర�టyన*అడవ�ల ప�
పక
 ద�Bర� తగ��
చవలసPన అవసర
 ఎ
త:;న� ఉ
దన మ
  
గ#ర�!స*! న��
".
అ
త�క�క, 
అటyవ
టN చర'లక� ప&త�'కమ��న ప£& త�?హక�లన* అ
ద/వ�Bలన,   దmనకS గ�న* అభవ�ద/~  
చ:
ద/న ద�శ�లన*
డ� ఆర�~క వనర�లన* అ
ద/
చ�ల?న అవసర
 ఉ
దన,  ద�నక=>  
'ఆర�డ�డ�పp స'  త±బoటy వEర� వ'వసTలన*క�డ� సతBర
 ఏర,రచవలసP ఉ
దన,  మ
  
అ
గ�కర�స*! న��
".

అడవ�లల8 నల�వఉన�  కర9న నల�వల ఆధ�ర
గ� "కర9న క=Xడ�టyp "  స
ప�ద/
చ*క�వ�లన 
భoరత ప&భ#తB
 క�ర�తDన�దన గత
ల8 చ�సPన ప&కటనల వలp  త:లయవస*! న�ద/.  (ఈ కర9న 
క=Xడ�టp న* షeరpమ+ద/ర�గ� అమ#`క[నవచ*¤;  వటN వల�వ ఆధ�ర
గ� ఆ ద�శ
 తమక� చ:
ద/న 
మరfక ప�& 
త
ల8 ఎకgడÏగ�Xన హ|స వ�య#వ�ల ఉద�� ర�న� తగ��
చనటyp  త:ల�స*! 
ద/.)
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iIndia’s National Action Plan on Climate Change, climate-leaders.org,
http://www.climate-leaders.org/climate-change-resources/india-andclimate
change/indias-national-action-plan-on-climate-change

iiJairam Ramesh calls for convergence on reducing biodiversity loss,
Thaindian.com, Saturday, May 22, 2010,
http://www.thaindian.com/newsportal/feature/jairam-rameshcalls-
for-convergence-on-reducing-biodiversity-loss_100368148.html
iii  http://www.hinduonnet.com/fline/stories/20100730271509000.htm



III  
అల� వర�ప	త ప	� �త� 



ఉతరభ�రతద�శప� ఎడ�ర� ప	� �త�లల� 
ర	జస	� న ఎడ�ర�, ర	న ఆఫ కఛ, ప�జ$బ, 
గ'జర	త(ల�) న అల� వర�ప	త ప	� �త�ల+ 
మ'ఖ.మ01నవ.   దక6ణ భ�రత ద�శ�ల�న 
ఎడ�ర� ప	� �త�ల+ ప�ధ�న�గ	 పశ;మ 
కన<మల వర�చ�>య@ ప	� �త�లABన 
మహర	షE F,  కర	Gటక మర�య' 
తమళన�డMల�) న పశ;మ ప�ద�శ	ల+. 
అయత�,  కరPవ�క+ గ'రయQ. ప	� �త�లన< 
లAకST�చనపVడM మ@త�� ఈ అల�వర�ప	త 
ప�ద�శ� మర��తగ	 పరచ<కY�టZ�ద[. 
నజ$నకS,  14 ర	ష	E F లల�న 99 జల@) లన<- 
వ	నల� అధ[కభ�గ� ప`దa  జల@) లb-  కరPవ� 
జల@) ల+గ	 ప�కటc�చ ఉన�GరP.   మత� 
174  మలయన హhక	E ర)ల� 

131 మలయన హhక	E రP) ,  అ�టi స	గ'భkమల� 75%భkమ అల�వర�ప	త ఉషlప�ద�శ	ల�) నm 
ఉనGద[.   ఈ కరPవ� జల@) లల� అధ[క శ	త� ఆ�ధ�ప�ద�శ,  కర	l టక,  మహర	షE F,  తమళన�డM, 
ర	జస	� న ర	ష	E F లల� నpలకYన, ఈ ర	ష	E F లల�న  గ	q మణ జన�భ�ల� 26.5 కsట)  మ�ద[న ప�భ�వత� 
చ�స< న�Gయ.   అల� వర�ప	త�,  కqమ�లbన వర	� ల+,   మతమర�న ఉషvl గqతల+,  వపరwతమ01న 
సxర. వకSరణ� క	రణ�గ	 ఈ ప�ద�శ	ల+ పర	.వరణమ@రP�వల)   అత.ధ[క�గ	 ప�భ�వతమయQ. 
ప	� �త�ల+గ	 లAకST�పబడMత(న�Gయ.  

ఈ ప	� �త�లల� నళ{| తక+Tవగ	 లభస	 య.   భkగర~జల@ల+ చ�ల@ ల�త(గ	 ఉ�ట�య, 
వర�ప	త� తక+Tవ;  వ	న నటcల� అధ[కశ	త� భkమల�కS ఇ�కక+�డ�  బయటcకS 
ప�వహ�స< �టZ�ద[.  వ	ర��క వర�ప	త� 100  -  400;  400- 800 మల)మటర) పర�ధ[ల� ఉ�టZ�ద[.

ఉతర భ�రత ద�శ�ల�న శషT ప	� �త�ల+ ప�ర�గ	 భkగర~జల వనరPల ప`Bన,  భkమకS 
ప`Bభ�గ�ల� ఉ�డ� చ�రPవ�ల+,  క+�టల+ మర�య' ఇతర స	�ప�ద�యక జలవనరPల ప`Bన� 
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ఆధ�రపడ6 ఉ�ట�య.  ఈ ప	� �త�లగ'�డ� ఏల@�టc నద<ల� ప�వహ��చవ�.   అయత� దకTన 
ప�ఠభkమ, అ�ద<ల�న కY�త భ�గ�  మ@త�� వటcగ'�డ� ప�వహ��చ�  మ01ద�న ప	� �తప� నద<లత� 
తడపబడMత(నGద[.  ఇల@�టc ప	� �త�ల�)  నరP  ప�ధ�న�గ	 భkగర~జల@ల+ నద<ల ద��ర	 తర�గ� 
న�పబడట� ద��ర	న<, లbద�  ఋత(పవన వర	� ల ద��ర	నx  లభ.మ�త(నGద[.

ఈ ప	� �త�లనGటcక� ఏడ�ద[ ప�డవ�న� అవసరమ01న నరP లభ�చ�ద[,  ప�ధ�న�గ	 చనG మర�య' 
మధ.స	� య చ�రPవ�ల ద��ర	నm.    ద��పకల��ల�న జలవనరPల+-  ప�ధ�న�గ	  చ�రPవ�ల+, 
క+�టల+,  సరస<�ల+,  బల@ల+,  ఆక� బ� సరస<�ల+ మదలయనవ-  ఒర�స	�,  ఆ�ధ�ప�ద�శ, 
గ'జర	త,  కర	l టకమర�య' పశ;మబ��గ	ల ర	ష	E F లల�న 7 మలయన హhక�Eర) ప	� �త�నG 

తడMప�త(న�Gయ.   అనmక ప	� �త�లల� చ�రPవ� తప� మర� ఇతర జల వనర� క	నర	ద<. 
దక6ణ�ద[ల� ఆ�ధ�పద�శ,  కర	Gటక మర�య' తమళన�డMలల�న ఉప శషTప	� �త�ల�)  ద�ద�ప� 
1,20,000  చనG చ�రPవ�ల+,  క+�టల+ మత� 4.12 మలయన హhక�EరPల వస� ర	l నకS 
స	గ'నరPన�ద[స< న�Gయ.

శషT ప	� �తప� ఆర��క పర�స��త  :   

మ@మkల+ ఆర��కశ	స � పర�భ�షల� చ�ప	�ల�టi,  ఉప శషT ప	� �త�లల� ఉత��దకత తక+Tవగ	 
ఉ�డట�  మkల@న, చనG చనG కమత�ల+ ఉ�డట� మkల@న, ప�చ>నG నరPద�.గ� ప�బల�ద[. 
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అ�ద<వల)  ఈ ప	� �తప� ప�జల+ ఒడ6ద�డMక+లక+ తటZE కsలbన స<నGత పర�స��త ఎద<రవ�త(నGద[. 
ప�స< త� అమల+ల� ఉనG వ.వస	య పద త(ల క	రణ�గ	,  అనmకమ�ద[ ర¡¢త(లక+,  మ'ఖ.�గ	 
వర	� ధ�ర కమత�లవ	ర�కS స�వత�ర� ప�డMగ'న� జవక లభ�చట� లbదనmద[ నజమ¤.  ఇక గ¥ర¡qల+-
మ¤కలG క	స¦వ	ర�కS నటc ఎదaడ6,  మ¤త లభ�చక పvవట�,  పశవ�లల� ర§గ	ల వ�టcవ ప�ధ�న 
సమస.ల+.  పచ;క మ01ద�న�ల వస� రl� తగ�¨పvవట�,  ఉమ©డ6 బయళ{| తగ�¨పvవట� వల)  వ	ళ| 
బ�త(క+ల+ మర��త భ�రమ�త(న�Gయ.  

అ�తట�, మ'ఖ.�గ	 ఉపశషT ఉషlమ�డల ప	� �త�ల�)    స	�ప�ద�యక ఆహర ఉత��దన క�డ� 
అవకతవకగ	 జరPగట�నకS క	రణ� వ	త�వరణ�ల�  కల+గ'త(నG  ఒడ6ద<డMక+లb.  అ�త�క	క, 
అ�తరప�టల+ లbన,  ఏకర�పమ01న ఒక� హhªబ�డ వ	ణ¬జ. ప�టస	గ' తల) కSq�ద<లABత�,  ఆ ర¡¢త( 
అపVల ఊబల� క�రPక+పvక  తప�ద<.  మధ.భ�రత�ల� తలAత( త(నG ర¡¢త(ల ఆత©హత.ల�)  
ఈ అ�శ� మళ| మళ| మ'�ద<క+ వస< నGద[,  ఇల@�టc అనG స�దర	~లల�నx 
ప�టనషE�న<�డ6 కsల+కsవట� అనmద[ ర¡¢త(క+ ద�ద�ప� అస�భవ� అన త�ల�ద[.

అయత�,  వర	� ధ�ర ప�ల@లల� పనచ�స¦ గ	q మణ'ల+ 
తమ�తట త�మ'గ	 స<స�� రమ01న ఒక భkవనయగ 
కqమ@నG,  భkస	ర నర�హణ వ.వస�న,  తయ@రP 
చ�స<క+న�GరP.   పశప	లక+ల+ ,  పశ స�రకక+ల+ 
తరచ< వర	� ధ�ర వ.వస	య�ప`Bనm ఆధ�రపడక+�డ�, 
పశపvషణన< ,  మర�నG ఇతర ఆద�య వనరPలన< 
ఏర�రచ<కYన ఉన�GరP.   ఆవధ�గ	 ప�తక�ల 
పర�స��త(లల�క�డ� తటZE కYన నలబడ��ద<క+ 
ప�యతGస< న�GరP.

జవ వpBవధ.త మర�య' ఆహర భద�త
అ�తరప�టలత� క�డ6న స	�ప�ద�యక రక	ల+  ఋత(పవన�లల� తలAత�  ద�ష	లన<, 
వర�ప	త�ల�న ల²స<గ'లన< తటZE కYన నలబడ��ద<క+ ఎక+Tవ అవక	శ� ఉ�ద[.   ఆ వధ�గ	 
ర¡¢త(క+ మ�లక ఆహర అవసర	ల పర�గ	 భద�తన< అవ అ�ద[స	 య.    వభనG ప�టలన< 
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వmయట�,  అ�తరప�టల వ.వస�ల+ మదలయనవ వ	త�వరణ� అడ³�తర�గ�నపVడMగ	న,  లbద� 
ఆ ప�టల�)  ఒకద�నG చడప�డల+ ఆశ�చనపVడMగ	న   ఏర�డ� ప�ట నష	E నG ఎద<ర¥Tనm�ద<క+ 
ప�జల+ తయ@రP చ�స<క+నG భద�త�పరమ01న అస	 F ల+.  "ప¦దర¡¢త(ల+,  మ'ఖ.�గ	 ర¡క	Tడ6త�గ	న 
డ�క	Tడన బడMగ' ర¡¢త(ల+ తమక+నG కYద[aప	టc నmలల�నm అధ[క భ�గ�ల�భద�త తక+Tవ ఉ�డ� 
అధ[కద[ గ'బడ6 వ	ణ¬జ.ప�టల+ క	క,     స	�ప�ద�యక�గ	 ప�డ�,  ఖచ;త�గ	 ఎ�త� కY�త 
ద[గ'బడ6న అ�ద[�చ� వర� రక	లన<,  ఆమ'ద� వ�టc ప�టలన< ప�డ6స< న�GరP;  అ�త�క	క+�డ� 
వ	రP స	� న�నG బటcE  మ@రP� చ��ద� వ	త�వరణ ప�తక�లతలన<�డ6 తటZE కsవట� కsస� తమ 
”ప�ల@ల�) న వmరP వmరP ప	� �త�ల�)  వmరP వmరP ప�టలన< ప�డ6�చ��ద<క+ ఇషEపడత�రP-  అన 

పర�శµధనల+ త�లయజ�స< న�Gయ.  అయన� అల@�టc వ.వస�ల+ ఈన�డM ఎవ�ర�క� ఇషE�గ	లbవ�- 
స	గ'నరP  ఉనG ప`దaప�ల@ల ర¡¢త(లన<�డ6 ఎక+Tవ ధరక+ కYన ఘర�గ	 సబ�డ· ఇచ;, 
ర¡�డMర�ప	యలక� కSల� బయ.� అ�ద[�చట� వల) , ఈ ప�టలbక	క, స	�ప�ద�యక�గ	 ప�డ6సx  
వస< నG త¸ణధ�న�.ల+, ఇతర మ'తక ప�టల+ అనG త¸ణ¹క	ర	నకS గ'రయ@.య.  

బ� ధ�కరమ01న వషయ� ఏ�ట�టi,  స<స�� ర వ.వస	య@నG,  వర	� ధ�ర ప�టలన మ0చ<;క+�టº 
ఒకవpBప�న అధ[క	ర వర	¨ ల+ మ'ద<a  మ'ద<a  మ@టల+ ఎనG మ@ట�) డ6న�,  మర¥కవpBప�న 
వ	త�వరణ మ@రP�లG తటZE క+నm గటcE  ప�ట రక	ల వతన�ల+,  స	�ప�ద�యక ఎరPవ�ల+,  కSqమ 
న�శన<ల+ కqమ�గ	 మ@యమ�త(న�Gయ-  వటc స	� నm వ.వస	య�ల�  అధ[క  ప`టZE బడMలన<, 
ధన�శన< ప`�చ�  ఏక�క¸త ద<క	ణ�ల+- అవ ప`�చ పvష��చ� ఏక�క¸త వ	ణ¬జ. ప�టల+- వmరPశ¼నగ, 
క+స<మల+,  సxర.క	�త ప�ష	�ల+ మదలయనవ చ½టZ చ�స<క+న�Gయ.  వతన సబ�డ·ల+, 
వతన�ల ప�మ@ణ�ల నర	  రణ కqమ@ల+ ఎల@ ఉన�Gయ�టi,  వ	టc మ'�ద< స	�ప�ద�యక, 
వక��ద��క¸త అవక	శ	లbమ'న�Gయ అనG¾ ద[గద<డMప`Bపvయ@య.  

వpBవధ.తన< ప`�చ<కsవట�
జవన�ధ�ర	లక+ స�బ�ధ[�చన వధ�న�లన< సమక6�చ�టపVడM,  అభవ¸ద[   ప�ణ�లకలన< 
ర�ప��ద[�చ�వ	ళ{|, స�చ>�ద స�స�ల వ	రP, ఇదaర�  ర¡¢త(ల గ�టZE బ�టZ ధరలన<గ	న , స<స�� ర 
వ.వస	య@నGగ	న   కర	©గ	ర	ల+ లbద� వ	టcల@�టc మర� ఇతర ఏక�క¸త వ.వస�లన< 
ఆవషTర��చ� ఆర��క మkలభ�వనల చట��ల��చ� చxడట� కద<a .  "తమవ	ర�కS ప`దa  ఆద�య@నG 
ఇచ�; ఒక ప`దa  ప	� జ¡క+E "  కsస� వ	ళ{| ఎద<రP చxప�ల+ చxస< �ట�రP.   ద�నకS భనG�గ	 
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గ	q మణ ప�జల+ కరPవ�లన<�డ·,  వ	త�వరణ�ల� తలAత�  ప�తక�ల పర�స��త(లన<�డ· 
తటZE క+నm�ద<క+గ	న< వpBవధ.ప�రlమ01న వ�.హలన< ఎ�ప�క చ�స<క+�ట�రP.  

ప�� ఫ`సర శÁషగ�ర�ర	వ� గ	ర� ప�క	ర� ( ఆయన ర¡¢త(, వ.వస	య శ	స �వmత , ర	యలస�మల� కర	l టక 
ప	� �త�ల�న ప	వగడల�  నవస�స	 రP)  ఉప శషT ప	� �త�లల�న ర¡¢త(ల+ వ.వస	య@నకS 
త�డMగ	 మ¤కలG గ¥ర¡qలG ప`�చ<కsవట� ద��ర	 తమ  జవన స<రకÂవక	శ	లన< ప`�చ<క+�ట�రP. 
నజ$నకS అద[ ఒక రక�గ	 'ఏరPకYన బ�తకటమ¤'- ఆ పనకS బయటcన<�డ6 ఏమ�త ప`దa  వనరPల�  
అవసరపడవ�.  ర¡¢త( ద¸ష�Eకsణ� న<�డ6 చxస¦ ,  ఆ పనల� అతన< ప`టiE  ప`టZE బడ6  క�వల� తన 
శqమశకS మ@త�మ¤.   అల@ తక+Tవ ఖరP;త� పన నడవట� వల)  అద[ చ�ల@ ల@భద�యక�గ	 
కనబడMత(�ద[;  అ�త�క	క ఈల@గ'న స�ప	ద[�చన అదనప� ధన� య@వతÃ   అకTడ6కకTడ� 
నmరPగ	 ఏవÄ అవసర	లక+ ఖర;యపvత(�ద[.  ద�నల@�టcవm,  పశవ�ల ప`�పక�,  కsళ)  ప`�పక� 
క�డ�.   చ�పల+పటEట� క�డ� ఈ కsవక� చ��ద<త(�ద[.  వ	త�వరణ   ప`న<మ@రP�ప`B జర�గ�న 
ప�జ$ న�.యస	� న�ల� మ@ట�) డMతÃ,  య@కన ఫ	� టర	G స�స�  త�  పనచ�స¦ ల�గమ© ఇల@ 
అనGద[-  “అన�తప�ర� జల@) ల�న 3000  చ�రPవ�ల+,  క+�టలల�న చ�పలవనరPప`B ఆధ�రపడ6 
జవ�చ� క+టZ�బ�ల+ 10,000 వరక� ఉన�Gయ.   అయత� ఈ మధ.క	ల�ల� వ	ళ)�దర� 
ఉప	ధ[న కsల��త(న�GరP- ఏమ�టi ఒకటc, చ�రPవ�ల+ న�డట� లbద<; ర¡�డవద[, చ�రPవ� గట)ల� 
ప`ర�గ� త(మ©చ�టZ)  వద[లb ఆక+ల+,  క	యల+ చ�పలక+ పÆష�Eక ఆహర�గ	 ఉపయగపడ�వ- 
ఇపVడM ఆ చ�టZ)  అనG  నర�కSవmతక+ గ'రవ�త(న�Gయ".

క�లపన వల)  వచ�; ఆద�య�,  వలసక�లల+ త�చ�; ఆద�య� మ@త�మ¤ క	క+�డ� ఉప-శషT 
ప	� �త�ల�)  క	నవచ�; మర¥క ఆద�య వనరP, చ�టZ) .  స�ఖ.ల� ఎ�త తగ�¨పvయన�, వటcకS ఉనG 
డ6మ@�డM అల@గ� ఉనGద[-  ర¡వనx. భkమ'లల�న<,  ఉమ©డ6 గ§ధన భkమ'లల�న< ప`ర�గ� 
చ�త, మ@మడ6, మదలABన చ�టZ)  ఈ ప	� �త�ల�)  చ�పVకsదగ�న�త ఆద�య@నmG సమక�రPస	 య. 
అయత� ఈ చ�ట)  యజమ@న<ల+ వటcన సర�గ	 వనయగ��చ<కsలbకపvవట� వల) ,  చనG క	రP 
ర¡¢త(ల+ వటcన ఏడ�ద[కÇల+క+ తస<కYన,  వటcన<�డ6 ప`దa  ఆద�య@లనm ప��ద<త(�ట�రP. 
ఇ�కY�దరP ఇతర అటవ ఉత�త( లప`Bన ఆధ�రపడ6న వ	ళ{| క�డ� ఉన�GరP-  పరకల+ 
(చప�రP) ),  బÉదగడ6³ ,  స<నGప�ర	య-  మదలABన ఉత�త( లప`B ఆధ�రపడ6 వరP జవస< �ట�రP. 
ఇక ఐదవ ఆద�యవనరP, హసకళ.  ల�బ�డ�లవ�టc ప�త�.కజ$త(లవ	రP కY�దరP హసకళలప`B 
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ఆధ�రపడ6 జవస< న�GరP.   మర�కY�దరP నmతపనల�న<,  చ�పల అల) క� మదన< 
ఆధ�రపడ³వ	ళ{|న�GరP.   వర�ల� ఒకYTకT వర	¨ నక� సర�పడ�టZ)   స�� ర�గ	 ఒకYTకT ప	� జ¡క+E న< 
స�ప	ద[�చప`డ6త�,   వ	ళ{| ల�త( త�లన మ@ర¡Tట ఊబల� క�రPక+పvయ బలయQ. ప�మ@ద� 
ఉ�ద[- అ�ద<వల)  మన� జవన�ధ�ర	ల వpBప�న<�డ6 మ@ట�) డ�టపVడM,  బ�త(క+పvర	ట� చ�స< నG 
ఈ వభనG  సమkహల+ ఒకద�ననకటc ఏవధ�గ	 పvష��చగల+¨ త�య,  ఏవధ�గ	 ఇవ 
ఒకద�ననÌకటc నల+ప�క+�ట�య అనGద[ గమన�చ<కsవ	ల.   అయత� గ	q మణ ప	� �త�లల�కS 
ఆధ<నక వ	ణ¬జ. స�సT¸త చÍచ<;కYనపvత(నGకYద�a ,  అధ[క క	ల�ప	టZ వ	నల+ లbన కరPవ� 
పర�స��త(లక+,  అవకతవకగ	 పడ� వర	� లక+ తటZE కYన నలబడట�ల� స	�ప�ద�యక వ�.హల+ 
ఇచ�; రకణ తగ�¨పvత(�ద[.

ఉప శషT ప	� �త�లప`B పర	.వరణ మ@రP� చxప��చ�  ప�భ�వ�:
ఆగక+�డ� ఎనమద[ ర§జలప	టZ వ	న పడ6�ద[...ఉనGద�త� వరదల� కYటZE క+పvయ�ద[..  
మ¤� ఉల)గడ³ ,  జÏనGల+ ప�డ6�చ��..  ఇపVడM ప�ల� అ�త� నmలమటEమ01  పడ6ఉ�ద[  
కళ|మ'�ద<-- చ�దప�,  చనGక	రP ర¡¢త(,  బ�గల కsట జల@) ,  కర	l టక (2009 ల� 
కర	l టకల� వరదమ'�ప�క+ గ'ర¡¢న జల@) లల� బ�గల కsట ఒకటc)i

నmన< ఎద<a లత� నళ{| త�డ6 న� ప�ల@లక+ నళ{| కటiEవ	డ6న.   ఇపVడM,  గత  

15 స�వత�ర	ల+గ	 వ	నలb లbవ�..  ఇ�క నళ{| ఎకTడ6వ?--అన�తప�ర� జల@) ల� ఒక 
ర¡¢త(.ii

ఫ�బ�వర�ల� వ	నల+ పడట� వల)  ఈ స�వత�ర� న� మ@మడ6ప�ట ప�ర�గ	  

ద�బÐతనGద[--   ర	మక¸షl ,  మధ. కర	l టకల�న స¦�ద[�య ర¡¢త(,  జవ ఇ�ధన�ల 
ఉత�తద�రP.iii

గ§) బల వ	ర�©�గ,  మర�య' తత��బ�ధ[త పర�ణ�మ@ల+ వ.వస	య@నG ఎల@ ప�భ�వత� 
చ�స< న�Gయ త�లయజ�సx   స`�టర ఫర స`Bన� అ�డ ఎన�ర	న మ0�టivవ	రP.

 కYనG ప�టల+ చల)న ప�ద�శ	లన< ఇషEపడట� మదల+ప`టEవచ<;-  అల@గ అవ కqమ¤ణ� 
చల)న ప�ద�శ	లక+ తరలపvత�య.   వ	త�వరణ�ల� ఎక+Tవ క	ర§Ðన� ఉ�డట�వల)  
ప�టలక+ మ¤ల+ జర�గ� అవక	శ� ఉ�ద[గ	న, ఉషvl గqతల+ అధ[కమవ�ట� వల)  కలగ� నషE� 
క�డ� ఎక+Tవm ఉ�డ6, ఆ ల@భ�నG  అ�దనవ�కపvవచ<;.

 ఉషvl గqతల+ అధ[క� అవ�త(నGకYద�a  మటcEల� మ@రP�ల+, చడప�డల త�కSడ6 ఎక+Tవవ�ట�, 
కల+ప� అధ[క� క	వట� వ�టc పర�ణ�మ@లన<  తప�నసర�గ	 ఎద<ర¥Tన�ల�వస< �ద[.
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 ప�ల�ల�న జవ	వరణ�ల� మ@రP�ల+ క�డ� స�భవ�చవచ<;.. ఉద�హరణక+, పకలక+ 
ప�రPగ'లక+ మధ. ఉనG స�బ�ధ�ల+ మ@ర�పvవచ<;.

 భ�రతద�శ�ల�న వ	త�వరణ ఉషvl గqతల+ అపసవ.� అయపvవట� వల) ,  వవధ 
ప	� �త�లల�న ప	� ద�శక వ	త�వరణ� వmరPవmరPగ	 ప�భ�వత� అవ�త(�ద[.   తద��ర	 
మ'�దస< గ	 వ	త�వరణ సxచనల+ ఇవ�ట� మర��త కషE� అవ�త(�ద[.

 గwqన హÔస వ	య'వ�ల వల)  వ	త�వరణ� వmడ�కSTన కYద�a  సమ'ద��ల�న నరP త�ర�త�గ	 
ఆవరవ�త(�ద[.  ఆవధ�గ	 గ	లల� ప`ర�గ�న త�మ ద�వభవ�చనపVడM తవ�మ01న వ	నల+ 
పడత�య. 

 తవ�మ01న వర	� ల+  ప`రగట�,  మధ.స�గ	 పడ� వర	� ల+ తగ�¨పvవట�వల)  భkగర~జల@ల 
ఊటల+ తగ�¨పvవచ<;,  మటcEల� త�మశ	త� తగ�¨పvయ వ.వస	య ద[గ'బడMల+ ప�భ�వత� 
క	వచ<;.

ఈమధ.క	ల�ల�క�డ� వ	త�వరణ�ల� గమన�చదగ̈ మ@రP�ల+,  తవ�మ01నవ,  అనmక� 
తలAత� య- 2002 ల� వచ;న కరPవ�, మ¤ 2003 ల� ఆ�ధ�ప�ద�శ ల� వచ;న ఉషl  ప�టల, 2002, 
2003  స�వత�ర	ల శత�క	ల�ల� ఏర�డ6న వపరwతమ01న చల,  ఉతరభ�రత�ల� జలAB 2004, 
జనవర� 2005 లల� నpలల తరబడ6 ఒకT వ	న క�డ�  లbన వర	� భ�వ పర�స��త, 2005 ల� వచ;న 
ర	జస	� న వరదల+,  2006 ల� ఈశ	న. భ�రత�ల� వచ;న కరPవ�,  2007 ఫ�బ�వర�ల�న<, 
జనవర�ల�న< వచ;న అస	ధ�రణ ఉషvl గqతల+, 2009 ఋత(పవనక	ల�ల� 23%తక+Tవ వర�� 
నమదవ�ట�,  మదలయనవ.   ద�నకS భనG�గ	  పశ;మతర�ల�న<,  ఆ�ధ�ప�ద�శ ల�న<, 
వ	యవ.  భ�రత�ల�న<  ఋత(పవన వర�ప	త�  ప`రPగ'త(నGటZ)  నమదయ�ద[ 
(100 స�వత�ర	ల సగటZ వర�ప	త�లక�టi 10%  న<�డ6  12%  వరక+ ప`రPగ'దల 
నమదయ�ద[.)   అల@క	క,  తÃరP� మధ.ప�ద�శ ల�న<,  ఈశ	న. భ�రతద�శ�ల�న<,  గ'జర	త 
మర�య' క�రళలల�న కYనG ప�ద�శ	లల�  ఋత(పవనక	ల�ల� పడ� వర�ప	త�ల� తగ'¨ దల 
స�భవస< నGటZ)   నమదయ�ద[.

శq ఆర.క¡.పచÔడ· గ	ర� ప�క	ర�-  శషT మర�య' ఉప శషT ప	� �త�లల� మర��త వర	� భ�వ 
పర�స��త(ల+ ఏర�డ�  అవక	శ� చ�ల@ ఎక+Tవm-  ద�నవల)   మర��త  నటc ఎదaడ6 ఏర�డవచ<;. 
పర	.వరణ మ@రP� వల) ,  ప�ప�చకరణ వల)  తలAత�  ప�మ@ద�లవల)  ప�భ�వతమయQ.�ద<క+ కYనG 
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ప�ద�శ	లక+ ఇతర ప	� �త�ల క�టi ఎక+Tవ అవక	శ� ఉ�టZ�ద[.   ఉద�హరణక+,   కరPవ�లక+ 
గ'రయQ.�ద<క+ మగ�లన ప�ద�శ	లక�టi ర	జస	� న క+  ర¡టcE �ప� అవక	శ� ఉ�టZ�ద[-  స	గ'నటc 
వ.వస�ల+ సర�గ	 లbకపvవట�,  అకర	స.త తక+Tవగ	 ఉ�డట�,  మ�లక వసత(ల లbమ-  వ�టc 
పర�స��త(ల+ ప�జల బ�త(క+లన< ద<ర~ర� చ�స	 య.   అద�వధ�గ	 కర	l టక క�డ� నటc ఎదaడ6కS 
గ'రవ�త(�ద[-  అకTడ క	�ట�� క+E  వ.వస	య�,  ఎగ'మత(లకsస� వ	ణ¬జ. ప�టల స	గ'-  వటc 
క	రణ�గ	 ప�జల+ ఇడMమల ప	లవ�త�రP.   ఇప�టcక� శషT ప	� �త�గ	 గ'ర��ప� ప��ద[న 
ఆ�ధ�ప�ద�శ ల� ద[గ'మత(ల పvటØన తటZE క+నm�ద<క+గ	న<   వmరPశ¼నగ ప�డ6�చ� ర¡¢త(ల+  చ�పటiE  
వధ�న�ల వల)  వ	రP పర	.వరణ�ల� తలAత�  మ@రP�లక+  తటZE కsలbన పర�స��త(ల+ 
ఎద<రవ�త�య.   ద�శ� మత� పశ స�పదల� అధ[క భ�గ	నG పvష��చ� పశప	లక+ల+ 
పర	.వరణ ప`న<మ@రP�వల)   ప�ధ�న�గ	 కష	E లప	ల+ అవ�త�రP.  వర	� ల+ లbనపVడM, పశవ�ల+ 
జవ�చ��ద<క+ అవసరమ01న శ	శ�త పశగ	q స క�త�� ల+,  నటc క+�టల+ స�ఖ.ల�న<, 
వ	.పకతల�న<,  తర�గ�  జవ� పvస<కsవట�ల�న< క�డ� వపరwత�గ	 ప�వర��చ,  పశవ�లన<, 
పశప	లక+లన< నర	శపరచన<న�Gయ.   వనరPల+ తగ�¨పvత(�డట�;  ద�నకS త�డM జన�భ� 
వపరwత�గ	 ప`ర�గ�పvత(�డట�- ఈ ర¡�డ6�టcవల@)  పvటØ ఎక+TవpB, పశప	లక వర	¨ లక+, ఇతరPలక+ 
మధ. ఘర�ణల+ ప`రగవచ<;.   వ	త�వరణ�ల� వస< నG ప`న< మ@రP�ల+ ఇప�టcవరక� 
స<రక6తమ01నవగ	 భ�వ�చబడ� ప�డ)త�టల ప`�పక	నG క�డ� వదలలbద<.  ఉద�హరణక+, లకsG 
సమప�ల�న మలహబ�ద< న<�డ6 వష(l  ప	�డ� చ�బ'త(నGద�న ప�క	ర�,  వmడ6మ అధ[క� 
అవ�ట� క	రణ�గ	  అకTడ6 మ@మడ6 చ�ట)   ప�త సమయ@నక�టi మ'�ద<గ	 
తయ@రవ�త(నGద[v.  ఆ వధ�గ	 ప�త ర	లపvయQ అవక	శ� ఎక+Tవయ�ద[.  

వధ�నపరమ01న అ�శ	ల+:
మన ద�శ అవసర	లక+ తగ�న�త ఆహర	నG ఎప�టcక� ఉత�త  చ�సx నm ఉ�డ�లనG అవసర�, 
పర	.వరణ ప`న<మ@రP�క+ స�బ�ధ[�చ మన జ$తయ వధ�న� ఎల@ ఉ�డ�ల'  అనGద�నG 
నర�aశస< నGద[.   స<స�� ర వ.వస	య@నG పv� త�హ��చ��ద<క+ ఉద�aశ�చన ఒక 
సమ@వmశ�ల� మ@ట�) డMతÃ,  స�ఒప�యస ల� భ�రతద�శ� తరప�న వ	ద[�చ� ప�ధ�న మధ.వర� శq 
శ	.� శరణ గ	రP  అన�GరP "స<స�� ర వ.వస	య@నకS మదaత(గ	 మన వధ�న�నG 
మ@రP;కsవ	లనmటపVడM,  మన�త  ప`దa  ద�శ	నకS,  ఇ�ద<ల� నవస��చ� ఇ�త ప`దa  జన�భ�కS 
సర�పvవ	ల�టi  ఎ�త  ఆహర� క	వ	ల� మ'�ద<గ	 అర�� చ�స<కsవ	ల.   ఆహర ఉత��దనల� 
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మన� స	�వల�బ'లన స	ధ[�చగలగ	మ�టi అ�ద<ల� హర�త వప)వ� ఎ�త ప	త� వహ��చ�ద� 
మన� అ�దర� చxశ	�" అన.  అ�టi ఆయన మన ద�శ�ల� ప`రPగ'త(నG ఆహర అవసర	లన< 
ద¸ష�Eల� ఉ�చ<కYన మన ర¡¢త(లక+ అత.ధ[క ల@భ� కలగ�ల@ చxడట�నకS స<స�� రత క�టi ఎక+Tవ 
ప	� ధ�న.త ఇచ�;రనGమ@ట.   దగ̈రగ	 చxస¦  ఆయన ఉత��దన చ�లదన మ@ట�) డMత(నG 
ఆహర� ప`దaమత�ల� బయ.�,  గ§ధ<మల+-  ఈ ర¡�డM ప�టల� ప�స< త� పర	.వరణమ@రP� 
వల)  వపరwత�గ	 ప�భ�వతమయQ.వm-  ర¡�డx హర�తవప)వ స	�క�తకతన< ఉపయగ��చ 
ఏకమత�గ	 ప�డ6�చబడMత(నGవm.   ప�భ'త� ఆహర వధ�న�నG మత� నG మ'�ద<న<�చ 
ఉత��దనలకÂ.నకS జత చ�స� మ@ట�) డట�వల) ,  ఆ ఉత��దన పద త(లన<  పర	.వరణ 
అవసర	లకsస�  ఏ కYద[a గ	 మ@రP;కsవ	లన  ప�యతG�చమన�G  ఆర� క కsణ�లన< వpలకS 
తస<క+ ర	వట� జరPగ'త(నGద[.   ఆ ఆర� క అ�శ	ల నmపధ.�ల� క��ద��క¸త ఆహర స¦కరణ- 
ప�ప�ణ¹ల+ అవసరమన వ	ద[�చట� జరPగ'త(నGద[-  దగ̈రగ	 చxస¦  ఈల@�టc క��ద��క¸త 
వ.వస�లb ప�ప�చ�ల� కరÐన వడMదలల+ అధ[క� అవ�ట�నకS మkలక	రణ�.

గ'జర	త ల�న జతన ట�స<E క+ చ��ద[న కప�ల ష	vi ప�క	ర� "చనG ప�ల@ల+ ఇపVడM మ@ర¡Tట 
అవసర	లక+ స��ద[�చ�లన భ�వ�చట� జరPగ'త(నGద[.   అ�టi,   ద�న  అర�� అవ 
ఏకమత�గ	 ఏద�Bన� వ	ణ¬జ.ప�టన< ప�డ6�చ�లనGమ@ట.  అల@  సహజ�గ	 లభ�చ� వనరPల+ 
ద�బÐతనట� ఈ ప�కSqయల� మదల+.   ఇక ప�భ'త�� ఇచ�; సబ�డ·ల+క�డ� ఖరwద�Bన, 
అనవసరమ01న,  రస	యనక ఎరPవ�లక+,  ప�రPగ'మ�ద<లక+,  జన<.మ@ర��డ6 ప�టల స	గ'క+, 
ఇతరద�శ	లన<�డ6 ప�త�.క�గ	 త�ప���చన ప�టలక+ మ@త�మ¤ లభ�చట�త� వటc వ	డక� 
ఎక+Tవవ� త(నGద[.  ప�భ'త��వ	ర� కనస మదaత( ధరల+ ఇచ�;ద[క�డ� ఎ�ప�కచ�స�న కYనG 
రక	లక� క	వట�త�,  ఆ ప�టలG ఏకమత�గ	 స	గ'చ�స¦�ద<క+ ర¡¢త(ల+ మగ'¨  చxప�స	 రP. 
అ�త�క	క+�డ� ఆహరప�టలన<�డ6 వ	ణ¬జ.ప�టల స	గ'ల�కS వసర��చ�లనG ఒతడ6 వల) క�డ� 
గ	q మ@ల�)  ప�డ6స< నG ప�టరక	ల చత�� మ@రPత(నGద[.”

నవధ�న. క+ చ��ద[న డ�.వ�దన�శవగ	ర� ప�క	ర� "  జన<. మ@ర��డ6 స	�క�తకతల వల)  
వ	త�వరణ మ@రP�లన< తటZE క+నm�ద<క+ అవసరమ01న స	మర Û� ప�టల�)     ప�టZE కYస< �దన 
యన ఏప�స�స� ల� భ�గ�గ	 తయ@ర¡¢న జ$తయ స<స�� ర వ.వస	య మషన గ'డ6³ గ	 
వశ�స�స< నGద[.   ప�టలక+ కరPవ�న< తటZE క+నm శకSన గ	న,  వరదలG తటZE క+నm శకSన గ	న 

10                                                                                                                             బలమ01న నరlయ@ల+



జ¡నpటcక ఇ�జనర��గ  తయ@రPచ�స� ప`టEద<.   జవమkల@ల నకల+ (బయప`Bరస�)  అనm 
ద<ర	�Ûప	ర� వmస<కYనG సర�కYq త  మ'స<గ' జన<. మ@ర��డ6-  వ	త�వరణ మ@రP�న< తటZE కYనm 
క	స��త శకSన ద�చ<కYన,  ఇప�టcక� బలహÜన<లABఉనG ప�జ$ సమkహలన< మర��త బలహÜన�గ	 
తయ@రP చ�యటమ¤ తప� ద�నవల)  మర�మ జరగద<.”vii

ఇల@�టc ఆధ�ర	ల+ ఉనGప�టcక�,  గwqన హÔస  వ	య'వ�లG అధ[క�గ	 వడMదల చ�స¦ 
స	�క�తకతలక+ ప�త�.మ@Gయ@ల+ కన<క+Tనm ద[శల�  ప�యత�Gలbవ ప`దaగ	 జరగలbద<. 
భ�రతద�శ�ల� రస	యనక ఎరPవ�ల ఉత�త ,  వ	డక� ర¡�డx వపరwత�గ	,  అ�త(లbనటZ)  
ప`రPగ'తÃ పvత(న�Gయ:   2006-2007  స�వత�ర�ల� మన ద�శ�ల� ఎరPవ�ల వ	డక� 
21 మ0టc�క టన<Gల పvషకపద�ర	  నకS సమ@న�- 1970 న�టc వ	డక	నకS  ఇద[ 9 ర¡టZ) . వటcమద 
సబ�డ·ల మత� ఈ స�వత�ర�  1,197 బలయన ర�ప	యల+- ఇద[ గత స�వత�ర�ఇచ;న 
సబ�డ·కS మkడM ర¡టZ) :  భkగ§ళ� మత�మద నత�.వసర వస< వ�ల ధరల+ అనxహ.�గ	 
ప`రగట�నG ద�నకS క	రణ�గ	 చ�బ'త(న�GరP.   “ ”మన ప�జల�దర�క� సర�పడ ఆహర� క	వ	ల 
అనG స	క+త� ఈ సబ�డ·ల వ.య@నG ,  రస	యనక మ�ద<ల వ.వస	య@నG వద[లప`టEలbన 
అభమ@న�నG-  ర¡�డ6�టcన   కప��ప�చ<;క+�టZన�GరP.  స`�టర ఫర సస`Eయనబ'ల అగ�qకల;ర 
(స�యసఏ)  “ ” వ 	 రP పర	.వరణ ప`న<మ@రP� మర�య' వ.వస	య� అనG అ�శ�ప`B 
నర�హ��చన జ$తయ శబర�ల� "  స	�ద�తర వ.వస	య నmపధ.�ల� గwqన హÔస వ	య'వ�ల 
వడMదల" అనG చర	;గ§ష�Ý న నర�హ�సx  , సభ అధ.కల+    శq శ	.� శరణ గ	రP "ఈ శబర�ల� 
చర�;�చ ప�తప	ద[�చబడ�  మ@ర̈�  ఇపVడM అవల�బస< నG పద త క�టi మ�చ ఫలత�లన< 
ఇస< �ద�, అనGద�, ”చ xడ�ల అన  అన�GరP. 

ద�నకS స��ద[సx ,  థర³ వరల³  నpట వరPTక+ చ��ద[న నmత డ�నß "మచగన వశ� వద�.లయ� 
వ	రPపర�శµధక+లన< నయమ�చ  ప�ప�చవ	.ప �గ	 నర�హ��చన 293 పర�శµధనల స	ర	�శ	నG 
జరGల ఆఫ ర¡నx.వబ'ల  అగ�qకల;ర స�స�వ	రP 2008 వ స�వత�ర�ల� ప�చ<ర��చ�రP.  వ	రP 
పvల;న ప�ధ�నప�టల�)   స	�ప�ద�యక ప�టలక�టi స¦�ద[�య వ.వస	య� 1.3 ర¡టZ)   అధ[క 
ద[గ'బడMలన< ఇస< �దన త�ల�ద[" అన�GరP. 
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i    from the film “I am drum that shall be heard” by CED. http://www.youtube.com/v/0WTpi-5smm0  
ii   from the film “Where is the monsoon” by Deepa Dhanraj, a ILEIA film
iii  at one of the Roundtable on Climate change in 2008
iv   Rain Shocked, Archita Bhatta, Down To Earth, Mar 15, 2009.

http://www.downtoearth.org.in/cover.aspfoldername=20090315&filename=news&sid=47&sec_id=9
v    Business Standard, 16 march 2009- http://www.businessstandard.

com/india/news/up-mango-farmers-feelheatglobal-warming/00/39/350516/
vi   National workshop on Climate Change & Sustainable Agriculture. November

2008, New Delhi by Dr. G V Ramanjaneyula, Centre for Sustainable Agriculture
vii   http://ipsnews.net/news.asp?idnews=47505

http://www.youtube.com/v/0WTpi-5smm0


IV   
క�స స�డ�: అన�తప�ర�    



ఆ�ధ�ప�ద�శ ల�న అన�తప�ర� జల�� ల� 
స�లన  500 మల�మటర� వర%ప�త� 
నమదవ�త)�ద*.  ఏ ఏడ ద*క� ఏడ ద* , 
ఏ క�ల�నక� క�ల� వర%ప�త�ల� 
మ�ర-.ల/ వస01  ఉ�ట3య. 
భ3రతద�శ�ల�న అత7�త  కర-వ� ప:డ;త 
జల�� ల��  ర=�డవద* అన�తప�ర�. 
ఒకవABప�న భDమకEత,  ఇసGక మIటల 
వల� ,  మరJకవABప�న ఏకమత1�గ� ఒక� 
ప�టనG వMయట�,  రస�యనకరణ, 

అడవ�ల నరQకRవMత,  మతమరQన భDజల�ల వనయగ�ల వల� ,  జల�� ల�న పల/ భD 
భ3గ�ల��  ఎడ రXకరణ ప�కRYయ కZనస�గ\త)న]ద*.   జల��   మత1� వస:1 ర_�ల� అడవ�ల 
వABశ�ల7� 5% క�టa కbడ  తక/cవ.  

1960 కR మ\�దG ఈ ప�� �త�ల� వర�% ధ రQత వ7వస�య� అ�త  ర=gత) ల  గhహవనయగ 
అవసర�లక/,  ఆహర-పశగ�Y స�ల పర�గ� స�l నక మ�ర=cట అవసర�లక/ సరQపడ�ల� 
ఉ�డ�ద*.  చ ల� ప�� �త ల��  ప�ధ నప�టల/గ� తhణధ న 7ల/ ఉ�డ�వ.  కZద*o  కZద*o   వస:1 ర�_ ల��  
శనగ,  ఆమ\ద�,  సజp  లqద  వMర-శనగలనG ప�ధ న ప�టల/గ� వMసrవ�ళtu.   వMర-శనగ 
ఆహర�ల� భ3గ�గ� ఉ�డ�ద*; ఎదGo లతv నడ;చ� స��ప�ద యక న0నA గ�నGగలల� వMర-శనగ 
న0నAనG కbడ  ఆడ;�చ�వ�ర-.  కR�ష�మxyన ఈ వ7వస�య వ7వసl  ఇల� ఒక సzl ర ర{ప�న] 
స�తరQ�చGక/నM�దGక/ చ ల� క�ల� పట}��ద*;  అద* ఈ ప�� �తప� వ�త వరణ మ�ర-.లక/ 
అనGగ\ణ�గ�  ఎద*గQ ఉ�డవచ~న అనపzసG1 �ద*.

అయత� గత మDడ� దశ�బ3o ల/గ� స�గ\చ�యబడ�త)న] ప�టల చత��ల�నG, 
అ�దGబ3ట�ల�కR వచ~న స��క�తకతల చత��ల�నG -   ర=�డ;�ట}ల�న0 గణనయమxyన 
మ�ర-.ల/ వచ ~య.  1960 ల�నG, 1970 త�ల న ళuల�న0 ఈ ప�ద�శ�ల� స��ప�ద యక 
వMర-స�నగ   రక� ఒకట},  తగ ప�� క�ద*,  ఉ�డ�ద*.  అద* కEతక/ వచ�~�దGక/  మత1� 
150 ర�జల/ పటa�ద*.  1970 లల� ఈ ప�� �త�ల� TMV-2 రక� వMర-శనగనG ప�వMశప�ట3� ర-. 
1970 ల/ అ�తమయ�7న ట}కR,  తగరక� వMర-శనగ స�l న న]  మకc రక�ల/ ప�రQ1గ� 
ఆకYమ�చ య.   ప�సG1 త� అన�తప�ర� జల�� ల�న వర�% ధ ర ప�� �త ల/ అన]ట}ల�న0 
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ప�డ;�చ� ప�ధ న ప�ట TMV-2 రక� వMర-శనగ.  ఇ�త భ3రXగ�, ఏకమత1�గ� ఒక� ప�టనG 
ప�డ;�చట� ఇకcడ; ర=gత)లక/ క�వల� గత ర=�డ� దశ�బ3o ల/గ�నM అలవడ;�ద*.  అ�దGవల�  
ప�ట ఎదGగ\దల, అభవhద*� , ద*గ\బడ�ల/ వ�త వరణ�ల� న ఏల��ట} మ�ర-.ల వల�   ఎల� 
ప�భ3వత� అవ�త)న]ద� ర=gత)లక/ ఇ�క� సరQగ��   అనGభవ�ల�కR ర�లqదG.  (1999, యస 
గ�డ;� ల).

ఇ�తక/ మ\�దG అధ 7య�ల� ప�� ఫ�సర శ�ష గQరQర�వ�గ�ర- చ�ప�.ర- కద -  ఉప శషc 
ప�� �త లల� ప�జల/ తమ జవన ధ ర�గ� క�వల� ఒక వhత1ప�BననM ఆధ రపడక/�డ  పల/ 
రక�లప�Bన -  గJర=Yల ప��పక�,  చ�ట�� ,  ప�రట} తvటల/,  హస1  కళల/,  వ�ద ర{ప�యల పన- 
(యన ఆర ఇ జ ఏ),  అడవ ఉత.త)1 ల/ వ�ట} పల/ రక�లప�Bన ఆధ రపడత ర-. 
అన�తప�ర� జల�� ల� ర=gత)ల/ వMర-శనగనG ఒక రక�గ� ల�టరXల�గ� వMస�1 ర-- వMర-శనగల� 
ప�త న ల/గ=gదG స�వత�ర�లకb  ఒక ప�ట అదG�త�గ� ద*గ\బడ;నసG1 �ట��ద*.  ఆ ఒకc 
ప�టతvటa ర=gత) అ�తక/ మ\�దG మDడ�-న ల/గ\ స�వత�ర�లల�  త�చG~క/న] 
నష�� లన] ప�డ;ప�త య.  ఏ ఏడ ద�Bన  ప�ట ప�రQ1గ� నష�మxyత�, ఆ స�వత�ర� ప�భ\త�� 
ప�ట నష�పరQహర� ఇసG1 �ట��ద* ఎల�గD.   ప�జల/ ఈ రQసGcనG తసGక/నM�దGక/ 
ఇష�పడత ర--  ఏమ�టa,  వ�ళ�  జవత లక/ అవసరమxyన భద�త వMర� ర�గ�లనG�డ; 
లభసG1 �ట��ద*.  
అయత�  వ�త వరణ ప�నG మ�ర-.ల  క�రణ�గ�,  ర=gత)లక/న] ఈల��ట}  భద�త చ ల� 
వMగ�గ�  ద�బ�త�ట��ద*.   ఈమధ7 అన�తప�ర�ల� వ�త వరణ మ�ర-.ప�B జరQగQన 
సదసG�ల� మ�ట3� డ�త� అన�తప�ర� జల��  ర�ప�1 డ�క/ చ��ద*న ఉష  ఉమ డ; బయల/ 
భDమ\ల/ తగQ�ప�వట� క�రణ�గ� మIకల/,  గJర=Yల/ ఎల� తగQ�ప�త)న ]య వవరQ�చ ర-. 
ఒకవABప�న బయళtu తగQ�ప�త)�టa,  మర�వABప�న ర=gత)ల/ వ�ణ¡జ7 ప�టలవABప�క/ మగ\�  
చ0పట� క�రణ�గ�  జవ�లక/ గడ;¢   ద£రకట�లqదG -     ఇప¤డ�,  వ�త వరణ మ�ర-. 
క�రణ�గ�,  వర�% ల/ తక/cవయ�7య,  కYమ ర{ప�ల� పడట�లqదG కbడ నG.  అ�దGవల�  
చ ల�మ�ద* ర=gత)ల/ జవ�ల] పశవ�ల] ప��చGకEవట� మ�నMసG1 న ]ర-.  
అద�వధ�గ� చ�పz.�ద*,  ల�గమ :  అన�తప�ర� జల�� ల�న 3000 ప�Bచల/క/ చ�ర-వ�లప�B 
ఆధ రపడ; ద ద ప� 10,000  మత�¥క�ర క/ట��బ3ల/ ఉన ]య.   చ�ర-వ�ల/ 
న�డకప�వట�తv వ�ళu�దరQ జవత లb బజ¦ర-న పడ�త)న ]య.   చ�ర-వ� గట�ల� 
త)మ  చ�ట��  తగQ�ప�వట�ప�Bన ఆమx ఆవMదన వ7క1� చ�సz�ద*: చ�ర-వ�లల�న చ�పలక/ ప�షక 
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వల/వల/ ఆ చ�ట�  ద �ర� అ�దGత య.

ప�ప�పల� గ�Y మ�నకR చ��ద*న ర=gత),  శYన థ ర=డ;¢  వర%ప�త�ల� ఎల��ట} మ�ర-.ల/ చ©ట� 
చ�సGక/�ట�న ]య వవరQస01 ,  అవ 
తమనG ఏవధ�గ� ప�భ3వత� 
చ�సG1 న ]య చ�ప�.డ�.   గత�ల� వ�న 
మDడ� దఫ�ల/గ� వచ�~ద*.  ఇప¤డ� అద* 
క�వల� ఒకట} ర=�డ� దఫ�ల/గ� 
పడ�త)న]ద*.   జన-జల¬B  లల� పడ� 
వ�నల/ ప�టలక/ మ�చవ;  క�న ఈ 
మధ7 క�ల�ల� వ�నలకR ఒక కYమ� 

అ�ట ఉ�డట�లqదG.   అతవhషz�  వల�  ప�టల వMర-�  క/ళuప�త య;  అన వhషz�వల�  
ప�టలన]  వ�డ;ప�త య.  

అన�తప�ర� జల�� ల� పనచ�సr ప�దo  స�చ°�ద స�సl  య�కన ఫ�� టర�] ప�తనధ* 
డ .మల�� ర=డ;¢  ప�క�ర� ప�సG1 త� అమల/ల� ఉన] వ7వస�య సరళకbడ   పర�7వరణ 
మ�ర-.క/ ద²హద�  చ�సG1 న]ద*-  ఎ�దGక�టa ప�సG1 త� మన� వపరXతమxyన మత 1 ల��  
రస�యనక ఎర-వ�లనG,  రస�యనక ప�ర-గ\మ�దGలనG,  య�త � లనG వ�డ�త)న ]�. 
య�త � ల/ పర�7వరణ మ�ర-.క/ ఎ�తv  ద²హదక�ర-ల/-  మన� ట3� క�ర-నG 
వ�డ�త)న ]మ�టa డ�జల నG వ�డత �.   క�వల� ఆ ట3� క�ర-నG నడ;పr�దGక/ మ�త�మI 
క�దG; ట3� క�ర-నG తయ�ర- చ�సr�దGక/ కbడ   అమతమxyన శకR1న వనయగQస�1 �.

వ�త వరణ మ�ర-.  త లbక/ స.�దనల/ అన�తప�ర� జల�� ల� ఇప.ట}క� 
త�లయవసG1 న ]య.  డ .మల�� ర=డ;¢  గ�రQ ప�క�ర�,  జల�� ల� వర�% ల/ పడ� సమయ� చ ల� 
తక/cవ-  అత7ధ*క ఉష�_ గYత-  అత7ల. ఉష�_ గYతలమధ7  త�డ  ఇకcడ బ3గ�  ఎక/cవ. 
అ�త�క�క,  ఏ ఒకcర�జనG తసGక/న ],  అధ*క-అల. ఉష�_ గYతల మధ7 భ³ద� చ ల� 
ఎక/cవ- ఒకEcస�రQ 22 డ;గXYల స��ట´గ�Yడ� కbడ  ఉ�ట��ద*-  స�మ�న7�గ� మగQలన చ©ట�  ఈ 
భ³ద� 12-13 డ;గXYల స��ట´గ�Yడ�నG మ�చదG-  ఈ భ³ద న] తట�� కEలqన ప�టలప�Bన ఇద* 
చ ల� దGషµ¶భ3వ�న] చ0పz�చవచG~.
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ఇక తర��త ప�ధ నమయన అ�శ�, ఈ మ�ర-.లనG తట�� క/నM�దGక/ ప�జల/ అనGసరQ�చ� 
వ�7హల/ ఎట�వ�ట}వ అన]ద*.  ఈ అ�శ�న] కనGగJనM�దGక/ చ ల� పరQశ·ధన అవసర�. 
మన� అల�.వధ* ప�టరక�లనG కనGగJన ల;  ఈల��ట} ఉష�_ గYత  భ³ద లనG తట�� కZనM 
ప�టలqవ¸ కనGగJన ల;  మన� పల/రక�ల ప�టల/ వMసGకEవట� మదల/ప�ట3� ల,  ప�ట 
రక�లనG వస1రQ�చ ల.

య�కన ఫ�� టర�] చ�పట}�న అనMక క�ర7కYమ�లల� ఒకట},  అ�తరప�టల స�గ\నG,  ప�ట 
మ�రQ.డ;న ప�� త�హº�చట�.   “మర- వరQన ప�డ;�చ� ప�� �త లక/ వAళ¼1 ,  అ�త  వర� 
ఉ�ట��ద*.   మర- అన�తప�ర�నకR వసr1 ,  ఎకcడ చ0సzన  వMర-శనగ� తప. మర�ద� 
కనబడదG.  ఇల� అ�తట3 ఒక� ప�టనG స�గ\చ�యట� మ�చ పద�త క�దG.”

అన�తప�ర� జల��  మల¬� నపల� స0ర7న ర�యణ ప�క�ర�,  వ�నల/ సవ7�గ� ఒక పద�త 
ప�క�ర� క/రవన�దGన, తన0 తన స�దర-లb గత ర=�డ� స�వత�ర�ల/గ� అ�తరప�టల 
స�గ\నG,  ప�టమ�రQ.డ;న అనGసరQ�చట� మదల/ప�ట3� ర-.   ప�రQ1గ� వMర-శనగనM 
ప�డ;�చట� క�క/�డ ,  ఇప¤డ� వ�ళ�  క/ట��బ� అనGమ\ల/,  అలస�దల/,  ఆమ\ద�, 
క�ద*,  జ½న],  సజp -  ఇవన] ప�డ;స�1 ర-.  "మI� నల/గ\ర- స�దర-ల�,  ఏడ ద*కZక ప�ట 
చ¾ప¤న ఎ�చGకZన, ప�చGక/�ట3�.  వచ�~ఏడ ద* ఎవర- ఏప�ట తసGకEవ�ల� మ�ర-~కZన 
నర_య�చGక/�ట3�.”  అన ]ర�యన.
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ఆయన అ�ట3ర-- “  మ�ప�ల� చ�ర-వ� కRY�ద ఉన]ద* గద ,  మ� న న] ఈ ప�ల�ల� వరQ 
ప�డ;�చ�వ�డ�.  అప¤డ� మI� వMర-శనగల�కR మ�ర��- ఏమ�టa అద* ఈ ప�� �తప� ప�ధ న 
వ�ణ¡జ7ప�ట.  ఒక స�వత�ర� జ½న],  మరJక స�వత�ర� ఆమ\ద�.  ఆమ\ద�తvప�ట� 
మI� అలస�దలనG కbడ  ప�డ;స�1 �.   భDస�ర�న] నలపz ఉ�చట3నకR ప�టమ�రQ.డ; 
చ ల� ద²హద� చ�సG1 �దన మ�క/ అర�� అయ7�ద*.  ఒకZcకcప�ట3 ఒకZcకc నAల ఖ�ళతv  
వసG1 �ద*.   అప¤డ� మI� నGవ��ల/ వMస�1 �-  ద నవల�  ద�రÁక�ల�ల� చ ల� ల�భ3ల/ 
ఉన ]య.   అల�గ� అనGమ\ల/,  సజpల/ కbడ నG-  ఇవ క�వల� 75  ర�జల��  క�ప�క/ 
వస�1 య.

తమక/ ప�టచ�నGతvబ3ట� పశవ�ల/ కbడ  ఉన ]యన స0ర7న ర�యణ స�దర-డ� 
ప�జ¦రQ న గ��ద�, చ�ప�.ర-.

మల¬� నపల�ల� య�కన ఫ�� టర�] క�త� ప�తనధ* శవ శ�కర మరJక క/ట��బ� గ\రQ�చ 
చ�ప�.ర-.  ఆ క/ట��బ యజమ�న వA�కట ప�లqకర పద�తన ప�ట}�చ ర-.  వ�ళtu ఒక 
చన] 36x36 అడ�గ\ల ప�� ట�నG తసGకZన, ద నల� స�కR�ష�మxyన పద�తల� దగ�ర దగ�రగ� 
ప�రQగ� మకcల], చ�ట�న ప��చGత ర-.  ఆవధ�గ� వ�ళtu  మకcల ద*గ\బడ�లన0, సlల� 
స�మర�� ¥న] ప��చ��దGక/ కhషz చ�స�1 ర-.   ఆ సlల�ల� వ�ళtu అల�.వధ*,  అధ*క�వధ* 
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ప�టలనG కలపz స�గ\ చ�స�1 ర-.  వ�ట}ల�నM కZన] ప�డ�చ�ట� నG,  కZన] కbరగ�యల 
మకcలనG-  ఇల� వMర- వMర- రక�లనG  మశYమ� చ�సz ప��చGత ర-.   ఆ కZద*o  ర=�డ�-
మDడ� స��ట�  సlల�ల�నM కZన] మ�మడ; చ�ట�� , కZన] మ\నగ చ�ట�� , మరQకZన] స:త ఫల�  
చ�ట��  అకcడకcడ గ�న,  లqద  అ�చGల వA�బడ;గ�న ప��చGత ర-.   ర=gత)క/ స��త 
వనయగ�నకR,  మ�ర=cట��  అమI �దGక/ కbడ నG,    ప�తర-త)వ�ల�న0 ఏద² ఒక 
ఫలస�య� చ�తక�ద� వధ�గ� మకcల],  ప�టల],  ప�డ�  చ�ట� న ఎ�పzక చ�సGక/�ట3ర-. 
ప�ర-గ\ల] గ\ర-1 పట�ట�ల� సహయ� చ�సr�దGక/ ప�ల చ�ట��  అవసర�.   అవM ఆ 
ప�ర-గ\ల] నయ�త�స�1 య కbడ .   ఈవధ�గ� చ�సr1  భDస�ర� కbడ   కYమ�గ� 
ప�ర-గ\త)�ద*.  ప�తర=gత� ఈ పద�తన వ�డ; ల�భపడవచG~.

క/�దGరQ. ల�న మట�న క/ట��బ� ఈ పద�తనM,  చన]ప�ట} మ�ర-.లతv 
అవల�బసG1 న]ద*.  ఈ పద�త  వ�రQకR చ ల� స�య� చ�సz�ద*:  ఏమ�టa  వ�ళ�  ఊరQల�నM 
ప�తవ�రమD  స�త జర-గ\త)�ద*; వ�ళtu ప�త స�తకb రకరక�ల కbరగ�యలనG- కZద*o  
కZద*o గ�నM అయన -  ప�పzసG1 న ]ర-.  అల� వ�ళ�క/ ఈ ప�టలద �ర� ఒక కYమ ఆద య� 
లభసG1 న]ద*.   ఇద� క�క/�డ  ఇప¤డ� మట�న క/ట��బ� వ�ర- యన పzయ� పద�త)ల] 
అవల�బ�చట� మదల/ప�ట3� ర-.  ఇల� తక/cవసlల�ల� ఎక/cవ మకcల], చ�ట�న ప��చ� 
పద�త)ల/ స�ధ7� అవ��ల�టa స��త శYమ శకR1కR య��త�క శకR1క�టa ఎక/cవ 
వల/వనవ��ల�ఉ�ట��ద*.   ఆవధ�గ� మట�న క/ట��బ పద�త 'బయట}నG�డ; వ�డ� 
ద�వ�7లనG తగQ��చGకEవట�,  నట}న సమరlవ�త�గ�,  ప�దGప�గ� వ�డ�కEవట�,  భDస�ర 
వనర-ల],  పర�7వరణ వనర-ల] క�ప�డ�కEవట�'  మDలస0త � ల/గ� పనచ�సG1 �ద*.   ఈ  
పద�తన య�కన ఫ�� టర�] వ�ర- 'మట�న పద�త'  పrరQట అన�తప�ర�ల�న మగత  
ప�� �త లల� ప�� త�హºసG1 న ]ర-. 

ద�నకR ఆనGకZన ఉన] రJదo�, ర�మగQరQ, 
చ�నM]కZత1పల� మ�డల�లల� ట}�బక/�  
వ�రQ సహక�ర�తv 'ధరణ¡'  అనM మరJక 
కhషz జర-గ\త)న]ద*.   ఈ ప�� �త నకR 
సరQప�య�వ;  చడ ప:డలక/-వ�త వరణ 
మ�ర-.లక/ తట�� కZనగలగ�వ అయన 
స��ప�ద యక ప�టరక�లనG తరQగQ 
వ�డ�కల�కR త�వట� ధరణ¡ లక7�. 
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ద�నకEస� క�వలసzన ఇతర ల�క=ల/ అన]�ట}న-  వత1న సrకరణనG�డ; మ�ర=cట చ�యట� 
వరకb-  ధరణ¡ అభవhద*�  చ�సG1 �ద* కbడ .  ఒక సr�ద��య ర=gత) శYన ధ ఇల� అ�ట3డ�- 
“మన� భDమకR సర=gన  ఆహర� ఇవ�ట� లqదG.   సర=gన సమయ�ల� వత)1 క/నM�దGక/ 
వల/గ� ర=gత)లక/ స��త వత1న ల/ ఉ�డ ల"  అన. "ధరణ¡ల� స�l నక వత1న లనG,  స�l నక 
జ¦త)ల పశవ�లనG ఉపయగQస�1 �"  అన   హÉచ.ఓబ\లqసG వవరQ�చ ర-.   "నMలక/ 
ఆర�గ�7న] తరQగQ ప�స�ద*�చ��దGక/ సr�ద*�య ఎర-వ�లనG వ�డత �.  నజ¦నకR ప�భ\త�� 
రస�యనక ఎర-వ�ల ప�Bన ,  ప�ర-గ\మ�దGలప�Bన సబ�డ�ల/ ఇవ�ట�ద �ర� మనల] 
నర-త �హపర-స�1 �ద*.”

అన�తప�ర� జల�� నG ఆనGకZనఉన] మరJక ఉపశషc ప�ద�శ�,  కర�_ టకల�న ప�వగడ 
ప�� �త�.   అకcడ;నG�డ; వచ~న డ .శ�షగQరQర�వ�గ�ర- వ7వస�య శ�స1 ÌవMత1 ,  స��తగ� 
వ7వస�య� చ�సG1 న] ర=gత) కbడ నG.   "పర�7వరణ మ�ర-.క/ స�l నక ర=gత)ల/ 
తట�� కEగలర-"  అన అభప�� యపడ�త� ఆయన ఇల� అన ]ర-:  “మ�ల��ట} ఉపశషc 
ప�� �త ల��  నవసz�చ�వ�ర--  నజ¦నకR దక;ణభ3రత ద�శ� అ�త  కbడ  ఇద� వ�త వరణ� 
కలగQఉ�ద*- ఇకcడ; ర=gత)ల¬వ�ర{ పర�7వరణ మ�ర-. గ\రQ�చ, అద* వ�త వరణ ఉష�_ గYతల��  
త�చ�~ గ�దరగ�ళ� నG�చ మరX ఎక/cవ క�గ�ర- పడనవసర� లqదG.   వ�త వరణ�ల� 
మ�ర-.లక/ మI� ప�రQ1గ� అలవ�ట�పడ; ఉన ]�; ఇష��వచ~నట��  మ�ర� వ�త వరణ�తvటa 
మI� ఇ�తక�లమD బ�త)క/త)న ]�-  మ� దగ�ర వ�న ఎప¤డ0 సకYమ�గ� పడలqదG; 
ఎ�డలb ఎన]డ0 సకYమ�గ� లqవ�.   వ�త వరణమ�ర-.ల/ మ�క/ కZత1  క�దG- 
'ప�నGమ�ర-.ల/ ఎల� ఉ�ట3య'  త�లయజ�సr 'అనGకరణ మడల  టÍసG�   '  ఫలత లనG 
మI� చ0స01 నM ఉన ]�.   వ�త వరణ ఉష�_ గYతల��  2-3 డ;గXYల స��ట´గ�Yడ� ప�ర-గ\దలల/ 
ర�వచ~న,  వర%ప�త�ల� మహ అయత� పద*శ�త� ఎక/cవ-తక/cవల/ కలగవచ~న ఆ 
పరQశ·ధనల/ త�లయజ�సG1 న ]య:  అయత� ఇకcడ మ� పరQసzlత చ0డ�డ;- 
అన�తప�ర�నకR,  మ�క/ సగట� వర%ప�త� 51 స��.మ;  అయత� ద న స�� �డర¢ డ�వయ�షన 
19.6-  అ�టa 21 స��.మల వర%� అట ఇట క�వచ~న]మ�ట.  అ�టa మత1� సగట� 
వ�నల� అట ఇట అయ�7 వ�న ద ద ప� 40%  ఉ�ద* !  ఇ�త ప�దo  బ37�డ వడ1  ల� 
చన]ప�ట} మ�ర-.ల/ వసr1 కbడ నG,  అద* మ� ర=gత)లక/ త�లయన ఏమ�త ప�దo  
సమస7ల] త�చ~ప�ట�లqవ�.    ప�కhతకR వ�ట}వల�  చ ల� నష�� వ�ట}ల� వచG~-  అయనప.ట}కÏ 
ర=gత)ల/-వ7వస�య� అనM దhషz�కEణ� నG�డ; చ0సr1  వ�త వరణ�ల� వచ�~ ఈ మ�ర-.లqవ 
కbడ  ర=gత)లక/ ప�దo  భ3ర� క�వ�-  ఎ�దGక�టa ఆ చన] మ�ర-.ల] తమల� ద చGకZనM 
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ఇ�క� ప�దo  మ�ర-.లq] మI� ఎప.ట}నG�డ² అనGభవ�ల� చ0స01  వసG1 న ]�.  అ�దGవల� , 
వ�త వరణ�ల� ఈల��ట} అవకతవకలక/  అలవ�ట� పడ¢వ�ళ�క/ పర�7వరణ ప�నG 
మ�ర-.కEస� ప�త�7క�గ� తయ�రయ అలవ�ట� పడ ల�న అవసర� ఏమ ఉ�డదG. 
ఉత .దనల� గJప. మxyల/ర�ళ�నMమ చన]క�ర- ర=gత) ఎల�గD ఎప¤డ0 ద టడ�. 
అతనవరకb చ0సr1  'తట�� కEవట�'  అన]ద* అతన ప�ల� స�l యల�నM జరగవలసz ఉ�ద*- 
అ�దGవల�   తన ప�ట రక�లనG ప��చGక/�టa ఇక వMర� సమస7  ఏద� ఉ�డదG అతనకR.”
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మ�నవ చర�ల వల! -  మ"ఖ��గ%  భ�మల(పల ప*రల(! �చ వ-లక/తస2న ఇ�ధన6లన7 మ�డ9�చట� వల!న; 
భ�మన  చ7ట<=  ద7ప?ట@ల�గ% ఆవరC�చ ఉనD గEFన హIస వ%య"వKల ప*ర 'మ�ద�' అయ��ద.  సమ�జ�ల(న 
ఏ ఏ ర�గ%ల�/ఉపర�గ%ల� 2000 స�వత
ర�ల(   గEFన హIస వ%య"వKల వడRదలక� ఎ�తమUర  దVహద� 
చWశ%య తర�వ%త ప\జల( చ^ప2న పట� వవరCస7_ �ద.    ఒకabకb ఉపర�గమ� తdదక� ఏవధ�గ% 
వనయగC�పబడRతf�దV,  అ�ద7మ�ల�గ% ఏ వ%య"వKలD వడRదల చWస7_ నDదV 'అ�త� వనయగ�'  వర�సల( 
చ^డవచ7g.

అత�ధక ఉద6i ర%లతf 64%వదj  శక/_ ఉత6?దన-ప�ప2ణm ర�గ� మదట@ స% న6నD ఆకFమస7_ నDద.
రవ%ణ6ర�గ� 13.5%వదj  రp�డవ స% న�ల( ఉ�ద.  దqనల( 

ఆహర-వ�వస%య సర�క�ల రవ%ణ6యs  ద6ద6పK 9.9% ఉ�ద.  
మరtక పuదj   ఉపర�గ� వద7�తd_  మరCయ" ఉష�� 24.6% ఉద6i ర%ల� దqనవల!  కల�గ"తdన6Dయ. 

ఇతర ఇ�ధన6ల వనయగ%నD దqనక/ కల�పKక��టw మత_� ఇ�ధన6లపరమ��న ఉద6i ర� 
33.6% అవKతd�ద.

దqనల(, మ�నవ వవ%స భవన6ల� 9.9% స% న6నD, 

వ%ణxజ� భవన6ల� 5.4 శ%త6నD,

పరCశFమల� 22.4 శ%త6నD వ-ల�వరCస7_ న6Dయ,

భ�మ వనయగ�ల( మ�ర�? క%రణ�గ% 18.2% - దqనల( 
అడవKల నరCక/వ;తదW - 18.3 %,  ఈ ద7ర%zరi�ల(  అత పuదj  వ%ట{.

వ�వస%య� 15% వ-ల�వరCస7_ �ద.  వట@ల( 
మధWన వ%య" ఉద6i ర� 9%, 

న-}ట�స ఆకp~
డ ద6ద6పKగ%  6% ఉ�ద.

క/F�ద చర�ల� ప�ప�చపK మత_� క%ర�న డ�} ఆకp~
డR ఉద6i ర%లన72020 న6ట@కల�!   80 శ%త6నక/ క�దస%_ యన 

ఎర_ ప%లస� ఇన స2=ట<�ట ల�క/bస7_ నDద:

అ)   మరC�త మ�చ ఉష�  నర�ధ�, మరC�త స%మర��� ఉనD ల�}ట@�గ" వ�వస ల�, పరCకర%లక� 
న6న� స%�క�తకతతf పనచWస\ క�ట�� ల�ల�-  వట@ వ%డక�తf ఇళ��,  పరCకర%ల శక/_ వనయగ 
స%మర% �నD పu�చ7క�వట�.

ఆ)   భ�మ ల(పల ప*రల(! �చ వ-లక/తస\ శల�జ ఇ�ధన6ల స% న;,  తరCగC వ%డRకaన;�ద7క� 
వలయs� ఇ�ధన6లన7 ఉపయగC�చ6ల: వ%య" శక/_, స^ర�శక/_, భ�గర�ఉష�  శక/_, జవపద6ర  
శక/_,  మరCయ" చనD స% య జలవద7�త శక/_,  సమ"ద�పK అలల శక/_  ప%� జpక�= లన7 
వనయగC�చ7క�వ%ల.

ఇ)   కర�న వ%య"వKలన7 అధక మత6_ లల( వడRదల చWస\ రస%యనక,  పuట�� కpమకల, 

ఇన7మ" మరCయ" స2మ��ట� వ�ట@ ప%రCశ%F మకర�గ%లల(  సర�క�ల ఉత?త_  ల( వనర�ల 
వ%డకపK  స%మర%� �నD పu�చ,  వ�ధ6న తగCi�చ7క�వ%ల.   ఇద  మన శక/_ డ9మ��డRన7 
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తగCi�చ7క�న;�ద7క� క�డ6 చకbన అవక%శ� అవKతd�ద.
ఈ)   రవ%ణ6 వ�వస న7 పKరDర��వస� కరC�చ, రp~ళ�న7, తWలకప%ట@  రp~ళ�న7 మరCయ" వ;గ�గ% 
ప�యs బస7
 వ�వస లన7 ప�� త
హ��చ6ల.

ఉ)    అడవKల నరCక/వ;తన7 ఆప2, చ�ట!న7 న6టట�ద6�ర% భ�మ ఉపరCతల�ల( ఉనD కర�న 
నల�వలన7 పu�చ7క�వ%ల.

ఈ చర�లనD వజయవ�తమవ%�ల�టw ఊరCక� క%ద7-  శక/_ వనయగ స%మర��� అధక�గ% ఉ�డW ఉత?తd_ లన7 
ప�� త
హ�స^_ ,  గ%లమరల�,  స�రశక/_ య�నట!వ�ట@ స%�ప�ద6యsతర శక/_ ఉత6?దన మ�ర%i లద6�ర% వద7�తd_ న7 
ఉత?త_  చWస2-  ఎకbడ9కకbడ ఛ6ర� చWస7క�న;�ద7క� వలయs�ల� తయ�ర� చWస2న  హ� బ�డ వద7�త వ%హన6లక� 
తగCన ఛ6రC��గ  స�కర%�లన7,  బ{�టరEలవ�ట@ వనర�లన7  సమక�ర�g  న^తన ఆరC�క వ�వస ల� 
అవసరమవKత6య.  కర�న ఉద6i ర%లపu}న పన7D వధ�చట�ద6�ర% శల�జ ఇ�ధన6ల వనయగ�పట!  ఆసక/_న 
తగCi�చట�   స�త�త� మ�రpbట�!  ఇల��ట@ న^తన వ�వస  నలబడW�ద7క� చ6ల� అవసర�.  కర�న ఉద6i ర%లపu} 
పన7Dన7 ప�తస�వత
ర� టన7Dక�  20 డ6లర�!  చ£ప¤న పu�చట� అవసర�-  అల� 2020 న6ట@క/ టన7D 
ఉద6i ర%లపu} పన7D 200 డ6లర!క� చWర�క��ట��ద. 

శషb మరCయ" ఉపశషb ప%� �త6లల(న గ%F మణ ప�జల(!  అధక శ%త� మ�ద చ6ల� తక�bవ శక/_న; 
వనయగCస%_ ర�-  మ"ఖ��గ% అడవKల వ�ట@  కర�న వనర�లక� దగiరల( నవస2�చW వ%రC శక/_ వనయగ� చ6ల� 
తక�bవ.  అయతW , వరCల( అధకశ%త� మ�ద  ప\దరCక�న7�డ9, రpక%bడ9తW క%న డ§క%bడన అర �తరపK బ�తdక�ల 
చకF� న7�డ¨ బయట పడ6ల�టw వ%రC శక/_ వనయగ%నD పu�చ7క�వట� తప?నసరC.  కర�న ఉద6i ర%ల గ"రC�చ ఏదV 
చ�య�మన ప\ద ప�జలన7 అడగట� సమ�జస� క%కప�యన6,  'అభవ�ద� '  చ��దW�ద7క� గ%న7 వ%ర� చWస7కaన; 
ఎ�ప2కల� వ%రCన అధక ఉద6i ర%ల మ�రi�ల(క� న-ట�= తdన6Dయనప2స7_ �ద. 

భ�వనర�ల వనయగ మ�ర�?,  వ�వస%య� -  ఈ ర�గ%లల(  ఇద మరC�త ప�మ"ఖ�గ% కనబడRతd�ద. 
అభవ�ద�  ప\రCట అడవKలన7 నరCక/వ;స2,  భ�మన గన7లక�,  వవధ అభవ�ద�  పధక%లక� మళ!�చట� 
జర�గ"తdనDద.   వ�వస%య�ల(క�డ6,  ఇప¤డRనD అన;క స%�క�తకతల� తమ కర�నపKటడRగ" జ«డలన7 
పu�చ7క��ట< ప�తdన6Dయ.   శ¬చనయమ��న వషయ� ఏమట�టw,  ఈ అధక కర�న అభవ�ద�  మ�ర%i ల� 
మరC�తగ% క��దq�కరC�పబడ9, ప�జ« సమ�హల చWతdల(! �చ క%రt?ర�ట వ�వస ల చWతdల(! క/ జ«రCప�తdనDకaదqj   ఇ�క% 
ఇ�క% ఎక�bవమ�ద ప�జల� తమ జవన6ధ6ర%లపu} పట�= న7 క�ల(?తdన6Dర�.  

వ%త6వరణ మ�ర�? మరCయ" స%మ�త
అభవ�ద�చ��దన దWశ%ల� అల� కర�న ఉద6i ర%లపu}న ఆధ6రపడW పన7Dన7 స%�గత�చట�లద7.  వ%ట@క/ అల��ట@ 
చర�ల� చWపట=ట� ఇష=� లద7-  ఎ�ద7క�టw అల��ట@ పన7D వల!  జమ అయs� మత6_ ల� సహజ�గ%న; 
మ�నవ%ళ మత6_ నక® చ��ద7త6య- అ�ద7న6 ర%ష%= ° లన, దWశ%లన- ఎల��ట@ ఎల! ల� లన మ�నవ%ళ మత6_ నక/ 
చ��ద7త6యవ.  ఒకవ;ళ ఆ ధన6నD ఏద�}న6 న^తన స%�క�తకతన7 అభవ�ద�  చWయట�ల( వ-చg�చనప?ట@క® ఆ 
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ఆవషbరణ మ�నవKల�దరC ఉమzడ9 ఆస2_  అవKతd�ద. .

అ�ద7వల! , అభవ�ద�చ��దన దWశ%ల� త�లవగ% 'ప�స7_ త� ఉనD ఉద6i ర%ల న7�చ మదల�పuడద6�' అ�ట�న6Dయ. 

'ప�స7_ త� ఉనD స% యన7�చ ఉద6i ర%లన7  కa�చ�� కa�చ��గ% తగCi�చ7క�న;ల�  చట{= ల� చWయ�ల '- అల� ఆ దWశ%ల� 
తమక� ఇప?ట@క� ఉనD త6రతమ� ఆరC�క ఔనDత6�నD  నల�పKక�వ%లన చ^స7_ న6Dయ.  ఉద6హరణక�, "క��ట� 
ఒప?�ద� ప�క%ర� తప?న సరCగ% చWపట=వలస2న  కర�న ఉద6i ర%ల క�తన7 వధ�చన భ{రత దWశ� వ�ట@ దWశ%ల 
ఉత?తd_ లపu} దగ"మత స7�క%నD వధ�చ6ల"  అన అమ�రCక% శక/_ సచవKల�  వ%ద�చ6ర�.   “అల��ట@ చర�ల� 
ఆరC�క  ర�గ�ల( -  మ"ఖ��గ% ఆరC�క మ��ద�� ఉనD ఈ సమయ�ల(-  అనDదWశ%లక�   సమ�న అవక%శ%నD 
ఇస%_ య" అన వ%ళ�� వ%ద�చ6ర�.  తమ దWశ� క�టw తక�bవ పర%�వరణ ప�మ�ణ6లన7 కలగCఉనD దWశ%లన7�డ9 
చWస7క�న; దగ"మతdలపu}న కర�నపన7Dన7 వధ�చ6లన ఫ%� న7
 దWశ అధ�కడR సర�bజ ఆల(చన.   ఈ 
ఆల(చనలన7 త�ప2?కaడRతµ  'వనయగ%నD'  ఒక ప�మ�ణ�గ% తస7క�వ%లన స^చస7_ నDద చ�}న6- దqన ప�క%ర� 
“ మU� ఎగ"మత చWస7_ నDద ఆయ� దWశ%ల వనయగ అవసర%లక�స�.  కన7క మ� కర�న ఉద6i ర%లక� బ{ధ�త 

”ఆ దWశ%ల స��కరC�చ6ల.   అల�,  కర�న ఉద6i ర%ల బ{ధ�తన7 సమ�గ% ప�చ7కaనట� క%క,  అభవ�ద�  చ��దన 
దWశ%లనD  ఈ అ�శ%నD క�డ6 తమ ఆరC�క ఉనDతన నల�పKక�న;�ద7క� వ%డRక��ద6మన  ప�యతDస7_ న6Dయ. 

ఆ కFమ�ల( తమ  వ-}న వవధ వ%దనలన7  మ"�ద7క� త�స7_ న6Dయ. 

ప�త దWశ�ల(న^ అ�తరiత�గ% అల��ట@ వభజన; క%నవస7_ �ద.   ఉద6హరణక� భ{రతదWశ�ల(,  ధనకవర%i నక/ 
చ��దన మదట@ 50 మలయన ప�ర�ల కర�న ఉద6i ర%లన7 తస7క��టw,  (ఫ%� న7
,  బ�టన,  ఇటలల జన6భ{ 
స7మ�ర�గ% అ�తW ఉ�ట��ద ) అవ య�రప దWశ%ల సగట� కర�న వనయగ%లక� ఏమ�త�� తస2ప�వK.   

వవధ గ%F మణ,  పట=ణ సమ�హలవ%ర� వడRదల చWస7_ నD గEFన హIస వ%య"వKల పరCమ�ణ6లన7,  అయ� 
సమ�హల� న;ర�గ%న7 ఇతరత6� న7 వ%డW కర�న,  వ%య",  మరCయ" వద7�త శక/_ వనర�ల మత6_ లన7   క/F�ద 
పట@=కల( చ^డ�డ9.  1990 ల( గ%F మణ జన6భ{ల( అడRగ"న ఉనD 50%మ�ద తలక� స%ల�క�  క�వల� 54 క/ల(ల 
కర�న6నD వడRదల చWశ%ర�.   అదW స�వత
ర�ల(  10%  అత స�పనD పట=ణ వరi� వ%ర� ద6నక/ 12 రpట!  
కర�న6నD-  అ�టw 656 క/ల(ల కర�న6నD వ%త6వరణ�ల(క/ వడRదల చWశ%ర� (నజ«నక/ ఇద ప�ప�చపK సర%సరC 
కర�న ఉద6i ర�   1,100   క/ల(లక�టw చ6ల� తక�bవగ%న; ఉనDట�!  .    ఇక అభవ�ద�  చ��దన దWశ%ల తలసరC ఉద6i ర�తf   
ప�లస\_  ఇద అసల� ల�కbల(క� ర%ద7).

పట@=క 1.  తలసరC శక/_ వనయగ� (న;ర�గ%న7 మరCయ" ఇతరత6� న7) 1989-90*.

ఆద6య వరi� బ¸గ"i  (క/ల(ల�) చమ"ర�(క/ల(ల�) వద7�తd_  (య�నట�! ) కర�న�(టన7Dల(! )
గ%F మణ జన6భ{
క/F�దస% య  (50%)
మధ�మ స% య(40%) 
ఉనDత స% య (10%) 

74 
127 
262

22.5 
39.7 
89.8

95 
152 
284

054 
093
204  

పట=ణ జన6భ{
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క/F�ద స% య(50%)
మధ�మ స% య(40%) 
ఉనDత స% య (10%) 

130 
302 
765 

45.6 
118.6 
332.3 

164 
366 
858 

101 
246 
656 

వదj తవ�మ��న తWడ6లన7 
నష?త_@

10.3 14.8 9.0 12.0

* వ�క/_గత వనయగ%నక/ క%క, ఇతర అవసర%లక�స� ప�త�క�గ%న7, పర�క�గ%న7 ఉపయగC�చన శక/_న మనహయ�చ 
@ అత�ధక అ�తర%ల నష?త_- పట=ణ ఉనDత స% య / గ%F మణ నమD స% య

పట@=క రp�డRన7 గమనస\_  ఇ�ద7ల( ఆశgర�ప�వ%ల
�ద ఏమ లదన అర � అవKతd�ద.  1990ల(    మనదWశ�ల(న 
అధక ఆద6యవరi�ల( పu} 10%మ�ద తలసరC వనయగ� ద6ద6పK 1000డ6లర�!  అన ఈ పట@=కద6�ర% 
త�ల�స7_ నDద.

2020 స�వత
ర� న6ట@క/ వనయగ%ల� ఎ�త ఉ�డవచºg చWస2న ప�క�పణలD క�డ6 పట@=క 2 ల( చ^డవచ7g. 

దqన ప�క%ర� అట=డRగ" గ%F మణ జన6భ{ 60 క/ల(ల కర�న6నD స%లన6 వనయగCస%_ డR;  పట=ణ జన6భ{ల( పu} 
10 శ%త� మ�ద 795 క/ల(ల కర�న6నD వనయగCస%_ ర�.   స%లన6 వ%స_వ�  ఆద6యపK పuర�గ"దల తలక� 
3.5% ఉ�డవచgనD ఊహ ఆధ6ర�గ% ఈ పట@=కన7 తయ�ర� చWశ%ర�.

పట@=క 2. భ{రతదWశ� ల( ఆద6య తరగతdల� ద6�ర% తలసరC ఖర�g మరCయ" క%ర�న ఉద6i ర%ల�

ఆద6య వరi� ప�త వ-య� ర¼ప%యల 
ఖర�gక� గ%న7 కర�న 
వనయగ�,  క/ల(లల( 
(దqనD ఉద6i ర తవ�త 
అ�ట{ర�)

తలసరC ఖర�g 
(1990 న6ట@ ధరల(! )
1920 ల(   2020 ల(

తలసరC ఉద6i ర%ల� 
(క/ల(ల కర�న�గ%)
1920 ల(    2020 ల(

గ%F మణ
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క/F�ద స% య (50%)   
మధ� స% య (40%) 
ఉనDత స% య (10%) 

30.6 
30.3 
31.4 

1764    1964 
3168    3503 
6688    9345 

54         60 
95       106 
209     293 

పట=ణ
క/F�ద స% య (50%) 
మధ�మ స% య (40%) 
ఉనDత స% య (10%) 

33.2 
35.2 
36.3 

2739     3122
6226     6922 
16273  21901 

90       103 
218     243 
590     795 

bవభనD తరగతdల(!  వ�క/_గత వనయగ%ల క%రణ�గ% న;ర�గ%న7, ఇతరత6� న7 వడRదల½తdనD కర�న ఉద6i ర%ల�. 
మత_� వనయగ�ల( ప�భ"త� స�బ�ధమ��న వనయగ�,  ప�భ"త� మద7పKల� వ�ట@ మర� ఇతర అ�శ%లన7 
ఇ�ద7ల( చWరgలద7.  b1990 న6ట@ ల�కbల ప�క%ర� ఒక అమ�రCకన డ6లర=17 ర¼ప%యల�గ% ల�క/b�చబడ9�ద.
(మ�ల�: Murthy et al. (1997a) and Murthy et al. (1997b) 

ఈ అసమ�నతలక� తfడR,  భ{రతదWశ�ల(న అధక ఆద6యవరi� చ6ల� క%ల�ష%�నD పu�చW జవత6లన7 
గడRపKతdనDద;  తన ఉద6i ర%లక� త6న7 ఎల��ట@ బ{ధ�త6 తస7కa�ట�నDట�!  లద7.  భ{రత దWశ�ల(న ఇళ�ల( 
క�వల� 55  శ%త6నక/ మ�త�మU వద7�త స�కర�� ఉ�డగ%,  తలసరC వ%రC¾క వద7�త వనయగ� మ�త�� 
ప�తస�వత
రమ� అధక� అవKతµన; ప�తdనDద.  క%ల�చ�ల!న స%�క�తకతల�,  ఎస2 ల� మదల�}న అధక శక/_ 
వనయగ య�త6� ల�,  వట@క/ తfడR ఘరమ��న భవన6ల డ9జp}న7! -  వటనDట@వల�!  వద7�త వనయగ�  చ6ల� 
ద7బ{ర% అవKతdనDద.   వట@క/ క%వలస2న వద7�తd_ న7 తయ�ర� చWయట� క�డ6 తరచ7 చ6ల� క%ల�ష%�నD 
కలగC�చW పద�తdలల( జర�గ"తdనDద.  ఏవÀ కaనD 'హరCత క%ర� క�త6� లన7' మనహయస\_ , అన;క ఆఫ�స7ల� చ6ల� 
ఘరమ��న,  క%ల�ష�పK వ%త6వరణ�ల( ఉ�ట�న6Dయ.  నగర%ల(! న 'మ�ళ�! 'క�డ6,  ఇల��ట@ 'చ�డR'  వద7�తd_ న7 
చ6ల�  అధక మత_�ల( వనయగCస7_ �ట{య.

శల�జ ఇ�ధన6లపu} అమత�గ% ఆధ6రపడW రవ%ణ6 ర�గ�, మన క%ర�న డయ�కp~
డR ఉద6i ర%లక� ప�ధమ క%రణ�. 

ఈ ర�గ�  ఇప¤డR వపరEత�గ% వస_రCస7_ నDద క�డ6న7.    దWశపK ఆరC క వ�వస న7 త�రచ ఉ�చట� క%రణ�గ% 
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పu}Âవ;ట� క%ర!  స�ఖ� గణనయ�గ% పuరCగC�ద- వ-రస2  మట{ర� వ%హన6ల స�ఖ� మత_�గ%  పuర�గ"తdనDద.

అదW సమయ�ల( చ�ప¤క�వ%ల
నద§కట@ ఉనDద: 
మన జ«తయ వధ6న�ల( గ%న,  యÄన ఏప2స2స2ల( 
గ%న,  ఇవ క%క మర� ఇతర 
అభవ�ద�ప�ణ6లకల(! గ%న ఎకbడ6  ఈ 
వనయగ%నD స7స2 ర స% యలక� క�ద�చ6ల
న 
అవసర� ఉనDదనగ%న,  వట@క/ తగCన వధ�గ% 
కర�న స7�క� వధ�చ6లనగ%న స?ష=�గ% 
చ�ప?బడలద7. 

శల�జ ఇ�ధన6లన7గ%న ఇతరత6�  స%�ప�ద6యక 
వనర�లన7గ%న వ%డRకaనక��డ6 ప�స7_ త ఆరC క 
వ�వస క� బ{హ��గ% ఉత6?దన చWస7_ నD వ�వస లక� ప�ప2ణm పర�గ% కa�త త6తతమ� వ-స7ల�బ{ట�ల�, 

ల�భ{లన7 ఇచWg�ద7క�,  ఆవధ�గ% వ%ట@న ప�� త
హ��చW�ద7క� మన జ«తయ వధ6న�ల( ఎల��ట@ అ�శమ� 
లద7.   మన� ఇచWg ప�� త6
హనక/ కa�తవరక� శక/_ వనయగ స%మర��� ఒక కaలమ�న�గ% ఉ�ట�నDట�! �ద; 
అయతW అల��ట@వనD  ఆరC�క�గ% ఉనDత స% యల(న; ఉ�ట�న6Dయ-  ఆ స% యల( పనచWస\టప¤డR అవ 
వనయగC�చW  ఇ�ధన6ల మత_మ� ఎక�bవ; ఉ�ట��ద;  వ%ట@ ఉద6i రమ�జ«తయ ఉద6i ర%ల మత6_ నక/ 
క�డRక��ట��ద.  మన జన6భ{ల( అధకశ%త�మ�ద ఈ శల�జ ఇ�ధన6ల ఆరC క వ�వస క� బయటగ%న; 
ఉన6DరనDద  వ%స_వ�-  అల? కర�న వనయగ మ�రi�ల( ఉనD ఈ వర%i నD అభవ�ద�  చWస\�ద7క� 
తస7క��ట�నD చర�ల� శన�మUననDదq వ%స_వమU...

నజ�గ% చ^స\_  ఆరC�క అభవ�ద�న, తద6�ర% ఉద6i ర%లన7 వ;గవ�త� చWద6j మన మదల½తdనD అభవ�ద�  పధక%ల�, 
అభవ�ద�  క%ర�కFమ�ల� అనD ప\దలన7  మరC�త ప\దల�గ% తయ�ర� చWస7_ న6Dయ;  వ%ళ!క� ఉనD ఏ కaనD 
జవన6ధ6ర%లన� కaల! గtట@= , అవ వ%ళ!క� లక��డ6 చWస7_ న6Dయ.

స7స2 ర అభవ�ద�?
వ%త6వరణ మ�ర�? స�బ�ధత వధ6న పరమ��న చరgలనDట@ల(న^ స7స2 ర అభవ�ద�  అన;ద ఒక ఊత పద�ల�గ% 
తయ�రయ�ద.  బ��ట ల���డ కమషన 'స7స2 ర అభవ�ద� 'న క/F�ద వధ�గ% నర�చ�చ�ద:  “భ{వతర%లవ%ర� వ%రC 
అవసర%లన7 తర�gకaన;�ద7క� క%వలస2న శక/_న ద�బ�తయక��డ6 , న;ట@ అవసర%లన7 తర�g అభవ�ద�న స7స2 ర 
అభవ�ద�  అన6ల".   ఆరC�క�గ% బ{గ"�డట�,  స%�ఘ�క సమ�నత��,  మరCయ" పర%�వరణ స7స2 రత-  ఇవ ఈ 
ప�క/Fయక� చ��తన నడRస%_ య.  స7స2 ర అభవ�ద� క/ ఇచgన ఈ నర�చన� మన దWశ�ల��ట@ పuదj  దWశ�ల( వధ6న 
పర�గ% ఏ�చWస7_ �ద?  మనదWశ� చ6ల� పuదjద.  ఈ దWశ జన6 భ{ల(  రp�డ9�ట మ�డRవ�తdలమ�ద వ%త6వరణ 
పuన7మ�ర�?వల!  ప�భ{వతమయs�  ర�గ%ల(! - వ�వస%య�, అడవKల�, చWపల�- వట@పu} ఆధ6రపడ9 జవస7_ న6Dర�.   
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తక�bవ క%ర�న అభవ�ద�  పథ�

అల? కర�న అభవ�ద�  పథ� స7స2 ర అభవ�ద�ల( ఒక భ{గ�. 
అద: 
i. అధక శక/_న డ9మ��డ చWస\ ఎద7గ"దలన7 నర�ధస7_ �ద, 
ii. ఉత?త_న తక�bవ కర�న ఇ�ధన6లవ-}పKక� 
మరల�gతd�ద, 
iii. భద�త6పÈర�మ��న శక/_ వనర�లతf పనచWస\ ఆరC క అభవ�ద�న 
ప�� త
హ�స7_ �ద, 
iv. శల�జ ఇ�ధన6ల�, భ�గర� వనర�లక� బద7ల�గ% అల? 
కర�న, 
v. స%�ప�ద6యsతర వనర�లన7 వనయగCస7_ �ద.



జవ వ-}వధ�తతfన^,  అ�దమ��న పరCసర%లతfన^ దగiరగ% ఉనD 
అటవ జ«తdల ప�జల� తమక�నD స%�ప�ద6యక వజ«É న� 
ఆధ6ర�గ% త6మ" జవ�చW�ద7క�  ఆయ� ప%� �త6లక� మ�త�మU 
సరCప�యs  ఆశgర�కరమ��న వÈ�హల� రచ�చ6ర�;  తద6�ర% వ%ర� 
వ%త6వరణ మ�ర�?తf సహజవన� చWయబ�న6ర�. 
జవన6ధ6ర%లన7 నల�పKక�వ%లన6D,  వ%ట@న పరCస2 తdలక� 
అన7గ"ణ�గ% మలచ7క�వ%లన6D,  అభవ�ద�  చWస7క�వ%లన6D 
పర%�వరణ స�బ�ధమయన జ«É న6నD పu�చ7క�వట� తప?నసరC. 
ద6నతfబ{ట� అడవపu} ఆధ6రపడ9 జవ�చW ప�జ« సమ�హలక� 
మ�ర�గ" పరచన మ�రpbట@�గ వ�వస లD  అ�ద�చ6ల.  ఒకవ-}పKన 
దqరÊక%లక�గ% పనక/వచWg జవన6ధ6ర అవక%శ%లన7  అన;�ష2స^_ న;, 
మరtక వ-}పKన     పర�తజ«తdలక� చ��దన అడవ ఉత?తd_ ల 
స\కరణ క%ర�కFమ�ల(!   పర%�వరణ�పu} వ%ట@ ద7షÌÍభ{వ%నD 
తగCi�చన�ద7క�గ%న7 ప�� త6
హక%ల�  ఇవ%�ల.   

అడవKల రకణక�గ%న7 చWపట=వలస2న కaనD చర�ల�:  అడవKల 
సహజ పKనర�జ�వన6నD  ప�� త
హ��చ6ల;  అడవKల స�రకణక�స� ఉదWjశ�చన చట{= లన7 బల(ప\త� చ�య��ల; 

స7స2 రమ��న కలప స\కరణ వధ6న6లన7 అవల�బ�చ6ల; అడవKల� మ"కbలవ�ట{నD ఆప%ల.

బళగCరC  స%�క�gరEల( అటవజ«తdల స�క�మ�క�స�  25 స�వత
ర%ల క/Fత� ప%� ర�భ�చబడ9న వజకpకp ట�స7= క� 
చ��దన డ6.స7దరÏన ఇల� అన6Dర�:   “పశgమ కన7మల(!  యన ఆర ఈజయస వ�ట@ పధక%లన7 ప�తW�క�గ% 
పర%�వరణ పKనర�జ�వనన� క�సమU నర�jశ�చ6ల.  ఉద6హరణక�  ఆ మ�ధ�మ�తf వర¾పKనట@న స\కరC�చW 
కట=డ6ల� నరCz�చవచ7g;  వ%టర షuడ అభవ�ద�  పన7ల� చWపట=వచ7g;  ఇ�క% క/F�ద చ�ప?బడ9న అన;క 
క%ర�కFమ�లన7 నర�హ��చవచ7g:

 తWన-,  ఉస2రCక%యల�,  వనమ�లకలతf మ�ద7ల� మదలయనవ అడవKలన7 స7స2 ర ర¼ప�ల( 
ఉ�చ7తµన; ఆద6య�నDచWg పన7ల�.   ఇల��ట@ ఉత?తd_ ల స\కరణ మరCయ" ప%� సuస2�గ పన7లన7 
స7స2 ర ప%� తపదకపu} చWపట=వచ7g.

 అడవKలల( ర�గ� మ�టల అద7పKక�స�,  అటవ జ�తdవKల వ;టన7 నర�ధ�చట�క�స�,  అడవKలల( 
గన7లన7, త�వ�క%లన7 ఆపట� క�స� ప�జ«స�ఘ�లన7 తయ�ర� చWయట�.

 అటవజ«తdల సహక%ర స�ఘ�ల శక/_ స%మర%� �లన7 పu�చట�.

 బడRలల( ప2ల! లక� పర%�వరణ వద�న7 అ�ద�చట�.

 పర%�వరణ6నD స�రక9�చW వద6�క%ర�కFమ�లన7, ఎక�ట<రCజ�న7 అభవ�ద�  చWయట�.

 స7స2 ర వ�వస%య�- స\�ద�య వ�వస%య� మరCయ" వత_న క��ద6� లన7 ప�� త
హ��చట�.
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 అడవKలల(న జన7�స�పదన7 ఉనDవ%నన ఉనDచºటన; స�రక9�చW వధ�గ% అడవ జన7�  బ{��క�లన7 
ఏర?రచట�.

ఈవధ�గ% ఎల��ట@ స�రకణ పధక%లన7 అభవ�ద�  చWయ�లన6D,  వ%ట@న నర�హ��చ6లన6D  వ%ట@వల!  
ప�భ{వతమయs� అనD ప�జ« సమ�హలక� నర�య�ధక%ర� ఇచg వ%ట@న ఈ ప�క/Fయల( భ{గ స%�మ"ల�గ% 
చWయట� అవసర�.

మత
� స�పద:

"ప�త టన7D చWపలన7 పట�= కaనట�ల(న7 స%ధ6రణ మర పడవ ఉద6i రC�చW క%ర�న డ�} ఆకp~
డRక� రpట@= �పK 
వ%య"వKన7 ఆధ7నక మరబÑట�!  వద7ల�త6య" అన ఒక పరCశ¬ధన త�లయజ�స7_ నDద.

ఈ మరబÑట!ల(:  ట{� లర�! - 1.67  టన7Dల క%ర�న6నD,  గCల�Dటర�!  1.79  టన7Dల క%ర�న6నD,  డVల�Dటర�!  1.45 

టన7Dల క%ర�న6నD వద7ల�త6య.   వట@తf ప�లస\_  స%ధ6రణ మట{ర� బÑట�!  0.48 టన7Dల క%ర�న6నD 
మ�త�మU వడRదల చWస%_ య. ఇక స%�ప�ద6యక పడవల(!  ఉద6i రమయs� వ%య"వKల� అసల� ల�కbల(నక� ర%వK.

అయనప?ట@క®,  మత
� అభవ�ద�  ర�గ�ల(న7,  తరప%� �త జవన6ధ6ర%ల అభవ�ద�  క%ర�కFమ�లల( క�డ6న7 
అభవ�ద�  పన7ల� ప�ధ6న�గ% పuదjస% య రtయ�ల చ�ర�వKలన7  తయ�ర� చ�య�ట�పu}న, లద6 ఆధ7నక మరబÑట!  
ద6�ర% చWపల� పట=ట�క�స� వ%ట@క/ తగCన ర�వKలన7 తయ�ర�చWయట� పu}నన; ద�ష2=  స%రCస7_ న6Dయ తప?, స% నక 
పడవల� ఆగ��ద7క� చనD చనD ర�వKలన7 అభవ�ద�  చWయట�,  చనD ప%ట@ మ�రpbట య�ర�Ò లన7 
అభవ�ద�చWయట� వ�ట@  అల? కర�నమ�ర%i లన7 ప�� త
హ��చట�లద7.

శక/_
సమగF శక/_ వధ6న�పu}  ప�ణ6లక% స�ఘ� ఏర?రచన ఒక  స%ధక%రక సమత(2006)  ప�క%ర� "ప\దరCక%నD 
నర¼zల�చW�ద7క�,  తన మ�నవ వనర�ల అభవ�ద�  లకÓ�లన7 స%క%ర� చWస7క�న;�ద7క�  ర%బÑయs 
25 స�వత
ర%ల క%ల�ల(న7  భ{రతదWశ%నక/ స%లన6 8%న7�డ9 10%వరక� అభవ�ద�  ర�ట� అవసర�.  గ%F మణ 
ప%� �త6ల(!  నవస2_స7_ నD ప\ద ప�జల అభవ�ద� క/ గ%న7 అమతమ��న శక/_న  వనయగC�చ6ల
వస7_ �దనDద 
వ%స_వమU అయనప?ట@క®, మన� ఒక ప�శD వ;స7క�వ%ల- “ఈ 8%-10% అభవ�ద� ర�ట�ల( నజ�గ% ఎ�త భ{గ� ఈ 
వరiపK ప�జలక� అ�ద7తd�ద,  ఎ�త భ{గ�  క�వల� క%ర�న డ�} ఆకp~
డR ఉద6i ర%నD పu�చ7తd�ద?”  అన.  ఈ 
ఉద6i ర%ల వల!  60% ప�జల-  ఆదవ%స7ల�, దళతdల�, మత
�క%ర�ల�, చనDక%ర� రp~తdల�, పశవKల ల�గ% తమ 
ఆజవక క�స� స% నక ప�క�త వనర�లపu}న6, పర%�వరణ స\వల పu}న6 ఆధ6రపడ9న సమ�హల  -  పరCస2 త మరC�త 
వషమ�గ% మ�ర�తd�ద.  వ%ళ!  శక/_ అవసర%ల� ప�ధ6న�గ% ఈ వక��దq�క�త శక/_ వనర�ల మదన; ఆధ6రపడ9 
ఉన6Dయ.

అయతW , 'మత_� శక/_ల( ఈ వక��దq�క�త శక/_ వ%ట{ ఎ�త?'  అనDద ఎవ�ర¼ గ"రC_�చలద7.  స7ద^ర ప%� �త6ల(!  
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నవస2�చWవ%రC- ప�ధ6న�గ% ఆదవ%స� సమ�హల  శక/_  అవసర%లన7 తర�g చనD స% య నట@ కట=డ6ల�, ప%� జpక�= ల� 
పÈరC_గ% మర�గ"న ఉ�డ9ప�తdన6Dయ.   ఈ వ�వస లన7 స%�క�తక�గ% అభవ�ద�  చWయట�,      వట@ స% యన 
పu�చట�ల( వ-నకబ{ట� తన� కaట=వచgనట�!  కనబడRతd�ద-  ఇవనD ఇప¤డR మ��జయ�లల( పuట�= క�న; 
బ¸మzలల�గ% తయ�రయ��య.   నజ«నక/ స%�ప�ద6యsతర ఇ�ధన వనర�లనD ఎ�త స% యల( క��దq�క�త 
ర¼ప%లన7 స�తరC�చ7క�న6Dయ�టw, ఆ స% యల( ఇవనD  స�ప�ద6యక వనర�ల అయప�య�య.

కa�డ ప%� �త6ల(!  న-లకaల�?తdనD పuదj  స% య గ%లమరల� దqనక/ చకbన ఉద6హరణ.   స% నక ప�జల� తమ 
ఇ�ధన అవసర%లక�సమ�,  అటవ ఉత?తd_ ల స\కరణ క�సమ� వ%డRకaన;  పచgన  అటవ ప�దWశ%లన7 ఈ 
'గ%లమరల ప*ల�ల�'  ఆకFమ�చ7కaన6Dయ.  ఈ గ%లమరల దగiరCక/ ప�యs�ద7క� వ;స2న చవకబ{ర� ర�డ! క�స� 
దట=మ��న అడవKలన7 నరCక/,  త�వ�ప�స2న మట@=న కa�డవ%ల�ల వ-�బడ9 క�ప?ల�ప�స2,  సహజ�గ% పuర�గ"తdనD 
మకbలన7,  పక9-జ�తd సమ�హల నవ%స%లన7 న6శన� చWస%_ ర�.   ఈ ప%� �త6ల(!  మకbలన7,  చ�ట!న7 
పuరగనవ�ర�- ఏమ�టw అవ 'వ%య" ప�వ%హలక� ఆట�క� కలగCస%_ య!'  ఇల� తయ�రయన వద7�తd_ న7 ప�జల 
తలల మద7గ% ఇతర ప%� �త6లక� తరల�చట�  క�వల� కaసమ�ర�పK  మ�త�మU.

ప�రసమ�జ  సమ�హల� స�రశక/_ ,  మ��క�F హ� డల శక/_,  ప*గర%న ప*య�ల�,  జవ ఇ�ధన6ల� మదల�}న అన;క 
వక��దq�క�త శక/_ ఉత6?దక స%�క�తకతల ప�తW�కతన7, ప�భ{వ%నD  ఎత_  చ^ప2�చట�ల(న7, ప�భ"త� వధ6న6లన7 
ప�జ«జవన మÔలక వ%స_వ%లక� అ న7గ"ణ�గ% మలచట�ల(న7  ఎప¤డ^  మ"�ద7 నలచ6య.   అట�వ�ట@ 
ప�యగ%ల ఫలత6ల�,  ఆవషbరణల� స7స2 ర జవత6నక/ ప%ఠ%ల�.   అల? కర�న వకల�?ల ప�ణ6లకన7 
ర¼ప*�ద�చWటప¤డR వట@న ఆ ప�ణ6లకల(!  తప?క చWర�gక�వ%ల.

వ�వస%య�
వ�వస%య�క�డ6 అల��ట@  అభవ�ద�పరమ��న ప�శDలD లవన-తd_ తd�ద.   భ{రతదWశపK వ�వస%య వధ6న� 
ఆధ7నక వ�వస%య� పu}నన; ద�ష2=  స%రCస7_ �ద.   ఈన6ట@క® లకల�ద మ�ద చనD రp~తdల� అవల�బ�చW 
స%�ప�ద6యక వ�వస%యపK వల�వన7 ప�భ"త� వధ6న6ల� గ"రC_�చకప�వటమU క%క��డ6,   హ×స�ద�ష2=తf 
వ�వహరC�చట� మ�ల�న వ�వస%యర�గ�ల( ఆశ�చన�త ఎద7గ"దల క%నర%లద7.   ప�జ« ప�ప2ణm వ�వస  
ద6�ర% బయ��,  గ�ధ7మలన7 ప�� త
హ��చట�తf  రp~తdల� వర%¾ ధ6రCత ప%� �త6లల( క�డ6  నళ!అవసర� ఎక�bవ 
ఉ�డW వరCన స%గ" చWయట� మదల�పuట{= ర�.   ఆ ప%� �త6ల(!  స%�ప�ద6యక�గ% స%గ"ల( ఉనD మ"తక 
ధ6న6�లన7 ప�కbక� న-టw=శ%ర�.   మ"తక ధ6న6�లవల!   రp�డR  ప�తW�కమ��న ల�భ{ల��డWవ-  ఒకట@,  అవ ఆ 
వ%�వస%యక-పర%�వరణ ప�దWశ%నక/ తగCనట�!  ర¼పKదద7j కaన ఉన6Dయ; మరtకట@, ఆహర%నD బయట మ�రpbట�!  
కaన7క�bలన  ప\ద రp~తdలక� క�డ6  ప�షక%హర ల(ప%నD  ద^ర� చWస\�ద7క� క%వలస2న ప�షక పద6ర%� ల�  
వ%ట@ల( ఉన6Dయ.  వ%ట@ల( ఉనDనD ప�షక తత6�ల� వరC, గ�ధ7మల(!  లవK.  

'దగ"మత చWస7కaనD ప�ట రక%ల�,  పశ రక%ల�,  ఏకమత_�గ%  పuదj  వస�_ ర��ల(  ప�డ9�చW వ%ణxజ� ప�ట క�టw 
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స%�ప�ద6యక ప�ట రక%లక� ,  స%�ప�ద6యక స% నక పశజ«తdలక�   మ�ర�తdనD వ%త6వరణ పరCస2 తdలక� 
తట�= కaన;  శక/_ ఎక�bవ' అన   స7స2 ర వ�వస%య�నD అమల� చWస7_ నD రp~తdల� చ6ల�మ�ద కన7గtన6Dర�.

అయతW మషన పద�త మ�త�� వ;ర�గ% ఉనDద.   ద6న వధ6న� చనDక%ర� రp~తdక� అన7క�ల�గ% లద7; 

స%�క�తకతన7,  మ�రpbట ల�కbలన7 అన7సరC�చ ప�తdనDద.  'అభవ�ద�చ��ద7తdనD దWశ%లల( అధక శ%త� 
ఆహర%నD ఉత?త_  చWస7_ నD  చనDక%ర� మరCయ" సనD క%ర� రp~తdల�  ప�టక� అ�ద�చవలస2న రస%యనక 
వనర�లన7 కaనలర�;  పuదj  పuదj  య�త6� లన7 కaనలర�,  క%న వ�వస%య� నర%ట�క�గ% ,  స7స2 ర�గ% 
కaనస%గ��ద7క�గ%న7 స% నక సహజ వనర�ల� వరC�ల! ట� అవసర�'  అన అన;క పరCశ¬ధనల�,  క�త�స% య 
అన7భవ%ల� నర¼ప2�చ6య.  

వ�వస%య స�బ�ధమ��న ఉద6i ర%లల( అధక భ{గ%నక/ క%రణమ��న రస%యనక ఎర�వKల�-మ�ద7ల వ�వస న7 
మ�రCg ద6న వకల�?లన7 బల(ప\త� చWయక��డ6,  ఉనD స�పదన�త6  జవ స%�క�తకతలమద6,  ఫu}న6న7
 
క�పuనలక� పనక/వచWg నష=పరCహర వ�వస ల మద6 వ-చg�చట� జర�గ"తdనDద.

స\�ద�య వ�వస%య�,   సహజ వ�వస%య� వ�ట@ స7స2 ర వ�వస%య పద�తdల� మ�ర�తdనD వ%త6వరణ 
పరCస2 తdలక� అన7గ"ణ�గ% మ�రC తట�= క�వట�ల(  రp~తdలక� స%య�  చWస%_ య.  చ�ట�! , పశవKల�, నళ!  నర�హణ 
వ�వస లల�గ%   స% నక�గ% అ�ద7బ{ట�ల( ఉ�డW వనర�లపu}న ఆధ6రపడ9న  సమగF వ�వస%య వధ6న6ల� 
వ%త6వరణ మ�ర�? వల!  ఏర?డW ప�తక�ల ఫలత6లన7 చ6ల� వరక� తగCi�చ,  రp~తdల జవత6లన7 ర%శల(న7, 
వ%స2ల( క�డ6న7 అభవ�ద�  మ�ర%i న నడపగలవK.  

ఎఫ ఏఓ స�స  2007 ల( నర�హ��చన ఒక పరCశ¬ధన ప�క%ర�, మగCలనవ%రCతf ప�లస\_  స\�ద�య రp~తdల� సగట�న 
హ�క�=ర�క� 33  న7�డ9 56  శ%త� తక�bవ శక/_న వనయగCస%_ య.   స\�ద�య వ�వస%య� వ%రC శల�జ ఇ�ధన 
అవసర%లన7 పల� వధ6ల�గ% తగCiస7_ �ద.

ప�ట మ�రC?డ9వల! ,  మరCయ" స\�ద�య ఎర�వKలన7,  స\�ద�య క�ప�స7= న7 వ%డట� వల!  భ�మల(న కర�న 
శ%త� పuర�గ"తd�ద-  ఆవధ�గ% కర�న నల�వల� పuర�గ"త6య.   చ�ట!న7 ప*ల�లతf అన7స�ధ6న� చWయట� 
ద6�ర% పశవKలక� మUత సమస� తగ"i తd�ద;  అ�తWక%క వ%ట@ మ�ల�గ% మట@=ల(న  స\�ద�య పద6ర% ల 
పరCమ�ణ� పuర�గ"తd�ద-  దqనవల!  వర%¾ ల� పడÒప¤డR వ�ధ6గ% బయట@క/ ప�వహ��చప�యs నట@ పరCమ�ణ� 
తగ"i తd�ద.  పశవKలవల! , మ"ఖ��గ% న6ట� పశవKలవల! , భ�మక/ క%వలస2న ఎర�వK లభస7_ �ద;  అ�తWక%క 
ప�టల( మగ"ల� పద6ర% లన7 క%లgక��డ6,  వ%ట@న పశవKలక� ద6ణ6గ% అ�ద�చవచ7g.    ప*ల�ల( తరCగC 
వ%డ9నప¤డR ప�టల(న మగ"ల�  పద6ర% ల� ప�ధ6న�గ% స\�ద�య కర�న�గ% మ�రC ప�టలక� తరCగC 
అ�ద7త6య.   ఆవధ�గ% భ�స%ర%నD క%ప%డW పధక%లన7 అమల� చWయట� ద6�ర%న7,  ఏకమత_పK 
వ�వస%య�న7�డ9 పల�రక%ల ప�టలD మశFమ�గ% వ%డRక�వట�, నత�జనన న;లల(క/ తస7కaచWg చక�bడR జ«త 
మకbలD పu�చట�,  ప�టలD మ�ర�gక��ట<  ఉ�డట�,  చ�ట�!  న6టట�,  వ%ననట@న స\కరC�చట�,  మదల�}న 
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చర�ల ద6�ర% మన�  వ%త6వరణ మ�ర�?ల(   వ�వస%యర�గ� వల!  కలగ� అ�శ%నD తగCi�చ7క�వచ7g.

రp~తdక� గCట�= బ{టయs� జవత� :

ప*ల�ల� ఆరC�క�గ% గCట�= బ{టవ%�ల�టw వ%ట@న స%�క�తకత పర�గ%న7, పరCమ�ణ� పర�గ%న7 పuదjవ చWయ�లన;ద 
ఆధ7నకత మ"�ద7క�త�చWg మరtక వ%దన.   అల� చWస2నప¤డW రp~తd తన వ�త_క/ మరC�త స�ప%దనన7 
జతచWయగల�గ"త6డR.  నజ«నక/, 'వ�వస%య� ద6�ర% రp~తd తన ప*ట=  త6న7 ప�స7క�లడR'; 'మన దWశపK ఆహర 
భద�త క/!ష=పరCస2 తdల(!  ఉ�ద' అన; రp�డR వ%దనలద6�ర%న; ప*ల�లక� ఇచWg సబ
డ¨ల వ�వస న7- వత_న6లన7�డ9, 
ఎర�వKల�,  పKర�గ"మ�ద7లవరక�,  ఇ�క% వద7�తd_ ,  స%గ"నర�-  ఇల��ట@వనD ఇవ�ట�,  తమ నర�య�లన7 
సమరC��చ7క�వట� జర�గ"తdనDద.  

అయతW,  ఈ ప�క/Fయల( 'ఏ రp~తdక� స%య� చWద6j మన ప�యతDస7_ న6Dర�?'  అన ప�శD�చవలస2న అవసర� 
ఉనDద.   ప�జ«బ,  హర%�ణ వ�ట@ హరCత వప!వ ప�దWశ%ల(!  తప?,  మగCలన అనD ప%� �త6లల(న7 వ�వస%య 
ఆరC�కతక� అన;క ప%ర%ÏÛల�న6Dయ.   వ�వస%య వధ6న6నD నర�య�చ7క�న;మ"�ద7 ఈ ప%ర%ÏÛలనDట@న 
పరCగణx�చకప�తW,  ప�టలక�  బయట@న7�చ ఎక�bవ వనర�లన7 అ�ద�చW రp~తdలక� వ�వస%య సబ
డ¨లనD 
దక�b అవక%శ� ఉ�ద.   స%�ప�ద6యక ఆరC�కశ%స_ Â� 
జవన6ధ6ర%లన7 ఒక� మ�సల( చ^డగలద7- ద6నప�క%ర� 
ప�త ఇల�!  ఏదV ఒక వ�త_న; ఆశFయ�చ7కaన ఉ�ట��ద; ఆ 
వ�త_  తనన7 త6న7 ప�ష2�చ7క��ట��ద.   చనDక%ర� 
ప*ల�లల( వ%స_వ� దqనక/ సరCగ%i  వ�తర�క�గ% ఉ�ట��ద. 
ఎవరCన-}తW మన� బకb రp~తdల� అ�ట{మ,  వ%ళ�� 
స\�ద�యవ�వస%య�నD అమల�చWస%_ ర�;  వ%ళ!క/ 
ఒకట@క�టw ఎక�bవ-  అన;క-  జవన6ధ6ర%ల� ఉ�ట{య. 

ప�తW�కమ��న,  పÈర�నర%� రCత  ఎర�వKలక�, 
పKర�గ"మ�ద7లక� సబ
డ¨ల� అ�ద�చట�వల! ,  వ-}వధ�త 
ఆధ6ర�గ% నడ9చW జవన6ధ6ర� పÈరC_గ% ద�బ�త�ట��ద. 
అప?ట@క� బకbచక/bన రp~తd,  ద6నతf నర%శFయ"డW 
అయప�త6డR.   రp~తdల ఆతzహత�ల� అధకమవ�ట{నక/ 
అసల� క%రణ� ఇదW.   అ�తWక%క,  ఇల��ట@  ఎక�bవ 
పuట�= బడ9 ఆధ6రCక వ�వస ల,  ప�ప�చ  గEFన హIస 
వ%య"వKల మత_�ల( వ�వస%య ర�గపK వ%ట{న7 పu�చ7తdన6Dయ.

ఒకవ-}పKన తక�bవ నట@ వనర�లన7 ఆశ�చ7తµ ,  అల�గ� స% నకతపu} ఆధ6రపడ9న ప�ట రక%లన7 -  ఇల� 
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అ�తరiత వనర�ల ఆధ6ర�గ% నడ9చW ఉత6?దక వ�వస లన7 నరCz�చ6లన  సu�టర ఫర ససu=యనబ"ల  
అగCFకలgర స�స వ%ర� నర�హ��చన "వ%త6వరణ మ�ర�? మరCయ" స7స2 ర వ�వస%య� పu} జ«తయ  
సదస7
"  నÜక/b చ�ప2?�ద .   వ�వస%య�నD స% నక�గ% అలవ%ట�పడ9న ప�టరక%లతfటÝ ,  వ�వస%య  
వ-}వధ�తన7 ప�ష2�చW వధ6న6లతfటÝ సమన�య� చWయ�ల .  

అన�తపKర� జల�! న7 ఆన7కaనఉనD మరtక ఉపశషb ప�దWశ�,  కర%� టకల(న ప%వగడ ప%� �త�.  అకbడ9న7�డ9 
వచgన డ6.శÞషగCరCర%వKగ%ర�    వ�వస%య శ%స_ Âవ;త_ , స*�తగ% వ�వస%య� చWస7_ నD రp~తd క�డ6న7. 

"పర%�వరణ మ�ర�?క� స% నక రp~తdల� తట�= క�గలర�"  అన అభప%� యపడRతµ ఆయన ఇల� అన6Dర�: 
“మ�ల��ట@ ఉపశషb ప%� �త6ల(!  నవస2�చWవ%ర�-  నజ«నక/ దక9ణభ{రత దWశ� అ�త6 క�డ6 ఇదW వ%త6వరణ� 
కలగCఉ�ద-  ఇకbడ9 రp~తdల�వ�ర¼ పర%�వరణ మ�ర�? గ"రC�చ,  అద వ%త6వరణ ఉష�� గFతల(!  త�చWg గ�దరగ�ళ� 
న7�చ మరE ఎక�bవ క�గ%ర� పడనవసర� లద7.   వ%త6వరణ�ల( మ�ర�?లక� మU� పÈరC_గ% అలవ%ట�పడ9 
ఉన6D�; ఇష=�వచgనట�!  మ�ర� వ%త6వరణ�తfటw మU� ఇ�తక%లమ� బ�తdక�తdన6D�- మ� దగiర వ%న ఎప¤డ^ 
సకFమ�గ% పడలద7;  ఎ�డల� ఎనDడ^ సకFమ�గ% లవK.   వ%త6వరణమ�ర�?ల� మ�క� కaత_  క%ద7- 
'పuన7మ�ర�?ల� ఎల� ఉ�ట{య' త�లయజ�స\ 'అన7కరణ మడల  టàస7=   ' ఫలత6లన7 మU� చ^స^_ న; ఉన6D�. 

వ%త6వరణ ఉష�� గFతల(!  2-3 డ9గEFల సu�టÝగ�FడR పuర�గ"దలల� ర%వచgన,  వర¾ప%త�ల( మహ అయతW పదశ%త� 
ఎక�bవ-తక�bవల� కలగవచgన ఆ పరCశ¬ధనల� త�లయజ�స7_ న6Dయ:  అయతW ఇకbడ మ� పరCస2 త చ^డ�డ9- 
అన�తపKర%నక/,  మ�క� సగట� వర¾ప%త� 51 సu�.మ;  అయతW ద6న స%= �డరÒ డ¨వయsషన 19.6-  అ�టw 
21 సu�.మల వర¾� అట< ఇట< క%వచgనDమ�ట.   అ�టw మత_� సగట� వ%నల( అట< ఇట< అయs� వ%న 
ద6ద6పK 40%  ఉ�ద !  ఇ�త పuదj  బ{��డ వడ_  ల( చనDప%ట@ మ�ర�?ల� వస\_ క�డ6న7,  అద మ� రp~తdలక� 
త�లయన ఏమ�త పuదj  సమస�లD త�చgపuట=లవK.     ప�క�తక/ వ%ట@వల!  చ6ల� నష=� వ%ట@ల! వచ7g- 

అయనప?ట@క®  రp~తdల�-వ�వస%య� అన; ద�ష2=క�ణ� న7�డ9 చ^స\_  వ%త6వరణ�ల( వచWg ఈ మ�ర�?లవ క�డ6 
రp~తdలక� పuదj  భ{ర� క%వK-  ఎ�ద7క�టw ఆ చనD మ�ర�?లD తమల( ద6చ7కaన; ఇ�క% పuదj  మ�ర�?లD మU� 
ఎప?ట@న7�డV అన7భవ�ల( చ^స^_  
వస7_ న6D�.  అ�ద7వల! ,  వ%త6వరణ�ల( 
ఈల��ట@ అవకతవకలక�  అలవ%ట� 
పడÒవ%ళ!క� పర%�వరణ పuన7 
మ�ర�?క�స� ప�తW�క�గ% తయ�రయ 
అలవ%ట� పడ6ల
న అవసర� ఏమ 
ఉ�డద7.   ఉత6?దనల( గtప? 
మ��ల�ర%ళ!న;మ చనDక%ర� రp~తd 
ఎల�గ� ఎప¤డ^ ద6టడR. 
అతనవరక� చ^స\_  'తట�= క�వట�' 

అనDద అతన ప*ల� స% యల(న; 
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జరగవలస2 ఉ�ద- అ�ద7వల!   తన ప�ట రక%లన7 పu�చ7క��టw ఇక వ;ర� సమస�  ఏదq ఉ�డద7 అతనక/.”
య�కన ఫ%� టర%Dక� చ��దన క�త�స% య క%ర�కర_ శవశ�కర,  మల�! నపల!క/ చ��దన వ-�కట న7 వవధ రక%ల 
క�రగ%యల�,  ధ6న6�ల�,  ప�డ!చ�ట�! ,  మరCయ" వ�కÓలన7 వరసల�గ%న7,  అకbడకbడ6 క�డ6న7 చనD చనD 
ప%! ట! ల( పu�చW�ద7క� ప�� త
హ�స7_ న6DడR.   ఈ పద�తల( వట@న క�వల� మ�నవ శక/_తf మ�త�మU 
నర�హ��చ7క�వ%ల
 ఉ�ట��ద.

డ6.మల�! రpడ9Ò ,  య�కర ఫ%� టర%D డ�}రpక=ర�గ%ర�  భూ వనయగ%నD వస_రC�చ7కaనట{నD, వ%రC¾కప�టల మశFమ� 
ఒకద6నD పu�చట�,  ఎప?ట@క® పuరCగ�  చ�ట!  రక%లన7 పu�చట�,  ప�డ!  చ�ట�! ,  పశగ%F స%నక/ పనక/వచWg చ�ట! న7 
పu�చట� జరగ%లన ప2ల�పKనచ6gర�.  ఇవనD రp~తdల అవసర%లన7 తర%gల-  ఆహర%నD ఇవ%�ల;  అ�తW క%క 
వ%ణxజ«�నక/ అవసరమ��న డబ"�న7 క�డ6 ఇవ%�ల;  అ�తWక%క ఇతర జవన6వసర%లన7 క�డ6 అ�ద�చ6ల. 

మ"ఖ�మ��నద ఏ�ట�టw మన వ�వస%యమU అదనపK పర%�వరణ స\వలన7 అ�ద�చ6ల- స\వలన7 స��కరC�చట�, 

పర%�వరణ6నD కల�ష2త� చWయట�  క%ద7.

కల?వల! కa�డల(!  అడవKల  సహజ  పKనర�జ�వన6నD  ప�� త
హ�స7_ నDద,   ట@�బక�= .  అ�తWక%క,   గ%F మ�ల(!  
స\�ద�య మరCయ" రస%యన రహ�త వ�వస%య పద�తdల�   ఆరC�క�గ%  గCట�= బ{ట� అవKత6యన 
నర¼ప2�చW�ద7క� మడళ�న7 తయ�ర� చWస7_ నDద.

ప�జ« సమ�హల� కర�వK పరCస2 తdలన7 ఎద7రtbన;�ద7క�  అవసరమ��న క%ర�కFమ�లన7 తయ�ర� చWస7నDద, 
వ%సన స�స .    "భ�జల�ల వనయగ%నD తగCi�చట�,  బÑర� బ{వKల�నD రp~తdల� నట@న బÑర�బ{వKల� లన 
రp~తdలతf ప�చ7కaన;ల� చ^డట�,  తద6�ర% వర%¾ ధ6రప�టల� కష=పరCస2 తdల(!  ఉనDప¤డR వ%ట@క/ క%వలస2న 
నట@న అ�ద�చ క%ప%డట�-  ఇవ మU� చWస7_ నD పన7ల�"  అన కదరC ప%� �త�ల( స�స  తరపKన పనచWస7_ నD 
క�ష%� రpడ9Ò  గ%ర� వివరించారు. 

"మ�ర�?న7 తట�= కaన;�ద7క� ఉదWjశ�చన వÈ�హల� వ-}వధ�తతfబ{ట�,  ఉమzడ9 ఆస7_ ల గ"రC�చక�డ6 
ఆల(చ�చ6ల" అన  మదjతdన�ద�చW స�స  నవధ6న� వశ�స2స7_ �ద.  "వ%త6వరణ మ�ర�? అనDద 'అనDచºట{!  
ఒక�  వధ�గ% వ;డ�కbట�, ఎక�bవ వ%నల�, లద6 తక�bవ వ%నల� '  ల��ట@  స�ఘటన క%ద7.  అద అనD చºట{!   
ఒక� వధ�గ% ఉ�డన మ�ర�?.  నజ«నక/ వ%త6వరణ మ�ర�? గ"రC�చº, గ�! బల వ%రCz�గ గ"రC�చº క%క , వ%త6వరణ 
గ�దరగ�ళ�  గ"రC�చ మ�ట{! డట� బ{గ"�ట��ద.”

వ%త6వరణ6నక/ స�బ�ధ�చన భభత6
ల� వ%ట@ల!నప¤డR, ప�జ« సమ�హలక� వల�}న�త ఎక�bవ వ-}వధ�� ఉనD 
ప�టల� అ�ద7బ{ట�ల( ఉ�డW�ద7క�గ%న7 , వ%రCక/    అవసరమయs�  పల� రక%ల వత_న బ{��క�లన7 నవధ6న� 
స�స  తయ�ర� చWస7_ నDద.  ఈ వ-}వధ� పÈర�మ��న వత_న6లనD అ�దరCక®  ఉమzడ9గ% లభస%_ య.  అ�ద7వల!న;, 
ప�జ« వత_న బ{��క�లన7 స% ప2�చట�తf ప%ట�గ% నవధ6న� ఇతర క%ర�కFమ�లన7 క�డ6 చWపట@=�ద.

జవ వ-}వధ� పÈర�మ��న,  పర%�వరణ బద�మ��న,  స\�ద�య వ�వస%య�నD ప�� త
హ��చటమU ఇప¤డR తల�త_న 
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వ%త6వరణ ,  జల స�కâభ{ల� రp�డ9�ట@క®  పరCష%bర� -  ఈ వ�వస%యవధ6న� తక�bవ ఖర�gతf ఎక�bవ 
ఆహర%నD ఉత?త_  చWస7_ �ద;  గEFన హIస వ%య"వKల ఉద6i ర%నD తగCiస7_ �ద;  వ%త6వరణ గ�దరగ�ళäనD 
తట�= కaన;�ద7క�   వ�వస%య ర�గ%నక/ క%వలస2న గట@=దన6నD ఇస7_ �ద;  వ%త6వరణ మ�ర�?న7 
తట�= కaన;వధ�గ% తమన7 త6మ" మలచ7కaన;�ద7క� ప�జ« సమ�హలక� శక/_ స%మర%� �లన7 ఇస7_ �ద.

వ%త6వరణమ�ర�?క� తగCన వధ�గ%  మలచ7క�వట� క�స� 
ఉపయగC�చW పద�తdల�,  వ%త6వరణ మ�ర�?వల!  కలగ� కష%= లన7 
నవ%రC�చW�ద7క� ఉపయగC�చW పద�తdల�  ఏక� అయతW 
బ{గ"�ట��ద.    ప�టరక%లన7 వస_రC�చట�,  సమగF సస� 
క%ర�కFమ�ల నర�హణ,  స\�ద�య వ�వస%య పద�తdల వల! , 
వ�వస%యర�గ� వరక�  ఈ రp�డR అ�శ%ల�  మళతమ��నట�!  
తfస7_ �ద-  వట@వల!  స% నక వనర�ల వ%డక� క�డ6  అత�ధక�గ% 
ఉ�ట��ద.  ఇల� వ%డW పద�తdలనD స% నక పరCజ«É న�పu} ఆధ6రపడ9 
ఉనDవ;;  ఇవనD న;లయకb ఉత6?దకతన7 పu�చట� లక��గ% 
పనచWస7_ నDవ;.   యన ప2య�,  స\�ద�య భ� నర�హణ,  ప�జ« 
సమ�హల వత_న బ{��క�ల�,  యస ఆర ఐ పద�త ,  న;లల( తWమ 
నర�హణ, మ�రpbట!  స% నక®కరణ మదల�}నవ ఉపయగకరమ��నవన 
ఇప?ట@క� నర¼ప2త� అయ��ద.

ఈన6ట@వరక� చ^స\_ ,  ఏదWశమ� తన అభవ�ద�న  క%ర�న డ�} ఆకp~
డR ఉద6i ర%లన7�చ వ;ర�చWస2 
స%ధ�చలకప�య�ద.  ఏదWశమ� అల? కర�న ఉద6i ర ఆరC�కవ�వస న7 నరCz�చ చ^పలద7;  ఏదWశమ�  ద6నక/ 
తగCన అభవ�ద�  మ�ర%i నD  పKన:స�జ�చ చ^పలద7.  భ{రత, చ�}న6 వ�ట@ దWశ%ల� ఇ�క% తమ శక/_ వనర�లన7, 
రవ%ణ6 స�కర%�లన7,  పరCశFమలన7 నరCz�చ7కaన; దశల(న;  ఉన6Dయ-  ఆవధ�గ% అవ ప�ప�చ6నక/ "ఇ�క% 
అధక ఉద6i ర%ల� లక��డ6 తప2?�చ7క�న;�ద7క�" అవక%శ%లనస7_ న6Dయ.  మన� మన నగర%లన7 పబ! క రవ%ణ6 
వ�వస  పKన6దపu}న  నరCz�చవచ7g; మన శక/_ భద�తన7 స% నక మరCయ" వక��దq�క�త వ�వస ల పKన6దపu}న- జవ 
ఇ�ధన6లన7�డ9 స%�ప�ద6యsతర ఇ�ధన వనర�ల వరక� వ%డRకaన  నరCz�చవచ7g; మన పరCశFమల� అత��త 
సమర�వ�తమ��నవ,  క%ల�ష� రహ�త స%�క�తకతలమద ఆధ6రపడ9నవ క%వచ7g;  మన న6యక�ల� ఈ 
సమయ�ల( ప�ప�చ�ల(న; అత మ"ఖ�మ��న ప%త�న7 ప�ష2�చవచ7g.   ఎద7గ"దలక�  వ;ర� మ�ర%i నÜDకద6నD 
చ^పట�ద6�ర% వ%ర� ధనక దWశ%లక�, ప\దదWశ%లక� ఒక� వధ�గ% మ�రiదరÏక�ల� క%వచ7g.  

“'కష=నవ%రణ,  మరCయ" మ�ర�?క� అన7గ"ణ�గ% మ�రట�'-  అన; రp�డR మ�ర%i లన^ అవల�బ�చవలస2�దW" 

అన కpè!మUట య�కన న-ట�రb- స�త ఆస2య�  స�స  వ%ర� తమ జ«తయ స% య చరgల( స^చ�చ6ర�.  క��దq�క�త 
ఉత6?దన6 వ�వస లన7�డ9,  మన వశ%�స%నD వక��దq�క�త,  జవ-ప%� �త ఉత?త_  వధ6న6ల వ-}పK మరల�gల. 

మ"ఖ��గ% ఎల��ట@ ప�త6�మ�Dయమ��న6 ప�జల జవత6లన7, వ%రC జవన6ధ6ర%లన7 క%ప%డట� అన; పKన6దపu}న 
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నరCz�చబడ6ల.   ప�ణ6లకల తయ�రEల(న7,  నర�య�ల� తస7క�వట�ల(న7 మ"�ద7జ«గFత_ గ% ప%ట@�చవలస2న 
స^త��  అదW.”

ఐయన ఇస2స2 వ%ర� "వ%త6వరణ మ�ర�? అజp�డ6ల( ప�జల గt�తdల�"  ప\రCట నవ�బర� 2008 ల( 
వశ%ఖపటD�ల(  నర�హ��చన జ«తయ సదస7
ల( ఈ గt�తdల� వనబడ6Ò య...

స�ప�ద6య వజ«É న� బల�గ% ఉనD ప�జ« సమ�హల�-  స%మ�న��గ% వ-న7కబడ9న,  గ%F మణ ప�జల�- 
పర%�వరణ6నD అన;క శత6బ{j ల�గ% క%ప%డ6ర�;  వ%ర� ఇప?ట@క® పర%�వరణ6నD క%ప%డRతµన; ఉన6Dర�. 
పర%�వరణ�ల( భ{గ�గ% బ�తక� ప�జ«సమ�హల సమస�లక� పరCష%bర మ�ర%i ల� వ-తక%ల-  ఎ�ద7క�టw 
వ%త6వరణ మ�ర�? యకb బ{ధ6కర పరCణ6మ�లన7 మదట వ%ళé� భరCస%_ ర�.... ఆవధ�గ%  వ%త6వరణ మ�ర�? 
అనDద అసమ�నతల సమస�- దqనవల!  ప\దలక� ఆహర భద�త కర�వవKతd�ద...

ప�జ« సమ�హలన7 , ఇ�క% ప�ర సమ�జ వర%i లన7 క�డ6 ప�త6�మ�Dయ�ల అన;�షణల( భ{గస%�మ"ల�గ%  
చWర�gక�వ%ల .  ఈ అన;�షణల( ప�ధ6న� ప\దల� ,  మ�ర�?న7 తట�= క�లన వర%i ల� .  వ%త6వరణ మ�ర�?క�  
అన7గ"ణ�గ% మ�రట� ,  ద6నవల!  ఏర?డW కష%= లన7 నవ%రC�చట� స%ధ�మU -  ద6నD  జవ వ-}వధ�తన7  
పu�చట� ద6�ర%న7 ,  అడవKలన7 పu�చట� ద6�ర%న7 ,  జవ ఇ�ధన6ల�గ% వ�వస%య మగ"ళ�న7 వ%డట� , 

పశ స�పద అభవ�ద� ,  స\�ద�య వ�వస%య� ,  వద7�ద7త6?దన మరCయ" ప�ప2ణmల వ�వస న7 మరC�త  
చకbగ% నర�హ��చ7క�వట� ,  మ��క�F /న6న� హ� డV�  ప%� జpక�= ల� ,  స�ర శక/_ ఆధ6రCత ఇ�ట@స% య ల�}ట@�గ"  
వ�వస ల� ,  బయమ�స ఆధ6రCత పధక%ల� -  ఇల��ట@ వక��దq�క�త ,  స%�ప�ద6యsతర శక/_ వనర�ల వ%డక�  
ద6�ర%న7 - స%ధ�చ6ల .

ప�జ« సమ�హలన7 ,  ఇ�క% ప�ర సమ�జ వర%i లన7 క�డ6 ప�త6�మ�Dయ�ల అన;�షణల(  
భ{గస%�మ"ల�గ%  చWర�gక�వ%ల .  ఈ అన;�షణల( ప�ధ6న� ప\దల� ,  మ�ర�?న7 తట�= క�లన  
వర%i ల� .   వ%త6వరణ మ�ర�?క� అన7గ"ణ�గ% మ�రట� ,  ద6నవల!  ఏర?డW కష%= లన7  
నవ%రC�చట� స%ధ�మU - ద6నD  జవ వ-}వధ�తన7 పu�చట� ద6�ర%న7 , అడవKలన7 పu�చట�  
ద6�ర%న7 ,  జవ ఇ�ధన6ల�గ% వ�వస%య మగ"ళ�న7 వ%డట� ,  పశ స�పద అభవ�ద� , 
స\�ద�య వ�వస%య� ,  వద7�ద7త6?దన మరCయ" ప�ప2ణmల వ�వస న7 మరC�త చకbగ%  
నర�హ��చ7క�వట� ,  మ��క�F /న6న� హ� డV�  ప%� జpక�= ల� ,  స�ర శక/_ ఆధ6రCత ఇ�ట@స% య ల�}ట@�గ"  
వ�వస ల� ,  బయమ�స ఆధ6రCత పధక%ల� -  ఇల��ట@ వక��దq�క�త ,  స%�ప�ద6యsతర శక/_  
వనర�ల వ%డక� ద6�ర%న7 - స%ధ�చ6ల ...
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