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పర్యావరణ సమసాలు - విపత్తు  

భారీ పా్రణ, ఆస్తు , పర్యావరణ నషా్టన్ని కలిగించే ఆకస్తిక పామాదమే విపత్తు . వీటి ద్వార్య భారీ సా్థయిలో నషా్ిం 

సింభవిస్ు ింది. విపత్తు  రకిం, తీవాత, సింభవిించే పా్రింతింపై నషా్ తీవాత ఆధారపడి ఉింటింది. తరచు సింభవిించే విపత్తు ల 

వలల  ఒక దేశ ఆరా్థక, స్థమాజిక, ఆరోగ్ా సా్తతిగ్త్తలు పూరి్థగా అసు వాసమవుతాయి. శీతోష్ణ సా్తతి మార్పు పాభావింతో 

పాస్ు తిం పాపించవ్యాపు ింగా వరదలు, త్తప్రన్లల , కరవు లింటి విపత్తు ల తీవాత పర్థగింది. 

విపత్తు లు పర ధానంగా రండు రకాలు.. 

1. సహజ(Natural)  

2.మానవజనిత(Anthropogenic) 

వీటిన్న భారీ, సాలు అనే రిండు రకాలుగా విభజిస్థు ర్ప.  

సహజ భారీ విపత్తు లు: వరద, త్తప్రన్ల, కరవు, భుకింపిం, స్నామీ, అగిపరాతాల విస్ఫోటిం. 

సహజ సాలు విపత్తు లు: అతాలు శీతాకాల ఉష్ణణ గ్ర తలు, అధిక వేసవి ఉష్ణణ గ్ర తలు, కిండ చర్థయలలు, మించు 

చర్థయలలు విర్థగపడటిం. 

మానవ జన్నత భారీ విపత్తు లు: యుదా్వలు, భారీ అగి పామాద్వలు, వ్యాధుల పాబలత, శీతోష్ణ సా్తతి మార్పు 

పాభావ్యలు. 

మానవ జన్నత సాలు విపత్తు లు: రోడుు , రైళ్ల , విమాన పామాద్వలు, ప్రర్థశ్రర మిక పామాద్వలు, ఆహార విష్పూర్థతిం 

కావడిం, తొక్కిసలట, పర్యావరణ కాలుష్ాిం. 

 

విపత్తు  నిరవహణ చక్ర ం 

ఒక సమగ్ర  విపత్తు  న్నరాహణ వావసా ఏర్యుట ద్వార్య మాతర మే విపత్తు ల ద్వార్య జర్థగే నషా్టన్ని తగగ ించడిం 

వీలవుత్తింది. స్థధారణింగా విపత్తు  న్నరాహణలో మూడు అింశ్రలు ఉింటాయి. 

1. విపత్తు  పూరవ నిరవహణ (Pre - Disaster Management) 

2. విపత్తు  సపందన (Disaster Response) 
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3. విపత్తు  అనంతర నిరవహణ (Post - Disaster Management) 

విపత్తు  పూరా న్నరాహణ 

ఇిందులో న్నర్మిలన, సింస్తదాత ముఖ్ా అింశ్రలు. 

న్నర్మిలన: విపత్తు  సింభవిించే పా్రింతాన్ని ముిందుగానే గురి్థించి, భవిష్ాత్తు లో విపత్తు  ర్యకుంింా చేపటా్ట చరాలన్ల 

న్నర్మిలనగా పిలుస్థు ర్ప. సకర మైన న్నర్మిలన చరాల ద్వార్య విపత్తు  సింభవిించే పర్థసా్తత్తలన్ల పూరి్థగా అర్థకటాాన్నక్క 

వీలవుత్తింది. న్నర్మిలన చరాల ద్వార్య విపత్తు  నషా్ిం తగుగ త్తింది.  

ఉదా: ర్పత్తపవనాలకుం ముిందు నదులు, కాలువలు, ర్థజర్యాయలరల లో పూడికతీత కారాకరమాలు న్నరాహించడిం. 

రైల్వాటార క్ల తన్నఖీ. కిండ చర్థయలలు విర్థగపడే పా్రింతాలోల  అటవీకరణన్ల పా్రతసహించడిం. 

సింస్తదాత: విపత్తు  పూరా న్నరాహణలో ఇది చాల కీలకిం. ఇిందులో భాగ్ింగా విపత్తు  సింభవిించే పామాదిం ఉని 

పా్రింతాలోల  అనేక న్నవ్యరణ చరాలన్ల తీస్కోవ్యలి. 

ఉదా: 

 వరద సింభవిించే పామాదముని పా్రింతాలోల  వేగ్వింతమైన హెచచర్థక జారీ వావసాలన్ల ఏర్యుట చేయాలి. 

 విపత్తు  పామాద్వన్ని ముిందుగానే పస్తగ్టా్ట అించనా వావసాలన్ల ఆధున్నక స్థింకేతికత సహాయలింతో ఏర్యుట 

చేయాలి. 

 సింస్తదాతలో పాభుతారింగ్ సింసాలు, ఎన్జీవోలు, స్థింకేతిక బ ింద్వలు, సాయలిం సహాయలక బ ింద్వలు ప్రల్గగ నాలి. 

విపత్తు  సపందన 

విపత్తు  సింభవిించిన సమయలింలో న్నరాహించే కారాకరమాలన్నిింటినీ ‘సుిందన’ అింటార్ప. విపత్తు  సమయలింలో నషా్టన్ని 

న్నవ్యర్థించాన్నక్క ‘ఎమరెనీస రస్థునస్ స్తసామ్’(ఈఆర్ఎస్) ఏర్యుట తపున్నసర్థ. సాలు వావధిలో పాజలిందర్థకీ 

హెచచర్థకలు జారీ చేసే వావసా, సతార ఆరోగ్ా సేవలు, పామాదింలో చికుంికుంని వ్యర్థన్న గురి్థించి, రక్కష ించే (సెరచ్ అిండ్ 

రస్క్ిా) సేవలనీి ఈఆర్ఎస్ లో భాగ్ింగా ఉింటాయి. 

 

విపత్తు  అనంతర నిరవహణ 

విపత్తు  సింభవిించిన తర్యాత న్నరాహించే సాలుకాలిక, దీరఘ కాలిక చరాలన్నిింటినీ కలిపి ‘విపత్తు  అనింతర న్నరాహణ’ 

అింటార్ప. అతావసర సేవల పునర్పదారణ, దెబబతిని కమూాన్నకేష్న్స వావసాల పునరాావసా్థకరణ, పునర్యవ్యస 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

సేవల కలున, ఆరోగ్ా సేవలు మొదలైనవి విపత్తు  అనింతర న్నరాహణలో ముఖ్ా అింశ్రలు. విపత్తు  రకిం, తీవాతన్ల 

బటాి పునర్యవ్యసిం, పునర్పదారణ సమయలిం ఉింటింది. ఈ చరాలు కన్ని వ్యర్యలు ల్వద్వ నెలలప్రట కనస్థగుతాయి.  

 

భారత్లో విపత్తు  నిరవహణ వయవసథ  

భారతదేశింలో 2005కుం ముిందు ఒక సమగ్ర  విపత్తు  న్నరాహణ వావసా అింటూ ఏదీల్వదు. 1994లో జప్రన్లోన్న 

యొకహోమ నగ్రింలో ఐకార్యజాసమితి న్నరాహించిన సదస్సలో తొలిస్థర్థగా ‘విపత్తు  సింస్తదాత’న్ల చర్థచించార్ప. 

ముఖ్ాింగా అభివ దాి చిందుతోని పేద దేశ్రలోల  విపత్తు  న్నరాహణ చాల పేలవింగా ఉిందన్న ఈ సదస్సలో గురి్థించార్ప. 

కాబటాి పాతి సభాదేశిం తమ పౌర్పల రక్షణ కోసిం విపత్తు  న్నవ్యరణ, న్నర్మిలన, సింస్తదాత చరాలన్ల న్నరాహించాలి. 

దీింతో విపత్తు  ద్వార్య సింభవిించే నషా్టన్ని తగగ ించాలన్న న్నరణ యిించార్ప. దీన్న కోసిం అింతరె్యతీయల, జాతీయల, పా్రింతీయల 

సా్థయిలో సహకర్థించుకోవ్యలన్న స్క్చిించార్ప. ఇదే సదస్సలో 1991-2000 దశకాన్ని ‘ఇింటర్నిష్నల్ డికేడ్ ఫర్ 

నేచురల్ డిజాసార్ ర్థడక్షన్’గా గురి్థించార్ప. యొకహోమ సదస్స స్క్ోరి్థతో 1999లో భారత్ ఒక ‘హైె పవరు ్ 

కమిటీ’(హెచ్పీస్థ)న్న ఏర్యుట చేస్తింది. 2001 జనవర్థలో గుజర్యత్లో సింభవిించిన భూకింపిం తర్యాత జాతీయల 

విపత్తు  న్నరాహణ పాణాళిక ఏర్యుటకుం, న్నర్మిలన చరాలన్ల స్క్చిించాన్నక్క ఒక జాతీయల కమిటీ ఏర్యుట చేశ్రర్ప. 

10వ పించవరష  పాణాళికలో తొలిస్థర్థగా విపత్తు  న్నరాహణ అింశ్రన్ని చేర్యచర్ప. 2005 డిసెింబర్ 23న భారత పాభుతాిం 

‘జాతీయల విపత్తు  న్నరాహణ చటాాన్ని తీస్కచిచింది. ఈ చటాింలో భాగ్ింగా దేశింలో  

విపత్తు ల న్నరాహణకుం మూడించల వావసాన్ల ఏర్యుట చేశ్రర్ప. జాతీయల సా్థయిలో విపత్తు  న్నరాహణ విధానాలన్ల 

ర్మపిందిించి, మారగ దరశకాలన్ల విడుదల చేసే లక్షాింతో ‘జాతీయల విపత్తు  న్నరాహణ సింసా’ (ఎన్డీఎింఏ) ఏర్యుటైింది. 

పాధాన్న ఆధ్ారాింలో ఉనిత సా్థయి యలింతార ింగ్ిం ఎన్డీఎింఏ విధులన్ల న్నరాహస్ు ింది. ర్యషాా్ సా్థయిలో విపత్తు  

న్నరాహణకుం ముఖ్ామింతిర  ఆధ్ారాింలో ర్యషాా్ విపత్తు  న్నరాహణ సింసా(ఎస్డీఎింఏ) ఏర్యుటైింది. అదేవిధ్ింగా జిలల  

సా్థయిలో విపత్తు  న్నరాహణకుం జిలల  కలకార్ ఆధ్ారాింలో జిలల  విపత్తు  న్నరాహణ సింస్థ (డీడీఎింఏ) క షి చేస్ు ింది. 

విపత్తు  న్నరాహణపై పూరి్థ సా్థయిలో పర్థశోధ్నలు, కేిందా, ర్యషాా్ పాభుతాాలకుం సలహాలు, స్క్చనలు ఇవాాన్నక్క నేష్నల్ 

ఇన్సా్తటూాట్ ఆఫ్ డిజాసార్ మేనేజ్మింట్(ఎన్ఐడీఎిం)న్ల న్యాఢిల్లల లో ఏర్యుట చేశ్రర్ప. యొకహోమ సదస్స 

అనింతరిం 1995లో నేష్నల్ సెింటర్ ఫర్ డిజాసార్ మేనేజ్మింట్(ఎన్స్థడీఎిం)న్ల ఏర్యుట చేశ్రర్ప. దీనేి 2003 
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అకాోబర్ 16న ఎన్ఐడీఎింగా అభివ దాి చేశ్రర్ప. 

ఎన్ఐడీఎం పర ధాన విధులు 

 విపత్తు  న్నరాహణలో వివిధ్ శిక్షణ కారాకరమాలన్ల ర్మపిందిించడిం, పర్థశోధ్న, అభివ దాి కారాకరమాలన్ల 

పా్రతసహించడిం. 

 విపత్తు  న్నరాహణకుం సింబింధిించిన అన్ని అింశ్రలోల  మానవ వనర్పలన్ల అభివ దాి చేసే పాణాళికలన్ల ర్మపిందిించి 

అమలు చేయలడిం. 

 జాతీయల సా్థయి విపత్తు  పాణాళికలన్ల ర్మపిందిించడిం. కేిందా, ర్యషాా్ పాభుతాాలకుం స్క్చనలివాడిం. 

 విపత్తు  న్నరాహణలో శిక్షణతోప్రట పాత్యాక సరా్థఫికెట్ కోర్పసలన్ల ర్మపిందిించి న్నరాహించడిం. దేశింలో, దేశిం 

వెలుపల విపత్తు  న్నరాహణపై సెమినార్లన్ల ఏర్యుట చేస్త పాజలోల  అవగాహన్ల కలిుించడిం. 

 ప్రఠశ్రల, కళాశ్రల సా్థయిలోల  విద్వారా్పలు, ఉప్రధాాయులు, స్థింకేతిక న్నపుణులకుం విపత్తు  న్నర్మిలన, 

సింస్తదాతలపై అవగాహన కలిుించడిం. 

జాతీయవిపత్తు  సపందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) 

విపత్తు  సింభవిించిన సమయలింలో తక్షణ సహాయల కారాకరమాలన్ల అిందిించి, పామాదింలో చికుంికుంన్న వ్యర్థన్న 

వేగ్వింతింగా రక్కష ించే ఉదేేశింలో జాతీయల విపత్తు  న్నరాహణలో భాగ్ింగా 2006లో నేష్నల్ డిజాసార్ రస్థునస్ 

ఫోరస్(ఎన్డీఆర్ఎఫ్) ఏర్యుటైింది. 

ఇిందులో బోరు ర్ సెక్యార్థటీ ఫోరస్ (బీఎస్ఎఫ్), సెింటర ల్ ర్థజరా్ ప్రల్లస్ ఫోరస్(స్థఆర్పీఎఫ్), సెింటర ల్ ఇిండసా్తియలల్ 

సెక్యార్థటీ ఫోరస్ (స్థఐఎస్ఎఫ్), ఇిండో-టిబెటన్ బోరు ర్ ప్రల్లస్ (ఐటీబీపీ)లకుం చిందిన 8 బెటాలియలన్లల  ఉనాియి. పై 

వ్యటిక్క అదనింగా సశసు ి స్థమాబల్కుం చిందిన రిండు బెటాలియలన్లల  ఉనాియి. ఒకోి బెటాలియలన్లో 1149 స్తబబింది 

ఉింటార్ప. 
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