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పర్యావరణ ఉద్ామాలు 

పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్ాకతను ద్శాబా్దల కింద్టే గురిత ించినా ఇపపటివరకూ ఈ దిశ్గా సరైన చరాలు తీసుకోలేదు. 

దీని కోసిం అనేక మింది ఉద్ామాలు చేసుు నాారు. 1945 నుించే భూ గోళిం పర్యావరణ సింకోోభింలోక పర వేశించిింది. 

పర జలు తమ ఆరిిక అవసర్యలను తీరుుకోవడానిక పర కృతిపై అనిా వైపుల నుించి దాడి ప్రర రింభించారరు. ప్రర రింభింలో 

పరిశ్రమల సి్థపన, తర్యాత శాసు ర స్థింకేతిక విపల విం, ఇటీవల పర పించీకరణ పర్యావరణ పతనానిక దారితీశాయి. 

అడవులను నరిక విస్థు రమైన వావస్థయ కోేతా్రలను ఏరపరచడిం కూడా పర్యావరణ సమతౌలాిం దెబ్బతినడానిక 

కారణమైింది. నూతన ప్రరిశార మికాభవృదిి, శాసు ర విజా్ఞనిం ఫలితింగా సింథటిక్ ఉతపత్తు ల వినియోగిం పరిగింది. ఈ 

సింథటిక్ వారి్యలు భూమిలో కలవడానిక కొనిా వింద్ల ఏళ్లల  పడుత్తింది. ఇలింటి ఉతపత్తు లన్నా పర కృతిక విఘాతిం 

కలిగసుు నాాయి. ఆరిిక వావసి విసు రిించేకొదాీ మానవుల కారాకలప్రలు పర కృతిక విరుది్ింగా పరిణమిసుు నాాయి. 

ఫలితింగా గతింలో ఎనాడూ లేని విధింగా పర పించ వ్యాపు ింగా పర్యావరణిం నాశ్నిం అవుతింది. 

పూరాకాలింలో మానవుల అవసర్యలు పరిమితింగా ఉిండేవి. వ్యరు పర కృతి వనరులను తక్కువగా వినియోగించేవ్యరు. 

అిందువలల  పర్యావరణ సమతౌలాిం మరుగాా ఉిండేది. పర సుు తిం విలసవింతమైన జీవితిం, సింపద్ కోసిం పర కృతి 

వనరులపై ఒతిు డి పరిగింది. అవసర్యనిక మిించి పర కృతి వనరులను వినియోగించడిం వలల  భావి తర్యల జీవితిం 

పర శాారికమయ్యా దుసితి తలెతిు ింది. అమరికా పర్యావరణ శాసు రవేతు  ఎడారడ ్ గోలడ ్ సిత్ పేర్కునాట్లల  అనేక 

అవసర్యల కోసిం త్రను ఆధారపడే పర కృతిని ఆధునిక మానవుడు వేగింగా నాశ్నిం చేసుు నాాడు. అడవులోల  బ్ింజరు 

భూములను దురిానియోగిం చేసుు నాారు. పగడాల దీవులను విచక్షణా రహితింగా తవేాసుు నాారు. పింట పొలలు 

నాశ్నమై చౌడు భూములుగా, ఎడారులుగా మారుత్తనాాయి. కాలుష్ా సమసా తీవర మైింది. పర సుు తిం పర తి జీవి 

శ్రీరింలోనూ ప్రరిశార మిక, వావస్థయ రస్థయనాలు కేనసర్ కారకాలుగా పరిణమిసుు నా అింశానిా గమనిస్తు .. దీని తీవర త 

ఏ సి్థయిలో ఉిందో అరిిం చేసుకోవచ్చు.  

 

పర్యావరణం అంటే..? 

ఒక జీవి లేదా జీవర్యశుల చ్చట్టూ  ఉనా పరిసర్యలు (గాలి, నేల, న్నరు, జీవ సమూహాలు), వ్యటి సితిగత్తల మొత్రు నిా 
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కలిపి ‘పర్యావరణిం’ అింటారు. ఆింగల ింలో దీనిా ‘ఎనిార్యన్మింట్’ అింటారు. ఇది ఫ్ర ించి భాషా పద్మైన ‘ఎనిార్యన్’ 

నుించి ఆవిరభవిించిింది. ఫ్ర ించిలో ‘ఎనిార్యన్’ అింటే ‘ఆవరణిం - చ్చట్టూ  ఉనా పర దేశ్ిం’ అని అరిిం. 

పర ముఖుల నిరవచనాలు 

జీవులు, పరిసర్యలక్క మధా ఒక నిరాిష్ూ  సమనాయ సహకారిం ఉింట్లింది. ఈ జీవ, నిరీీవ అింశాల సమనాయ సహకార 

సింకల ష్ూ తనే ‘పర్యావరణిం’గా పేర్కునవచ్చు.- టాలెమీ 

‘మన చ్చట్టూ  ఆవరిించి ఉనా భౌతిక రస్థయనిక, జీవ రస్థయనిక అింశాల మధా ఉనా సమనాయ సహకార సమ్మిళన 

వావసి్థకృత సారూప్రనిా ‘పర్యావరణిం’ అింటారు. - ఓడమ్ 

 

పర్యావరణం - మూలకాల సంఘటనం 

పర కృతిలోని పించభూత్రలు మానవుడిక పించ ప్రర ణాల లింటివి. గాలిలో, న్నటిలో, భూమిపై ఉిండాలిసన మూలకాలు 

తగన నిష్పతిు లో లేకపోతే మానవుడిక ప్రర ణాింతకింగా పరిణమిస్థు యి. అలింటి వ్యటి గురిించి తెలుసుక్కిందాిం.. 

 

కారబన్ డై ఆకై్ైడ్ 

వ్యత్రవరణింలో మానవుడిక పదా్గా అవసరిం లేని కారబన్ డై ఆకై్సడ్ అధికింగా ఉిండగా, అతావసరమైన ప్రర ణవ్యయువు 

(ఆకసజన్) తక్కువ పరిమాణింలో ఉింది. దీింత పర్యావరణ సమతౌలాిం దెబ్బతిింటింది. ఇది మానవులక్క హానికరింగా 

తయారైింది. సూరుాడి నుించి వచేు కాింతి, అిందులో ఉిండే అతిన్నల లోహిత రేడియో ధారిికత భూ వ్యత్రవరణిం 

దాార్య నేలను చేరి, దానిా వేడకుస్థు యి. ఈ వేడిమి శ్కత  తిరిగ పర్యరుణ రేడియో ధారిికత రూపింలోక పర్యవరత నిం 

చిందుత్తింది. అయితే వ్యత్రవరణింలో ఉిండే కారబన్ డై ఆకై్సడ్, న్నటి ఆవిరి, మరికొనిా వ్యయువులు దీనిా కొింతమ్మర 

గర హిించి భూ ఉపరితలిం వేడిగా ఉిండేట్లల  చేస్థు యి. ఇది కొింతమ్మర ఉిండటిం మ్మలు చేసుు ింది. కాన్న వ్యత్రవరణింలో 

కారబన్ డై ఆకై్సడ్ సి్థయిక మిించితే భూత్రపిం పరుగుత్తింది. దీనేా ‘గ్రర న్ హౌస్ పర భావిం’ అింటారు. నితాిం బొగాు, 

పటాలియిం, సహజ వ్యయువులను మిండిించడిం వలల  వ్యత్రవరణింలో కారబన్ డై ఆకై్సడ్, న్నటి ఆవిరి, సలఫర్ డై ఆకై్సడ్ 

(SO2) లింటి వ్యయువుల సి్థయి పరిగపోతింది. ప్రరిశార మిక విపల వ్యనిక ముిందు 260 PPMV(ప్రర్టస పర్ 

మిలియన్ బై వ్యల్ాిం) మ్మర ఉనా కారబన్ డై ఆకై్సడ్ పర సుు తిం 370 PPMVక చేరిింది. ఈ శ్త్రబా్దింత్రనిక దీని సి్థయి 

500 PPMVక చేర్కచ్చునని ఆిందోళన చిందుత్తనాారు. అడవుల నరికవేత వలల  కూడా ఈ సమసా మరిింత 

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  

తీవర మవుతింది. భారతదేశ్ విస్థు రణ ింలో భౌగోళికింగా 33 శాతిం అడవులు ఉిండాలి. పర సుు తిం వీటి విస్థు రణ ిం 23 శాతింగా 

ఉింది.  

 

మిథేన్ 

మిథేన్క్క పర్యరుణ కాింతిని గర హిించే స్థమరిాిం చారల ఎక్కువ. వ్యత్రవరణింలో ఇది సాలపింగానే ఉనాా దీని పర భావిం 

ఎక్కువగా ఉింట్లింది. ప్రరిశార మిక విపల వ్యనిక ముిందు వ్యత్రవరణింలో ఇది 600 PPBV మ్మర ఉిండేది. ఆ తర్యాత 

కర మింగా పరుగుతూ 1950 నాటిక 1300 PPBVక, 1990 నాటిక 1700 PPBVక పరిగింది. 

న్నరు నిలా ఉిండే స్థగు విధానిం, ఈ వ్యయువును విడుద్ల చేస్త పేడ లింటి పదారి్యలు పరగడిం, శలజ ఇింధనాల 

వ్యడకిం ఈ వ్యయువు అధికమవడానిక కారణాలు. మిథేన్ వ్యత్రవరణింలోక ఒకస్థరి చేరితే గరిష్ూ ింగా పదేళ్లల  ఉింట్లింది. 

 

కో్లరో ఫో్లరో కారబనో్ల (CFC) 

వ్యత్రవరణింలో వీటి ఉనిక ఇటీవల విపరీతింగా పరిగింది. ఫ్రర జ్లు, బడ్ల కోసిం ఉపయోగించే ఫోమ్, అగామాపక 

రస్థయనాల లింటి వ్యటి వ్యడకిం పరగడమ్మ దీనిక కారణిం. 1950లో ‘సునాా’గా ఉనా CFC–11 లేదా R-11 

(chloro fluoro methane) 1984 నాటిక 3 లక్షల టనుాలక్క చేరిింది. 1984 నుించి CFC–11 కర మింగా 

పరుగుతూ వస్ు ింది. 1940లో సునాాగా ఉనా CFC–12 లేదా R-12 లేదా freon-12 (DiChloro fluoro 

methane) పరిమాణిం 1984 నాటిక నాలుగు టనుాలక్క చేరిింది. 

 

నైటర స్ ఆకై్ైడ్ 

దీనిా ‘లఫ్రింగ్ గాాస్’ అింటారు. శలజ ఇింధనాలను మిండిించడిం, అమ్మినియా ఎరువుల వినియోగిం, అడవుల 

నరికవేత లింటి కారణాల వలల  వ్యత్రవరణింలో నైటాస్ ఆకై్సడ్ పరిమాణిం పరుగుతింది. ప్రరిశార మికరకరణక్క ముిందు 

275 PPBVగా ఉనా నైటాస్ ఆకై్సడ్ 1992 నాటిక 311 PPBVక పరిగింది.  

 

ఏరోసాలై్ (Aerosols) 

వ్యత్రవరణింలో ఉిండే చినాప్రటి ఘన, ద్ర వ రేణువులనే ఏరోస్థలస్ అింటారు. వీటి పరిమాణిం పరిగతే భూమి నుించి 

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  

విశ్ాింలోక వళ్లల  రేడియో ధారిికతను ఇవి అడుడ క్కింటాయి. తదాార్య భూత్రపిం పరుగుత్తింది. ఈ ఏరోస్థలస్ వలల  

ఓజోన్ పొర కోరణిసుు ింది. శలజ ఇింధనాలను మిండిించడిం, ప్రరిశార మిక ఉదాార్యల వలల  పొగ, ధూళి రేణువులు పరిగ 

వ్యత్రవరణింలో ఏరోస్థలస్ పరిమాణిం అధికిం అవుతింది. ఈ విధింగా వ్యత్రవరణింలో వివిధ వ్యయువుల పరిమాణిం 

అధికమవడిం వలల  ‘గోల బ్ల్ వ్యరిిింగ్’ పరుగుతింది. భూగోళింపై ఉష్ణణ గర త పరగడిం వలల  గాలి, న్నరు, నేల సమతౌలాిం 

కోలోపత్తనాాయి. దీింత జీవర్యశులనిాింటి మనుగడ దురభరమవుతింది. కాలుషాాల స్థింద్ర త, కాలుష్యాకరణ తీవర త 

ఇలగే కొనస్థగతే పర పించ భౌగోళిక పర వృత్తు లోల  తీవర మైన అనుతురమణీయ (Irreversible) మారుపలు సింభవిస్థు యి. 

మనలిా మనిం కాప్రడుకోవ్యలింటే పర్యావరణ పరిరక్షణ చేపటాూ లిసిందే.  

 

పర్యావరణ వాదం 

పర్యావరణానిా సింరకోించడిం, పునరుది్రిించడిం లేదా మరుగుపరుడింపై శ్ర ది్ కలిగ ఉిండటానిా ‘పర్యావరణ వ్యద్ిం’ 

అింటారు. పర్యావరణ ప్రర ముఖ్యానిా గురిత ించి వ్యత్రవరణ పరిసిత్తలోల  వసుు నా మారుపల పటల  ఆిందోళన వాకత ిం 

చేసూు .. పర్యావరణానిా రకోించడానిక కృషి చేయడానేా ‘పర్యావరణ వ్యద్ిం’గా పేర్కుింటారు. యూరప్లో 

ప్రరిశార మికరకరణ, పటూ ణీకరణ, తీవర మవుత్తనా కాలుషాానిక పర తిచరాగా దీనిా ప్రర రింభించారరు.  

1949లో ‘ఆలోూ  లియోప్రలడ ్’ అనే అమరికన్ పర్యావరణవేతు  ‘A Sand County Almanac’ అనే పుసు కింలో 

పర్యావరణ కాలుష్ాిం వలల  మానవ సమాజిం ఎదుర్కునే సమసాలను ఎతిు  చూప్రరు. ఈ గర ింథిం 20వ శ్త్రబా్ింలో 

పర్యావరణ వ్యదానిా విశేష్ింగా పర భావితిం చేసింది. అమరికాక్క చిందిన జీవ శాసు రవేతు  ‘రేచల్ కారసన్’ 1962లో 

‘సెలైెింట్ సపరింగ్’ అనే పుసు కిం ర్యశారు. ఇిందులో డి.డి.టి. (dichloro diphenyl trichloroethane), ఇతర 

పురుగు మిందుల వ్యడకిం కేనసర్ను కలిగసుు ింద్ని, వావస్థయింలో వీటిని వినియోగించడిం వలల  వనాప్రర ణులక్క.. 

ముఖ్ాింగా పకో్కలక్క పర మాద్ిం ఏరపడుతింద్ని ఆమ పేర్కునాారు. దీని పర భావింత 1970లో ‘యునైైడ్ స్తూ టస్ 

ఎనిార్యన్మింటల్ పొర ైక్షన్ ఏజెన్నస’ని సి్థపిించారరు. ఇది 1972లో అమరికాలో డి.డి.టి.ని నిషేధధిించడింలో పర ధాన ప్రతా 

పోషిించిింది. ఈ పుసు కిం వలల  పర్యావరణ అింశాలపై శ్ర ది్ పరిగ ‘గ్రర న్ పీస్’, ‘ఫ్ర ిండ్స ఆఫ్ ద్ ఎర్త’ లింటి సాచఛింద్ 

సింసిలు ఆవిరభవిించడానిక నాింది పడిింది. 

1973లో Endangered Species Act, 1975లో Convention on International Trade in 

Endangered Species (CITES) ఏరపడటింత పర్యావరణ వ్యద్ిం మరిింత పర భావవింతమైింది. 1972లో 
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యూఎన్వో ఆధారాింలో ‘స్థూ క్ హిం’లో జరిగన ‘మానవుడు - పర్యావరణిం’ అనే అింశ్ింపై నిరాహిించిన యునైైడ్ 

నేష్న్స కానఫరనస్ లో 114 దేశాలు ప్రలా్గనాాయి. ఈ సమావేశ్ిం ఫలితింగా ‘యునైైడ్ నేష్నస్ ఎనిార్యన్మింట్ 

పోర గార మ్’ ప్రర రింభమైింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసిం ‘నేష్నల్ వైలడ ్ లైెఫ్ ఫ్డరేష్న్’, ‘వరలడ ్ వైడ్ ఫిండ్ ఫర్ నేచర్’ 

(డబ్ల్ల ా.డబ్ల్ల ా.ఎఫ్.) లింటి సింసిలు ప్రర రింభమయాాయి. జూన్-5ను ‘పర పించ పర్యావరణ దినోతసవిం’గా యావత్ 

పర పించిం ప్రటిించారలని 1972లో యూఎన్వో పర తిప్రదిించిింది. 

‘యునైైడ్ నేష్న్స ఎనిార్యన్మింటల్ పోర గార మ్’ (యూఎన్ఈపీ) ఆధారాింలో గ్రర న్ హౌస్ వ్యయువుల నియింతాణ కోసిం 

1982లో ‘ధరితాీ సద్సుస’ నిరాహిించారరు. 1997లో కోాట పోర టకాల్ వలువడిింది. 2007లో బ్దలిలో నిరాహిించిన 

సద్సుస, 2009లో జరిగన కొపన్హెగన్ సద్సుసలో పర్యావరణ పరిరక్షణక్క సింబ్ింధిించి కరలక నిరణయాలు 

తీసుక్కనాారు. 2015 డిసెింబ్ర్లో ప్రరిస్లో నిరాహిించిన కాప్-11 సద్సుసలో 2100 నాటిక భూత్రప్రనిా రిండు 

డిగ్రర ల కింటే తక్కువక్క తగాించడానిక 195 దేశాలు అింగ్రకారిం క్కదురుుక్కనాాయి. వరత మాన దేశాలక్క 2020 నుించి 

ఆరిిక తడాపట్లను అిందిించేిందుక్క ఏటా వింద్ బిలియన్ డాలరల  మ్మర సమకూరుడానిక కూడా ఒపపింద్ిం క్కదిరిింది. 

 

భారత్లో పర్యావరణ వాదం 

ద్కోణాసయాలోని అనేక ప్రర ింత్రలోల  మాదిరిగా భారత్లో కూడా పర్యావరణవ్యద్ిం.. స్థింఘిక నాాయిం కోసిం సి్థనికింగా 

జరిగే కరయాశీలక కారాకరమాలోల  భాగింగానే ప్రర రింభమైింది. మన దేశ్ింలో పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్ామాలు అదుభత 

విజయాలు స్థధిించారయని చపొపచ్చు. దీనిక కొనిా ఉదాహరణలు.. 

 

చిప్కో ఉదామం 

చిపోు అనే పద్ిం హిిందీ నుించి వచిుింది. దీని అరిిం అత్తక్కుపోవడిం లేదా ఆలిింగనిం చేసుకోవడిం. పర జల హక్కులను 

కాప్రడి అడవులక్క, పర కృతిక మధా ఉిండే త్రతిాక స్థమీప్రా నిా రకోించి, దానిక శాస్థు రయింగా కొతు  రచన చేయడమ్మ 

చిపోు ఉద్ామ లక్షాిం. ఈ ఉద్ామానిా ఉతు ర్యించల్ అడవులోల  నివసించే గరిజనులు (ముఖ్ాింగా బిష్ణణ య్ తెగ 

మహిళలు) ఆ ప్రర ింతింలోని అడవులను (నరికవేయక్కిండా) కాప్రడుకోవడానిక చేపటాూ రు. ఇది ప్రర చీన భారతీయ 

సింసుృతి నుించి ఉద్భవిించిింది. చారరితాకింగా, త్రతిాకింగా, గాింధేయ సత్రాగర హ విధానాలోల  నడిచిింది. అిందువలల  ఈ 

ఉద్ామానిా అడవి సత్రాగర హిం అని కూడా అింటారు. తొలుత వృకోాలను రకోించే ఉద్ామింగా ప్రర రింభమై తర్యాత 
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ఆరిిక ఉద్ామింగా మారి చివరక్క పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్ామింగా రూపుదిదాుక్కింది. 

బిర టిష్రుల  రూపొిందిించిన అటవీ చటూ ిం (ఫారసూ ్ యాకూ ్-1927) వలల  పలెల  పర జల హక్కులక్క భింగిం వ్యటిలల డిం, 

గార మీణులు జీవనోప్రధి కోలోపవడిం, అడవులను వ్యణిజ్ఞావసర్యల కోసిం విపరీతింగా కొలల గొటూ డింత ఈ ఉద్ామిం 

దేశ్మింత్ర వ్యాపిించిింది. 1970 ద్శ్కింలో సుింద్ర్లల్ బ్హుగుణ ఆధారాింలో ఊపిందుక్కింది. చిండీపర స్థద్ భట్ అనే 

మరో పర్యావరణవేతు  ఆయనక్క సహకరిించారరు. వీరి ఆధారాింలో చిపోు పోర్యటిం పర పించవ్యాపు ింగా పర ముఖ్ 

పర్యావరణ ఉద్ామింగా పేర్కిందిింది. 

1973లో చమ్మలి జిలల (ఉతు ర్యించల్)లోని గోపేశ్ార్లో 300 వృకోాలను నరికేిందుక్క ఉతు రపర దేశ్ అటవీశాఖ్ సైెమన్ 

కింపన్నక అనుమతిచిుింది. దీనిక ఆ గార మ పర జల నుించి తీవర  వాతిరేకత వాకత మైింది. ఒకొుకురూ ఒకోు చట్లూ ను 

ఆలిింగనిం చేసుకొని ‘చటల ను నరకాల నుక్కింటే వ్యటితప్రట్ల మమిల్నా నరకిండి’ అని హెచురిించారరు. దీింత మన 

దేశ్ింలో చిపోు ఉద్ామిం ప్రర రింభమైింది. 

ఈ ఉద్ామింలో భాగింగా సుింద్ర్లల్ బ్హుగుణ 1981-83 మధా కాలింలో హిమాలయ పరాత ప్రర ింత్రలోల  దాదాపు 

500 కలోమీటరుల  ప్రద్యాత్ర చేశారు. నాటి పర ధాని ఇిందిర్యగాింధీని కలిస హిమాలయ ప్రర ింత్రలోల  చటల  నరికవేతను 

నిషేధధిించారలని కోర్యరు. ఫలితింగా అకుడ 15 ఏళల  ప్రట్ల చటల  నరికవేతను నిషేధధిసూు  పర భుతాిం చటూ ిం చేసింది. దీింత 

ఈ ఉద్ామిం ఇతర ర్యషాూ రలకూ ఆద్రశింగా నిలిచిింది. ర్యజసి్థన్, గుజర్యత్, కర్యణ టకలోల  కూడా చటల  నరికవేతను 

నిషేధధిించారరు. 

 

నరమదా బచావో ఆందోళన్ 

మన దేశ్ింలో పశుమ దిశ్లో పర వహిించే నదులోల  నరిదా అతి పదా్ది. ఇది మధాపర దేశ్లోని అమర్ కింఠక్లో జనిిించి 

స్న్ నదిక వాతిరేక దిశ్లో మహార్యష్రూ  గుిండా పర వహిసూు  గుజర్యత్లోని గలఫ్ ఆఫ్ ఖ్ింభట్ వదా్ అరేబియా సముద్ర ింలో 

కలుసుు ింది. దీనిా ఫాలూ ్ రివర్ అని, ప్రలర్యయి నది (మారుబల్ రివర్) అని కూడా అింటారు.  

ర్యజసి్థన్, గుజర్యత్, మధాపర దేశ్, మహార్యష్రూ లోని కొనిా పర దేశాలోల  న్నటి కొరత ఉిండేది. ఆ ప్రర ింత్రలోల  న్నటి సమసాను 

తీరుడానిక కేింద్ర  పర భుతాిం నరిదా నదిపై భారీ ప్రర జెకూ ్ను నిరిిించారలని 1954లో నిరణ యిించిింది. 1961లో నాటి 

పర ధాని జవహర్లల్నహ్రూ  ఈ ప్రర జెకూ ్క్క శ్ింక్కసి్థపన చేశారు. నరిదా నది, దాని ఉప నదులపై 300 చినా ప్రర జెక్కూ లు, 

135 మధా తరహా ప్రర జెక్కూ లు, 30 పదా్ ప్రర జెక్కూ లు నిరిిించారలని నిరణ యిించారరు. వీటనిాింటిన్న కలిపి సరా్యర్ సరోవర్ 

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  

ప్రర జెకూ ్ అింటారు. ఈ ప్రర జెకూ ్ దాార్య త్రగు న్నరు, స్థగు న్నరు అిందిించడింతప్రట్ల 12,200 మగావ్యటల  విదుాత్ను 

ఉతపతిు  చేయాలని లక్షాింగా పట్లూ క్కనాారు.  

ఉదామానికి కారణం: మ్మధా ప్రటుర్ నేతృతాింలో నరిదా బ్చారవో ఆిందోళన్ అనే పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్ామిం 

1988లో ప్రర రింభమైింది. మ్మధా ప్రటుర్తప్రట్ల పర ముఖ్ సింఘ స్తవక్కడు బ్దబ్ద ఆమ్మూ  ఈ ఉద్ామానిా గత రిండు 

ద్శాబా్దలుగా నడిపిసుు నాారు. నరిదా ప్రర జెకూ ్ నిర్యిణిం వలల  లభాల కనాా నషాూ లే ఎక్కువని వీరి వ్యద్న. ఈ ప్రర జెకూ ్ 

నిర్యిణింత పర్యావరణ సమత్తలాత దెబ్బతిింట్లింద్ని, అడవులు నశించిపోత్రయని, భూకింప్రలు వచేు అవకాశాలు 

ఉనాాయని ఆిందోళన వాకత ిం చేసుు నాారు. నది పరీవ్యహక ప్రర ింత్రలోల  జీవ్యవరణిం దెబ్బతిింట్లింద్ని, భూస్థరిం 

తగాపోత్తింద్ని, దాదాపు లక్ష మింది ఆదివ్యసులు నిర్యశ్రయులవుత్రరని అించనా. అయితే ఒక వైపు ఉద్ామిం 

కొనస్థగుత్తిండగా మరో వైపు పర భుతాిం తన పని త్రను చేసుక్కపోతింది. దీింత ఈ ఉద్ామిం 1989 నాటిక 

తీవర తరమైింది. నరిదా డాామ్ నిర్యిణానిా నిలిపివేయాలని డిమాిండ్ చేసూు  మ్మధా ప్రటుర్, బ్దబ్ద ఆమ్మూ , సుింద్ర్

లల్ బ్హుగుణ ఆధారాింలో 1989లో హరుసద్ నగరింలో భారీ ర్యాల్న నిరాహిించారరు. ఇిందులో 60 వేల మిందిక 

పైగా కారాకరత లు, గరిజనులు, రైత్తలు, పౌర సింఘాల సభుాలు ప్రలా్గనాారు. అయినా డాామ్ నిర్యిణ పనులు 

కొనస్థగడింత బ్దబ్ద ఆమ్మూ  నేతృతాింలో కారాకరత లు 1990 డిసెింబ్ర్ 25న సింఘరో యాతా పేరిట ప్రద్యాతా చేశారు. 

ఇది మధాపర దేశ్లోని ర్యజ్ఘాట్ నగరిం నుించి మధాపర దేశ్, గుజర్యత్ సరిహదాులోని ఫ్రుువ్య గార మిం వరక్క అింటే 

సరా్యర్ సరోవర్ డాామ్ సిలిం వరక్క దాదాపు 250 కలోమీటరల  దూరిం స్థగడిం సించలనిం సృషిూ ించిింది. అయినపపటికర 

వీరి డిమాిండల క్క పర భుతాిం సరిగా సపిందిించకపోవడింత మ్మధా ప్రటుర్, బ్దబ్ద ఆమ్మూ  1991 జనవరిలో ఆమరణ 

నిర్యహార దీక్ష్ తలపటాూ రు. మ్మధా ప్రటుర్ పోర్యట పటిమక్క గురిత ింపుగా ఆమక్క 1991లో స్థాడన్ అత్తానాత 

పర్యావరణ పురస్థురిం రైట్ లైెవీల హుడ్ అవ్యర్డ లభించిింది. 

మదద తుదారులు: ఈ ఉద్ామానిక దేశీయిం గానే కాక్కిండా అింతరీ్యతీయింగా కూడా ఎింద్రో మదా్త్త పలికారు. ‘ది 

ఫ్ర ిండ్స ఆఫ్ రివర్ నరిద్’ అనే అింతరీ్యతీయ సాచఛింద్ సింసి ఈ ఉద్ామానిక మదా్తిస్ు ింది. నరిదా డాామ్ 

నిర్యిణానిక నిధులు ఇవ్వాదా్ని జప్రన్, అమరికాలోల ని పర్యావరణ సింఘాలు ఆయా పర భుత్రాలపై ఒతిు డి తెచారుయి. 

నరిదా బ్చారవో ఆిందోళన్క్క పర ముఖ్ రచయితాి అరుింధతిర్యయ్ ‘ది గేర టర్ కామన్ గుడ్’ అనే పుసు కిం దాార్య మదా్త్త 

పలికారు. భారీ డాామ్ల వలల  కలిగే నషాూ లు, విధాింస్థలను యావత్ పర పించిం ద్ృషిూ క తీసుకొచారురు. 

ఫలితిం: పర్యావరణ పరిరక్షణ, వనరుల విధాింస్థనిక వాతిరేకింగా దేశ్ింలో జరిగన ఉద్ామాలనిాింటిలో నరిదా 
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బ్చారవో ఆిందోళనే ముఖ్ామైింది. అయితే పర్యావరణానిక పదా్గా హాని కలిగించని విధింగా నిర్యిణాలను చేపటిూ  

దురిభక్ష ప్రర ింత్రలక్క త్రగు న్నరు, స్థగు న్నరు అిందిించే ప్రర జెక్కూ లను వాతిరేకించకపోవడిం మించిద్ని నిపుణులు, పర జలు 

భావిసుు నాారు.  

 

తెహీ్ర డ్యామ్ వాతిరేక ఉదామం 

గాడాాల్ జిలల (ఉతు ర్యఖ్ిండ్)లోని తెహ్రూ  పటూ ణానిక సమీపింలో భగ్రరథీ, భలింగన నదులపై జలవిదుాత్ ప్రర జెకూ ్ను 

సింయుకత ింగా నిరిిించారలని కేింద్ర , ర్యష్రూ  పర భుత్రాలు నిరణ  యిించారయి. రషాా స్థింకేతిక సహకారింత నిర్యిణ పనులను 

1978లో చేపటాూ యి. ఈ ప్రర జెక్కూ నే తెహ్రూ  డాామ్గా పేర్కుింటారు. దీని ఎత్తు  260.5 మీటరుల . పర సుు తిం మన దేశ్ింలో 

ఇదే అతాింత ఎతైె డాామ్. ఈ ప్రర జెక్కూ  దాార్య 2,70,000 హెకాూ రల  భూమిక స్థగు న్నటిని అిందిించారలని; 346 మగావ్యటల  

విదుాత్ను ఉతపతిు  చేయాలని; ఢిల్నల , ఉతు రపర దేశ్క్క త్రగున్నటిని అిందిించారలని, చేపల పింపకిం చేపటాూ లని పర భుతాిం 

భావిస్ు ింది.  

అయితే ఈ డాామ్ వలల  లభాల కనాా నషాూ లే ఎక్కువని, ఇది పర్యావరణ ఉనికనే పర శాారికిం చేయనుింద్ని 

పర్యావరణవేతు లు ఆిందోళన వాకత ిం చేసుు నాారు. తెహ్రూ  పటూ ణింత ప్రట్ల 23 గార మాలు పూరిత గా మునిగపోనుిండ గా 73 

గార మాలు సగిం మునుగుత్రయి. 5200 హెకాూ రల  భూమి రిజర్యాయర్ కిందిక పోత్తింద్ని, 85 వేల మింది పర జలు 

నిర్యాసత్తలవుత్రరని అించనా. పేల ట్ ైకోూ నిక్ సదిాింతిం పర కారిం హిమాలయ పరాత్రలు జోన్-5లో అింటే భూకింప్రలు 

ఎక్కువగా జరిగే ప్రర ింతింలో ఉనాాయి. అిందువలల  తెహ్రూ , గాడాాల్లను భూకింప్రలు ఎక్కువగా వచేు అవకాశ్ిం ఉనా 

ప్రర ింత్రలుగా గురిత ించారరు. ఈ నేపథాింలో భూకింప్రలు వస్తు  ఆయా ప్రర ింత్రలు భారీగా నష్ూ పోత్రయని పర్యావరణవేతు లు 

హెచురిసుు నాారు. భారీ ప్రర జెకూ ్ల నిర్యిణిం వలల  పర్యావరణ సమత్తలాత దెబ్బతిింట్లింద్ని; అడవులు 

నశించిపోత్రయని; హిమాలయాలోల  నివసించే అరుదైెన, అతి విలువైన వృకోాలు, జింత్తవులు అింతరిించిపోత్రయని, 

జీవ్యవరణానిక తీవర  నష్ూ ిం వ్యటిలుల త్తింద్ని పేర్కుింట్లనాారు.  

ఉదామ నేతలు: పర్యావరణ ఉద్ామకారుడు సుింద్ర్లల్ బ్హుగుణ, పర ముఖ్ స్థాతింతార సమరయోధుడు వీరేింద్ర  

ద్త్ సకాల న్న ఈ ఉద్ామానిా నడిపిించారరు. బ్హుగుణ నేతృతాింలోని తెహ్రూ  బ్దింధ్ విరోధి సింఘర్ష్ సమితి పోర్యటాలు 

నిరాహిించిింది. ఈ ప్రర జెక్కూ  బ్హుళ పర యోజనకారిగా నిలిచినపపటికర వివ్యదాసపద్ కటూ డింగా మిగలిపోయిింది.  
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నిశ్శబద  లోయ పర్యావరణ ఉదామం 

కేరళలోని పశుమ కనుమలోల  వ్యాపిించి ఉనా అరణాానిా నిశ్శబా్ లోయ అింటారు. కరచ్చ ర్యళ్లల  లేకపోవడిం వలల  ఈ 

అడవులు నిశ్శబా్ింగా ఉిండటింత వ్యటిక ఈ పేర్కచిుింది. ఇవి సతత హరిత వనాలు. ఈ అడవులు లక్షల ఏళల  నుించి 

అరుదైెన, అతి విలువైన జింత్త, వృక్ష జ్ఞత్తలక్క నిలయింగా ఉనాాయి. ఈ లోయను దేశ్ింలోనే అపురూప సింపద్గా 

పేర్కుింటారు. 

ఉదామానికి కారణం: లోయలోని న్నలగరి పరాత్రల సమీపింలో 240 మగావ్యటల  జల విదుాత్ కేిందార నిా నిరిిించారలని 

కేరళ పర భుతాిం 1976లో నిరణ యిించిింది. ఈ నిర్యిణిం వలల  సుమారు 1000 హెకాూ రల  అరణాిం నశించి పోత్తింద్ని, 

ఫలితింగా పర్యావరణ సమత్తలా తక్క భింగిం కలుగుత్తింద్ని, అరుదైెన వృక్ష, జింత్త జ్ఞత్తలు నశించిపోత్రయని 

సి్థనిక్కలు ఆిందోళన వాకత ిం చేశారు. జల విదుాత్ కేింద్ర ిం 30 ఏళల  కనాా ఎక్కువ కాలిం పనిచేయద్ని, అిందువలల  ఈ 

అమూలా సింపద్ను నాశ్నిం చేసుకోవడిం సమరిన్నయిం కాద్ని పేర్కుింట్ట శాసు ర స్థహితా పరిష్త్ అనే సాచఛింద్ సింసి 

నేతృతాింలో పదా్ఎత్తు న ఉద్ామిించారరు. 

ఫలితం: ఉద్ామ ఫలితింగా కేింద్ర  పర భుతా ఆదేశాల మ్మరక్క కేరళ సర్యురు ఈ ప్రర జెక్కూ  నిర్యిణానిా నిలిపేసింది. నాటి 

పర ధాని ఇిందిర్యగాింధీ ఈ లోయను జ్ఞతీయ ప్రరుుగా పర కటిించారరు. నాటి నుించి నేటి వరక్క దేశ్ింలో ఎింత అరణా 

సింపద్ నశించిపోత్తనాా నిశ్శబా్ లోయలోని అపురూప అరణాాలు మాతాిం అలగే నిలిచి ఉనాాయి. 

 

చాలియార్ నది కాలుష్ా వాతిరేక ఉదామం 

బిర్యల  సింసి 1958లో గాాలియర్ రేయానస్ ఫాాకూ రీని కేరళలోని చారలియార్ నదిక సమీపింలో ఏర్యపట్ల చేసింది. దీని 

నుించి వచేు కాలుష్ాిం వలల  నదిలోని చేపలు చనిపోయాయి. నది న్నళ్లల  ప్రరిన పింట పొలలు బీళ్లల గా మార్యయి. 

చ్చట్లూ పకుల గార మాల పర జలక్క చరి వ్యాధులు స్కాయి. దీింత కాలుషాానిా అదుపు చేయాలని కోరుతూ సి్థనిక్కలు 

1963లో ఫాాకూ రీ యాజమానాానిక వాతిరేకింగా ఉద్ా మిించారరు. అయినా వ్యళ్లల  సపిందిించకపోవడింత 1966 నుించి 

1973 వరక్క అనేక స్థరుల  నిరసన పర ద్రశనలు నిరాహిించారరు. కింపన్న యాజమానాిం నిరల క్షా వైఖ్రిని వీడకపోవడింత 

1975లో ఉద్ామానిా ఉధృతిం చేశారు. ఫలితింగా కాలుష్ా నియింతాణ మిండలి 1981లో కింపన్న యాజమానాింపై 

కేసులు పటిూ ింది. ఈ చరాను కేరళ హైెకోరుూ  సమరిిించిింది. 
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సోన్ నది కాలుష్ా వాతిరేక ఉదామం 

మధాపర దేశ్లోని షాడోల్ జిలల లో స్న్ నది పకునునా ఆమాల య్ నగరింలో 1965లో ఓరియింట్ పేపర్ మిలస్ను 

సి్థపిించారరు. ఫాాకూ రీని ప్రర రింభించిన రిండేళల కే నదిలోని చేపలు, చ్చట్లూ పకుల ప్రర ింత్రలోల  పశువులు చనిపోయాయి. 

ఫాాకూ రీ నుించి వలువడే కాలుష్ాిం వలల  నదీ జలలు విష్పూరితమవుత్తనాాయని, అిందువలల  దానిా మూస్తయాలని 

తీర ప్రర ింత్రలోల ని 20 గార మాల పర జలు 1970 నుించి సింబ్ింధిత అధికారులక్క మొరపట్లూ క్కనాారు. అయినా ఫాాకూ రీ 

యాజమానాిం సపిందిించలేదు. 1973లో ఇిండియన్ ఇన్సూ ట్టాట్ ఆఫ్ ైకాాలజీ (ఐఐటీ) బ్ృింద్ిం ఈ ప్రర ింతింలో 

సరేా నిరాహిించిింది. ఫాాకూ రీ నుించి వచేు కాలుష్ాిం వలల  చ్చట్లూ పకుల గార మాలోల  పశువులు, నదిలో చేపలు 

మృత్తావ్యత పడుత్తనాాయని తేలిుచపిపింది. ఈ నేపథాింలో పర జలు ఉద్ామ బ్దట పటూ డింత కింపన్న 

యాజమానాిం కాలుష్ా నివ్యరణ కేిందార నిా ఏర్యపట్ల చేసింది. 

 

భోపాల్ విష్వాయువు దురఘ టన 

భారతదేశ్ింలో సింభవిించిన ప్రరిశార మిక దురఘ టనలనిాింటిలో అతి భయానక విపత్తు గా భోప్రల్ విష్వ్యయువు 

ఉద్ింత్రనిా పేర్కుింటారు. 1984 డిసెింబ్ర్ 2 అరిర్యతాి భోప్రల్ నగరింలోని యూనియన్ కారైబడ్ కార్కపరేష్న్ 

(యూస్థస్థ) అనే రస్థయన పరిశ్రమ నుించి అతాింత పర మాద్కర విష్వ్యయువైన మిథైల్ ఐస్సైెనేట్ అధిక మొతు ింలో 

వలువడిింది. దీని పర భావింత 3,000 మింది మరణిించారరు. 5 లక్షల మిందిక పైగా అనారోగాిం బ్దరిన పడాడ రు. 

అనధికార లెకుల పర కారిం 15,000 మిందిక పైగా మరణిించారరని భావిసుు నాారు. భోప్రల్లో యూస్థస్థ ప్రర ింతింలోని 

గాలి, న్నరు, భూగరభింలో ఉనా విష్పదారి్యల అవకోేప్రలు నేటికర శాపగర సిింగానే ఉనాాయి. 

ఈ ఉద్ింతింలో పర ధాన నిిందిత్తడైన వాకత  యూనియన్ కారైబడ్ కార్కపరేష్న్ మాజీ స్థఈవో వ్యరన్ అిండరసన్ను 1985 

ఫ్రబ్ర వరిలో అరసుూ  చేశారు. కాన్న అతడు తిరిగ వస్థు ననే హామీత బయిలుపై అమరికా వళిల  మళ్లల  ర్యలేదు. అిండరసన్ను 

అపపగించారలని భారత పర భుతాిం చేసన అభారినను అమరికా తసపుచిుింది. చివరక్క 2014 సెపూ ింబ్ర్ 29న 

అిండరసన్ మరణిించారడు. 

ప్రరిశార మిక దురఘ టన జరిగనపుపడు బ్దధిత్తలక్క నాాయిం చేయడింలో పర భుత్రాలు, నాాయవావసి పూరిత  పరిషాురిం 

చూపలేకపోయాయి. చారల కాలిం తర్యాత భారత పర భుతాిం 330 కోటల  డాలరల  నష్ూ  పరిహారిం చలిల ించారలింట్ట కోరుూ లో 

కేసు వేయగా అమరికా కోరుూ  ఆ కేసులనిాింటిన్న మీరే పరిష్ురిించ్చకోవ్యలింట్ట భారతదేశానిక బ్ద్లయిించిింది. 
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1989లో కోరుూ  వలుపల ఒపపింద్ిం కింద్ యూనియన్ కారైబడ్ కార్కపరేష్న్ 470 మిలియన్ డాలరుల  (సుమారు 

రూ.1700 కోట్లల ) భారత పర భుత్రానిక చలిల ించిింది. కేింద్ర  పర భుతాిం 2010లో అద్నింగా రూ.1500 కోటల  

నష్ూ పరిహారిం చలిల ించారలని నిరణ యిించిింది. 

ఉదామ రూపకరత లు: భోప్రల్ బ్దధిత్తలోల  చారల మింది కింపన్న యాజమానాానిక, పర భుత్రానిక వాతిరేకింగా 

ఉద్ామాలు చేశారు. వీరిలో రష్యదా బీ, చింప్రదేవి శుకాల  ముఖ్ామైనవ్యరు. వీరు భోప్రల్ బ్దధిత్తలక్క నాాయిం 

చేయాలింట్ట పదా్ ఎత్తు న ఉద్ామిం నిరాహిసుు నాారు. 1989లో వీరి ఆధారాింలో ‘భోప్రల్ సరైావరస్ మూవ్మింట్’ 

పేరుత ఢిల్నల లో వేలది మింది నిరసన పర ద్రశన నిరాహిించారరు. బ్దధిత్తలక్క నాాయిం చేయాలింట్ట నాటి పర ధాని 

ర్యజీవ్ గాింధీని విజాపిు  చేశారు. పర భుత్రాలు మారినా సపింద్న కరువవాడింత 2002లో రష్యదా, చింప్రదేవి ఢిల్నల లో 19 

రోజుల ప్రట్ల నిర్యహారదీక్ష చేస భోప్రల్ బ్దధిత్తలక్క జరుగుత్తనా అనాాయానిా యావత్ పర పించారనిక చారటి 

చప్రపరు. వివిధ దేశాలోల  1500 మింది వాక్కత లు వీరిక మదా్త్తగా నిర్యహార దీక్ష చేశారు. రష్యదా, చింప్రదేవి చేసన 

స్తవలక్క గురిత ింపుగా 2004లో వ్యరిక గోలడ ్మన్ పర్యావరణ పురస్థురిం లభించిింది. దీనిా పర్యావరణ విభాగింలో 

నోబల్ బ్హుమతిగా పరిగణిస్థు రు.  

 

ఉదామానికి మదద తు తెలిపిన అంతరా్యతీయ సంసథ లు: 

1. ఆమాస్థూ  ఇింటరేాష్నల్, బిర టన్  

2. ది భోప్రల్ మడికల్ అపీపల్  

3. గ్రర న్ పీస్ ఇింటరేాష్నల్ 

4. అస్సయ్యష్న్ ఫర్ ఇిండియాస్ డవలప్మింట్, కాపస్ వ్యచ్, పసూ సైెడ్ యాక్షన్ నట్వరు్ 

5. భోప్రల్ ఇనఫరేిష్న్ నట్వరు్, జప్రన్ 

 

అనాా హజారే వాటర్షెడ్ పథకాలు 

అనాా హజ్ఞరే మహార్యష్ూ రలోని ర్యలేగావ్ సదిిక చిందినవ్యరు. ఈ ప్రర ింతిం న్నటి వనరుల కొరత వలల  చారల వనుకబ్డి 

ఉిండేది. కన్నసిం త్రగున్నరు దొరకని దుసితి. కరవు కాటకాలత భూమి బీటలువ్యరి ఎడారిని తలపిించేది. జీవనాధారిం 

లేక పర జలింత్ర గార మిం నుించి వలస బ్దట పటాూ రు. దీనికింతటిక కారణిం జల వనరులు లేకపోవడమ్మ అని గర హిించిన 
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అనాా హజ్ఞరే స్థింపర దాయిక పది్తిలో జల సింరక్షణ చేయడానిక కృషి చేశారు. వ్యటర్షెడ్ పథకాలే దీనిక సరైన 

పరిషాురింగా భావిించి ఒక ఉద్ామింల వీటి నిర్యిణానిా చేపటాూ రు.  

వ్యటర్షెడ్ పథకాలను విజయవింతింగా అమలు చేయడింత వరోపు న్నరు భూమి పొరలోల క ఇింక భూగరభ జలలు వృదిి 

చిందాయి. అనాా హజ్ఞరే కృషిత ఒకపుపడు 70 ఎకర్యలే స్థగయ్యా భూ విస్థు రణ ిం 1300 ఎకర్యలక్క పరిగింది. 

 

ర్యజందర సంగ్ జోహడ్ పథకం 

ర్యజసి్థన్లో అరి చిందార కార చక్డాాింను ‘జోహడ్’ అింటారు. ఈ ర్యష్ూ రింలో తరచ్చగా త్రగున్నటి సమసా తీవర రూపిం 

దాలేుది. న్నటి సౌకరాిం లేకపోవడింత తరచ్చగా కరవు కాటకాలు ఏరపడేవి. ర్యజింద్ర సింగ్ న్నటి సమసాక్క శాశ్ాత 

పరిషాురిం చక్ డాాింల నిర్యిణమ్మ అని భావిించారరు. నలుగురు మితా్తల తడాపట్లత ‘కశోరి’ అనే మారుమూల 

గార మింలో న్నటి కోసిం కృషి చేశారు. 

ర్యజింద్ర సింగ్ 1985లో ‘తరుణ భారత్ సింఘ్’ అనే సాచఛింద్ సింసి ఆధారాింలో ఆలార్ జిలల లోని అనిా గార మాలోల  

జోహడ్ కటూ డాలను ఒక ఉద్ామింగా విసు రిించారరు. గార మ పర జల సమషిూ  కృషిత కొనిా వింద్ల చరువులోల  పూడిక 

తీశారు. అనేక పర దేశాలోల  చక్డాాింలు, జలశ్యాలను నిరిిించారరు. దీనివలల  ఎిండిపోయిన ఆర్యారీ నది జీవనదిగా 

మారిపోయిింది. ఈ విధింగా 1500 గార మాలోల  4500 జోహడ్లను నిరిిించి 2500 జలసింరక్షణ పథకాలను 

పూరిత చేశారు. ఫలితింగా అింతరిించిపోయిన 5 నదులు జీవ నదులుగా మారిపోయాయి. 650 గార మాలక్క మరుగైన 

జలసౌకరాిం కలిగింది. ర్యజింద్ర సింగ్ చేసన స్తవలక్క గురిత ింపుగా ఆయనక్క ర్యమన్ మగసెస్త అవ్యరుడ  అిందిించారరు. 

ర్యజసి్థన్ పర జలు ఆయనను ‘జోహడ్ వ్యల బ్దబ్ద’ అని పిలుచ్చక్కింటారు. 

 

జలమందిర్ ఉదామం-గుజర్యత్ 

గుజర్యత్లోని కచ్-సౌర్యష్ూ ర ప్రర ింత్రలోల  తరచ్చగా తీవర  దురిభక్ష పరిసిత్తలు ఏరపడేవి. స్థామి నార్యయణ శష్ావరా్యనిక 

చిందిన మాధమ్ పిర యదాస్ ‘ర్యతి మిందిర్యల బ్దులు జల మిందిర్యలు నిరిిదాాిం’ అనే నినాద్ిం ఇచిు, 2000లో జల 

ఉద్ామానిా నడిప్రరు. ఈయనత ప్రట్ల వివేకానింద్ రీసెరు్ అిండ్ ైైరనిింగ్ ఇన్సూ ట్టాట్ ఇింజన్నరుల  పర జలను 

చైతనాపరిచారరు. స్థామి నార్యయణ శష్ా బ్ృింద్ింత ప్రట్ల ర్యమ్భయా అనే జ్ఞనపద్ గాయక్కడు దాదాపు 12 

గార మాలోల  ‘జలమిందిర్ యాతా’ చేపటాూ రు. వీరు 60 శాతిం పర భుతాిం, 10 శాతిం వివేకానింద్ రీసెరు్ అిండ్ ైైరనిింగ్ 

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  

ఇన్సూ ట్టాట్, 30 శాతిం పర జలు సమకూరిున నిధులత అనేక చక్డాాింలను నిరిిించి న్నటి సమసాను చారలవరక్క 

తగాించారరు. 

 

నవధానా ఉదామం 

ఆహార ధానాాలను కేవలిం అధిక ఉతపతిు  పేరుత విష్త్తలాిం చేసుు నాారని, దీనివలల  మనుషులక్క, జింత్తవులక్క, 

పర్యావరణానిక అనేక సమసాలు తలెత్తు త్తనాాయని పర ముఖ్ పర్యావరణవేతు  వింద్నా శవ ఆిందోళన వాకత ిం చేశారు. 

ఆహార ధానాాల ఉతపతిు లో ఫ్రిూ లైెజరస్ వ్యడకానిా నిరూిలిించారలని, కర మిసింహారక మిందుల వ్యడకిం వలల  

పర్యావరణానిక పనుముపుప పొించి ఉింద్ని ఆమ పేర్కునాారు. కర మి సింహారక మిందుల వ్యడకింత మనిం తినే ఆహారిం 

కూడా కలుషితమవుతింద్ని, పర జలు అనేక రోగాలబ్దరిన పడుత్తనాారని ఆమ ఉద్ామిించారరు. సాచఛమైన 

వితు నాలను కాప్రడుకోవ్యలనే పర ధాన ఉదాేశ్ింత 1991లో ఆమ నవధానా ఉద్ామానిా ప్రర రింభించారరు. సహజ సది్ 

ఆహార్యల వినియోగింపై అవగాహన కలిపించడానిక కొనిా డాక్కామింటరీ చితా్రలను కూడా రూపొిందిించారరు.  

నవధానా ఉద్ామింలో భాగింగా చేసన కృషిక వింద్నా శవ అనేక జ్ఞతీయ, అింతరీ్యతీయ పురస్థుర్యలు 

అిందుక్కనాారు. ఆమను ైైమ్ మాాగజైెన్ ‘పర్యావరణ హ్రరో’గా అభవరిణ ించిింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసిం ఆమ 

చేసన స్తవక్కగాను పర తిషాూ తిక సడీా శాింతి పురస్థురిం కూడా లభించిింది. 

 

తెలంగాణలో పర్యావరణ కారాకరమాలు.. 

సవచఛ తెలంగాణ 

కేింద్ర  పర భుతాిం ఇచిున సాచఛ భారత్ పిలుపును అిందుకొని తెలింగాణ పర భుతాిం సాచఛ తెలింగాణ కారాకరమానిా 

ప్రర రింభించిింది. తెలింగాణలోని అనిా గార మాలు, పటూ ణాలోల  పర తి పౌరుడు సాచఛత్ర కారాకరమాలోల  ప్రలా్గనేల కృషి 

చేస్ు ింది. 

 

హరితహారం 

2015 జూలైె 3న హరితహారిం కారాకరమానిా ముఖ్ామింతాి క్. చింద్ర శేఖ్ర ర్యవు రింగారడిడ  జిలల  చేవళల  

నియోజకవరాింలో చిలుకూరు వదా్ ప్రర రింభించారరు. తెలింగాణ భూభాగింలో అటవీ విస్థు ర్యణ నిా 33 శాత్రనిక పించారలని 
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లక్షాింగా పట్లూ క్కనాారు. 

కార్యాచరణ పర ణాళిక: ర్యనునా మూడేళల లో ర్యష్ూ రవ్యాపు ింగా 230 కోటల  మొకులు నాటాలని నిరణ యిించారరు. దీింటల  

భాగింగా.. అటవీ ప్రర ింత్రలోల  100 కోట్లల , అటవీ ప్రర ింత్రలక్క వలుపల 120 కోట్లల , హైెద్ర్యబ్దద్ మటా డవలప్మింట్ 

అథారిటీ ప్రర ింతింలో 10 కోటల  మొకులు నాట్లత్రరు. ర్యష్ూ ర వ్యాపు ింగా 3888 నరసరీల దాార్య మొకులను 

సమకూరునునాారు. పర తి నియోజకవరాింలో 40 లక్షల మొకులు నాటాలని నిరణ యిించారరు.  

 

మిష్న్ కాకతీయ 

నిజ్ఞమాబ్దద్ జిలల  సదాశవనగర్ మిండలిం ప్రత చరువులో మిష్న్ కాకతీయ కారాకరమానిా ర్యష్ూ ర ముఖ్ామింతాి క్. 

చింద్ర శేఖ్ర్ర్యవు 2015 మారిు 12న లింఛనింగా ప్రర రింభించారరు. 

 దీని కాాపష న్ : మన ఊరు - మన చరువు. 

 ఉద్దద శ్ం: ర్యష్ూ రింలో గార మాల ఆరిిక స్థమాజిక వికాస్థనిక చరువులు దోహద్పడత్రయనే ఉదాేశ్ింత వ్యటిని 

పునరుది్రిించడానిక మిష్న్ కాకతీయ ప్రర రింభించారరు. ఈ పథకిం కింద్ దాదాపు 46531 చరువులను 

పునరుది్రిించనునాారు. 

 కాలం: 5 ఏళ్లల  (2014-15 నుించి 2018-19). ఏటా 9306 చరువులను పునరుది్రిించారలని పర భుతాిం 

నిరణ యిించిింది. 

 

మిష్న్ కాకతీయలో భాగంగా చేపటట న్లనా కారాకరమాలు 

 పూడిక తీస చరువులు, క్కింటల న్నటి నిలా స్థమరిాిం పించడిం. 

 చరువు కటూ లను బ్లోపేతిం చేయడిం. చరువు అలుగు, తూములను మరమిత్త చేయడిం. 

 కార స్, డైరనేజీ సూ రకుర్ను మరమిత్త చేయడిం. 

 చరువులోల  పరిగే త్తమి తదితర చటల ను నరికేయడిం. 

 గొలుసుకట్లూ  చరువులను పునరుది్రిించడిం. 

 మిష్న్ కాకతీయ మొద్టి ద్శ్లో పర తి అసెింబీల  నియోజకవరా కేింద్ర ింలో ఒక చరువును మిన్న టాాింక్బ్ిండ్గా 

అభవృదిి చేయడిం. 
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మిష్న్ భగీరథ(తెలంగాణ వాటర్ గ్రర డ్) 

ర్యష్ూ రింలోని 25,139 గార మీణ ఆవ్యస్థలు, 59 పురప్రలక సింఘాలు, 5 నగరప్రలక సింసిల పరిధిలో పర జలింద్రికర నితాిం 

రకోత మించిన్నరు అిందిించారలనే లక్షాింత మిష్న్ భగ్రరథ పథకానిక రూపకలపన చేశారు. 2050 వరక్క తెలింగాణలో 

త్రగున్నటి సమసా తలెతు క్కిండా చూడాలనే లక్షాింత ర్యష్ూ ర పర భుతాిం ఈ పథకానిా పర తిషాూ తికింగా తీసుక్కింది. 

2015 జూన్ 8న నలల గొిండ జిలల  చౌట్లపపల్లో ముఖ్ామింతాి కేస్థఆర్ ఈ పథకిం పైలన్ను ఆవిష్ురిించారరు. 

రూ. 35 వేల కోటల త ఈ పథకానిా మూడేళల లో పూరిత  చేయాలని నిరణ యిించారరు. దీని దాార్య పర తి క్కట్లింబ్దనిక 

గార మాలోల  100 ల్నటరుల , పటూ ణాలోల  135 ల్నటరుల , నగర్యలోల  150 ల్నటరల  త్రగున్నటిని అిందిించవచ్చు. తెలింగాణ 

ర్యష్ూ రింలో నలల గొిండ, మహబూబ్నగర్ లింటి ఫోల రైడ్ సమసాను ఎదుర్కునే జిలల లక్క ఈ పథకిం సింజీవిని లింటిది. 
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