
 

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

వన్య పా్రణుల సంరక్షణ కారయక్రమాలు 

రాబందుల పరిరక్షణ కారయక్ర మం భారతదేశంలో ఒక్ప్పుడు పెద్ద  సంఖ్యలో ఉన్న రాబందుల సంఖ్య పాస్తు తం 99% 

తగి్గపోయంది. చనిపోయన్ జంతువుల క్ళేబరాలను రాబందులు ఆహారంగా తీస్తకొని పరిసరాలను శుభా్ం చేయడంలో 

పాధాన్ప్రతర  పోషిస్తు య. రాబందు శాస్త్ు ీయ నామం జిపస్ బంగలెనిసస్ (Gyps bengalensis). భారతదేశంలో 9 

జాతుల రాబందులునానయ. 

White backed vulture, Slender billed vulture, Long billed vulture అనే మూడు జాతులు భారత్లో 

ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేవి. పాస్తు తం వీటి సంఖ్య తగి్గపోవడం వలల  వీటిని Critically Endangered జాబితాలో 

చేరాారు. వీటి సంఖ్య తగిడానికి కారణం డైక్లల ఫినాక్ అనే మందు. ఈ మందును పశువులక్క వాడటం, అవి చనిపోయన్ 

తరాాత వాటిని రాబందులు ఆహారంగా తీస్తక్లవడం వలల  డైక్లల ఫినాక్ వాటి శరీరంలోకి చేరి మూతర పిండండాలను 

దెబబతీస్ు ంది. భారత పాభుతాం పశువులక్క వాడే డైక్లల ఫినాక్ను 2006లో నిషేధంచంది. దానికి బదులుగా 

Meloxicam అనే మందును పాస్తు తం వాడుతునానరు. Vulture Conservation and Breeding Centerను 

హరియాణాలోని పిండంజోర్ (Pinjore)లో 2001లో ఏరాుటు చేశారు. అలాగే డైక్లల ఫినాక్ మందుతో క్లుషితం కాని 

ఆహారానిన అందించ వాటిని సంరకిష ంచే లక్షయంతో Vulture Restaurant (రాబందుల రెసా్తరెంట్)లను మహారాషాా్రలోని 

గడ్చారోలి, రాయగఢ్ జిలాల లోల  ఏరాుటు చేశారు. పంజాబ్లోని క్తోల ర్, చందోలా పా్రంతాలోల  కూడా రాబందు రెసా్తరెంటుల  

ఉనానయ. పాపంచవాయపు ంగా రాబందుల సంరక్షణక్క SAVE (Saving Asiatic Vulture from Extinction) అనే 

సాచఛంద్ సంసథ  పనిచేస్ు ంది. 

 

పా్రజెక్ట ్ స్నో లెప్రర్డ ్ (2009) 

Snow Leopard శాస్త్ు ీయ నామం Uncia uncia. భారత్లోని జమూూక్శ్మూర్, హిమాచల్పాదేశ్, ఉతు రాఖ్ండ్, 

సికిుం, అరుణాచల్పాదేశ్లలో ఇవి క్నిపిండస్తు య. పాపంచవాయపు ంగా వీటి సంఖ్య 7,400. అతయధక్ మంచు చరుతలు 

చైనాలో ఉండగా భారత్లో వీటి సంఖ్య కేవలం 400 - 700 మధ్య ఉంద్ని అంచనా. జీవావరణ పరంగా ఇవి 

Endangered (పామాద్క్ర) సిథ తిలో ఉనానయ. పాపంచవాయపు ంగా ఉన్న మంచు చరుతలోల  భారత్ 10 శాతానిన క్లిగ్గ 

ఉంది. సముదా్ మటా్టనికి 3000 మీటరల  ఎతుు లో హిమాలయ, ట్టర న్స్ హిమాలయ పరాత శ్రరణులోల  విసు రించ ఉన్న 
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పైెన్ అడవులోల  ఇవి క్నిపిండస్తు య. ఉన్నత పరాత శ్రరణుల పా్రంతాలోల  నివసించే జీవులను, వాటి ఆవాస్తలను పరిరకిష ంచడం 

Project Snow Leopard ముఖ్య ఉదేద శం. ఆవాస క్షష ణత, పరాయవరణ మారుులు, తీవా ఆహార కొరత, వాయధులు 

మొద్లైెన్ కారణాల వలల  వీటి సంఖ్య తగి్గపోయంది. 

 

పా్రజెక్ట ్ హంగుల్/సేవ్ క్శ్మీర్ రెడ్ డీర్ హంగుల్ పా్రజెక్ట ్ 

హంగుల్ (Hangul) సంరక్షణ క్లసం WWF (World Wildlife Fund), IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) సహకారంతో జమూూక్శ్మూర్ రాషాా్రం ఈ పా్రజెకా్్ను పా్రరంభంచంది. దీనిన స్తధారణంగా 

క్శ్మూర్ సా్తగ్ అని పిండలుస్తు రు. ఇది రెడ్డీర్ జాతికి చందింది. శాస్త్ు ీయ నామం Cervus elaphus hanglu. ఇది 

జమూూక్శ్మూర్ రాషాా్ర జంతువు. కేవలం జమూూక్శ్మూర్, హిమాచల్పాదేశ్లలో మాతర మే క్నిపిండస్ు ంది. ముఖ్యంగా 

జమూూక్శ్మూర్లోని డచ్గామ్ నేష్రన్ల్ ప్రర్క్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. 1940 నాటికి వీటి జనాభా 5,000 ఉండగా 

1970 నాటికి 170కి తగి్గపోయంది. Project Hangul (1980) తరాాత వీటి జనాభా 340కి పెరిగ్గంది. మళ్లల  2008 

నాటికి 160కి తగి్గపోయంది. IUCN Red data list పాకారం ఇవి పామాద్క్ర జాబితాలో ఉనానయ.  

 

2009లో ఈ పా్రజెకా్క పేరును ‘సేవ్ క్శ్మూర్ రెడ్ డీర్ హంగుల్’గా మారాారు. వాతావరణ మారుుల వలల  మంచు క్రగడం, 

అడవులు తగి్గపోవడం, వేట, ఆవాస క్షష ణత, గడి్చ దొరక్ుపోవడం, గడి్చని తినే ఇతర జీవులు పెరగడం వలల  వీటికి ఆహార 

కొరత ఏరుడ్చంది. అంతేకాక్కండా తీవావాదులు మాంసం క్లసం చంపడం మొద్లైెన్ కారణాల వలల  వీటి సంఖ్య 

తగి్గపోయంది. 

 

సీ టర్టట ల్ క్న్జ ర్వేషన్ పా్రజెక్ట ్ 

సముదా్ంలో నివసించే తాబేలును ‘టరాిల్’ (Turtle) అని, మంచనీటి తాబేలును టెరార పిండన్ (Terrapin) అని, భూమిపైె 

నివసించే తాబేలును ‘ట్టరాాయస్’ (Tortoise) అని అంట్టరు. ఆలీవ్ రిడేల  (Olive Ridley) అనే సముదా్ తాబేలు 

సంరక్షణక్క భారత పాభుతాం ఈ పా్రజెకా్కను పా్రరంభంచంది. పాతి ఏట్ట శ్మత కాలంలో వేల కొదీద  ఆలీవ్ రిడేల  తాబేళ్లల  

భారతదేశ తూరుు తీర పా్రంతానికి చేరి సంతానోతుతిు  చేస్తు య. 10 రాషా్ట్ీలోల  ఈ పా్రజెకా్క అమలవుతోంది. పాధాన్ంగా 

ఒడ్చశాలోని Gahirmatha బీచ్ వద్ద క్క పెద్ద  సంఖ్యలో చేరి గుడుల  పెడతాయ. పాపంచంలోనే ఇది చాలా పా్రముఖ్యమైన్ 
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పాదేశం. అందువలల  దీనిన పాభుతాం Gahirmatha marine wild life sanctuaryగా గురిత ంచంది. ఒడ్చశాలో 

16,000 మర పడవలు, ట్టర లర్స ఉనానయ. వీటికి ఢీకొని, వలలో చకిు లక్షక్క పైెగా ఆలీవ్ రిడేల  తాబేళ్లల  

మరణంచాయ. వీటి గుడల ను మనుషులు, జంతువులు తిన్డం వలల  కూడా వీటి సంఖ్య తగి్గపోయంది. ఒడ్చశా పాభుతాం 

1998లో WPSI (Wildlife Prote-ction Society of India) సహకారంతో తాబేళ్ల  సంరక్షణక్క Operation 

kachhapaను పా్రరంభంచంది. క్చాప అంటే ఒడ్చయాలో తాబేలు అని అరథ ం. 

 

భార్త మొసలి సంర్క్షణ పా్రజెక్ట ్ 

భారతదేశంలోని మొసళ్ల ను సంరకిష ంచే పా్రజెకా్కను 1975లో పా్రరంభంచారు. మొసళ్ల  చరూం, వాటి శరీరంపైె ఉన్న 

పొలుస్తల నుంచ లభంచే నూనె క్లసం అక్ర మ రవాణా చేయడంతో వాటి సంఖ్య తగి్గపోతోంది. భారతదేశంలో 3 రకాల 

మొసళ్లల  ఉనానయ. 

1. ఘరియల్ 

2. మగిర్  

3. ఉప్పునీటి మొసలి 

మొసళ్ల గుడల ను సేక్రించ, వాటిని క్ృతిర మంగా పొదిగ్గంచ, పిండలల లు కొంత ఎదిగ్గన్ తరాాత వాటిని సహజ ఆవాస్తలోల  

వదిలివేయడం ఈ పా్రజెకా్క లక్షయం. ఇపుటి వరక్క 7000 మొసళ్ల ను పెంచ సహజ ఆవాస్తలోల  వదిలారు. ఈ పా్రజెకా్క 

క్లసం Central Crocodile Breeding and Management Training Instituteను హైద్రాబాద్లో ఏరాుటు 

చేశారు. 

 

Indian Rhino Vision 2020 

భారతదేశంలో ఉన్న One horned rhinoceros (ఒంటి కొముూ ఖ్డిమృగాల) సంఖ్యను 2020 నాటికి 3000క్క 

పెంచడం ఈ పా్రజెకా్క లక్షయం. అంతేకాక్కండా అధక్ంగా ఉన్న ఖ్డిమృగాలను ఇతర పా్రంతాలక్క తరలించడం ఈ 

పా్రజెకా్కలో ఒక్ భాగం. 

ఒంటి కొముూ ఖ్డిమృగం శాస్త్ు ీయ నామం Rhinoceros unicornis. పాపంచవాయపు ంగా 3,300 ఒంటికొముూ 

ఖ్డిమృగాలు ఉనానయ. అయతే వాటిలో 75% మన్ దేశంలోని అస్ంలో ఉనానయ. వీటి కొముూ కెరాటిన్తో 
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తయారవుతుంది. చైనా వైద్యంలో దీనికి పా్రధాన్యం ఉండటంతో పెద్ద  మొతు ంలో వీటిని వేట్టడుతునానరు. వీటి 

సంరక్షణక్క అస్ం పాభుతాం, బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ కౌనిసల్, WWF, International Rhino Foundation 

(IRF)ల సంయుక్త  ఆధ్ారయంలో ఈ పా్రజెకా్క పా్రరంభంచారు. పాపంచంలోనే అతయధక్ంగా ఒంటి కొముూ ఖ్డిమృగాలు 

అస్ంలోని క్జిరంగా నేష్రన్ల్ ప్రర్క్లో ఉనానయ. అస్ంలో ఉన్న మొతు ం ఖ్డి మృగాలోల  85 శాతం ఈ జాతీయ 

ప్రరుులోనే ఉనానయ. అస్ంలోని మనాస్ వైలి్లైెఫ్ శాంక్కాయరీ, పోబిటోరా వైలి్ లైెఫ్ శాంక్కాయరీలో కూడా అధక్ 

సంఖ్యలో ఖ్డిమృగాలునానయ. ఈ పా్రజెకా్కలో భాగంగా క్జిరంగా, పోబిటోరా జాతీయ ప్రరుులోల  అధక్ సంఖ్యలో ఉన్న 

ఖ్డిమృగాలను మనాస్ నేష్రన్ల్ ప్రరుుకి తరలించారు. 

 

Project Elephant 1992 

భారతదేశంలో నివసించే ఆసియా జాతి ఏనుగు (ఎలిఫస్ మాకిసమస్)లను, వాటి ఆవాస పా్రంతాలను పరిరకిష ంచే 

లక్షయంతో ఈ పా్రజెకా్్ను భారత పాభుతాం 1992లో పా్రరంభంచంది. ఆసియా ఖ్ండంలో విసు రించ ఉన్న ఆసియా జాతి 

ఏనుగులోల  60 శాతం భారత్లోనే ఉనానయ. 2012లో భారత పాభుతాం లెక్ుల పాకారం 29,391 - 30,711 

ఏనుగులు ఉన్నటుల  అంచనా. ఆంధా్పాదేశ్, అరుణాచల్పాదేశ్, అస్ం, పశ్చామబంగాల్, జారఖ ండ్, ఛతీు స్గఢ్, మహారాషాా్ర, 

మేఘాలయ, నాగాలాండ్, తిర ప్పర, ఉతు రాఖ్ండ్, ఒడ్చశా, తమిళ్నాడు, కేరళ్ రాషా్ట్ీలోల  ఈ పా్రజెకా్క అమలవుతోంది. 

ద్ంతాల క్లసం ఏనుగులను చంప్పతునానరు. అడవుల న్రికివేత, అభవృదిి పేరుతో రిజరాాయరుల  నిరిూంచడం, 

అడవులోల  రోడుల , రైెల్వా లైెనుల  వేయడం మొద్లైెన్ కారణాల వలల  ఏనుగుల సంఖ్య తగి్గపోతోంది. ఇటీవల అటవీ పా్రంతాలోల  

రైెళ్లల  ఢీకొని అనేక్ ఏనుగులు మృతుయవాత పడుతునానయ.  

వీటి సంరక్షణ క్లసం 28 Elephant Reserveలను పాభుతాం ఏరాుటు చేసింది. ఇవేకాక్కండా ఇటీవల మరో రెండు 

ఎలిఫంట్ రిజర్వలను ఏరాుటు చేశారు. అవి.. మేఘాలయలోని ఖాస్త్ ఎలిఫంట్ రిజర్వ, క్రాాటక్లోని ద్ండేలి 

ఎలిఫంట్ రిజరా్. అంతరాాతీయ CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) ఒపుంద్ం పాకారం ద్కిష ణ ఆసియాలోని ఏనుగుల పరిరక్షణ క్లసం 2003లో 

Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) అనే కారయక్రమానిన పా్రరంభంచారు.  

 

భారత పాభుతాం ఏనుగును National Heritage Animalగా పాక్టించంది. అంతేకాక్కండా Elephant Task 
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Forceను కూడా ఏరాుటు చేసింది. ఏనుగులపైె పాజలోల  అవగాహన్ క్లిుంచడానికి భారత పరాయవరణశాఖ్, వైలి్ 

టర సా్ ఆఫ్ ఇండ్చయా ఆధ్ారయంలో Haathi Mere Saathi (హాథీ మేరే స్తథీ అంటే Elephant is my friend) అనే 

కారయక్రమానిన పా్రరంభంచంది. పాపంచవాయపు ంగా ఏనుగులు 50 దేశాలోల  ఉనానయ. ఈ దేశాలనీన క్లిసి E50:50 

ఫోరానిన ఏరాుటు చేస్తక్కనానయ. మొటామొద్టి International Elephant Congress and ministerial 

meet 20-1-3లో నూయఢిలీల లో జరిగ్గంది. 

 

Project Tiger 1973 

భారతదేశంలో ప్పలుల సంరక్షణ క్లసం పా్రజెకా్్ టైెగర్ను 1973లో భారత పాభుతాం పా్రరంభంచంది. 1900 సంవతసరం 

నాటికి 40,000 ఉన్న ప్పలుల సంఖ్య 1972 నాటికి 1800క్క తగి్గపోయంది. చరూం, గోళ్లల , వైద్య రంగంలో ఉన్న 

పా్రముఖ్యత ద్ృషా్ట్య ప్పలులను చంపడంతో వీటి సంఖ్య తగి్గపోయంది. వీటి సంరక్షణ క్లసం National Tiger 

Conservation Authorityని ఏరాుటు చేశారు. పరాయవరణ మంతిర తా శాఖ్ పరిధలో ఇది పనిచేస్తు ంది. అలాగే 18 

రాషా్ట్ీలోల  49 టైెగర్ రిజర్వలను ఏరాుటు చేశారు. ఈ చరయల వలల  2010లో 1706గా ఉన్న ప్పలుల సంఖ్య 30% 

పెరిగ్గ 2,226కి చేరుక్కంది. పాపంచంలోని మొతు ం ప్పలులోల  70 శాతం భారత్లోనే ఉనానయ. 

 

గంగాన్ది డాలిి్ పర్టర్క్షణ కార్యక్ర మం 

భారతదేశంలో నివసించే ఏకైెక్ మంచనీటి డాలిిన్... గాంగెస్ రివర్ డాలిిన్. దీని శాస్త్ు ీయ నామం ప్రల టినిషా్ట్ గాంగెటికా. 

ఇది గంగా, బాహూప్పతర  న్దులోల  మాతర మే ఉంటుంది. IUCN Red data పాకారం ఇవి పామాద్క్ర సిథ తిలో ఉనానయ. 

వీటి సంఖ్య పాస్తు తం 2,000 క్ంటే తక్కువ. గంగా పరివాహక్ రాషా్ట్ీలైెన్ ఉతు రపాదేశ్, బిహార్, జారఖ ండ్, మధ్యపాదేశ్, 

పశ్చామబంగాల్, అస్ంలలో ఇవి క్నిపిండస్తు య. WWF India ఆధ్ారయంలో Ganges River Dolphin 

conservation Programmeను 1997లో పా్రరంభంచారు. వీటిని స్తధారణంగా స్తస్త (Susu) అని పిండలుస్తు రు. 

భారత పాభుతాం దీనిన National Aquatic Animalగా పాక్టించంది. గంగా న్దిలో తీవా కాలుష్రయం, డాయమ్ల 

నిరాూణం, మతసయకారుల వలలో చక్ుడం, వేట్టడటం వంటి కారణాల వలల  ఇవి అంతరిస్తు నానయ. 
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