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తలెంగాణ ప్రకృతి వ పై్రతీయాలు 

తలెంగాణ ప్రకృతి వ పై్రతీయాలు మరయిు ఇతర స్తంబంధతి అంశాలు 

 ప్రకృతి వ ైప్రీతయాలు ప్రతి స్తంవతసరం ఆరిిక వావసి్తలు, వావసాయం, ఆహార భద్రత, నీరు, పారిశుద్్యం, 
ప్రాావరణం మరియు ఆరోగ్ాంప ై నేరుగా ప్రభావం చూప్ుతయయి. 

 అంద్ువలల   అభివృద్ి్  చెంద్ుతున్న ద్ేశాలకు ఇద్ి అతిప ద్ద 
ఆంద్ోళన్లలో ఒకట.ి 

 కరువు విసా్ రమ ైన్ భూభాగాలోల  భారీ ప్ంటలు మరియు ప్శువుల 
న్ష్ాా లన్ు కలిగిస్తు్ ంద్ి, అయితే సాధయరణంగా మౌలిక స్తద్ుపాయాలు 
మరియు ఉతయాద్క సామరాి యన్నన ఎకుువగా ప్రభావితం చేయద్ు. 

 వరద్లు మరియు తుఫాన్ులు వావసాయ చక్ాాన్నక్ి స్తంబంధించి వాటి స్తమయాన్నన బటిా అవసాి ప్న్ 
మరియు వావసాయం ర ండ ంటిక్ి విసా్ రమ ైన్ న్ష్ాా న్నన కలిగిసా్ యి. 

 పరా ణన్షా్ం, ఆస్త్  న్షా్ం, అభివృద్ి్ అవక్ాశాల న్షా్ం మొద్ల ైన్ వాటి ప్రంగా విప్తు్  యొకు ఖచిితమ ైన్ 
ధరన్ు స్తాషా్ంగా అంచనయ వేయలేము, ల క్ిుంచలేము లేద్య క్ొలవలేము. 

 విప్తు్ ల ఫలితంగా ఆశ్యాం క్ోలోావడమే క్ాకుండయ కష్ాా లు, ఆహార లభాత లేకపో వడం మరియు 
జీవనోపాధిన్న తయతయులికంగా క్ోలోావడం మరియు సామాజిక-ఆరిిక క్ారాకలాపాలకు అంతరాయం 
ఏరాడుతుంద్ి. 

 విప్తు్  ఉప్శ్మన్ం మరియు బీమా ద్యారా క్ొన్నన న్ష్ాా లన్ు భరీ్ చేయవచుి. 

విప్తు్ ల రక్ాలు 

 స్తహజ మరియు మాన్వ న్నరిిత విప్తు్ ల తరచుద్న్ం మరియు వాకు్ లు, స్తమాజం, ఆరిిక వావసి్త, 
స్తహజ వన్రులు మరియు ప్రాావరణంప ై వాటి తీవర ప్రభావం క్ారణంగా, స్తమగ్ా ప్రణయళికలన్ు స్తద్్ం 
చేయడయన్నక్ ిభారత ప్రభుతాం ఆగ్స్తుా  1999లో విప్తు్  న్నరాహణప  ైజాతీయ, రాషా్ర మరియు జిలాల  
సాి యిలకు హ  ైప్వర్్డ కమిటీ (HPC)న్న ఏరాాటు చేస్తంద్ి. 

 అన్నన రక్ాల విప్తు్ లన్ు ఎద్ురోువడంలో  స్తమగ్మా ైన్ విధయన్ం యొకు ఆవశ్ాకతన్ు HPC స్తరిగాా నే 
నొక్ిు చెపతాంద్ి. 

 కంపారామ ంటల ైజ్్డ ర సాాన్సస ఓరియి ంటెడ్ అపోర చ్ న్ుండ , స్తమన్ాయంతో కూడ న్, స్తంప్ూరణమ ైన్ మరియు 
భాగ్సాామా విధయన్ం స్తఫారుస చేయబడ ంద్.ి 
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 HPC ద్ేశ్ంలో ముప ైా ఒకు విప్తు్ లన్ు గ్ురి్ంచింద్ి. 
 ఈ విప్తు్ లు సాధయరణ (మూలం) ప్రిశీలన్ల ఆధయరంగా క్ింాద్ి ఐద్ు ఉప్ స్తమూహాలుగా 

వరీాకరించబడయ్ యి  

 1. నీరు మరయిు వాతయవరణ స్తంబంధతి విప్తు్ లు 

 వరద్లు మరియు పారుద్ల న్నరాహణ,  
 తుఫాన్ులు, 
 స్తుడ గాలులు మరియు హరిక్ేన్ుల , 
 వడగ్ండల  వాన్, 
 క్లల డ్ బర్డట్, 
 వేడ  తరంగాలు మరియు చలలన్న తరంగాలు 
 మంచు హిమపాతయలు, 
 కరువులు, 
 స్తముద్ర క్ోత 
 ఉరుములు మరియు మ రుప్ులు. 

2. జియాలజీ స్తంబంధతి విప్తు్ లు 

 క్ొండచరియలు మరియు బురద్ ప్రవాహాలు, 
 భూకంపాలు, 
 ఆన్కటా వ ైఫలాాలు/ ఆన్కటా ప్గిలిపో వడం 
 గ్న్న మంటలు 

3.రసాయన్, పారశిాామిక & అణు స్తంబంధతి విప్తు్ లు 

 రసాయన్ మరియు పారిశాామిక 
 అణు విప్తు్ లు 

4. ప్రమాద్ స్తంబంధతి విప్తు్ లు 

 అడవి మంటలు, 
 ప్టాణ మంటలు, 
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 గ్న్ుల వరద్ చమురు చింద్టం, 
 మేజర్డ బిల్ింగ్ కూలిపో వడం 
 వరుస్త బాంబు పేలుళలల  
 ప్ండుగ్ స్తంబంధిత విప్తు్ లు 
 విద్ుాత్ విప్తు్ లు మరియు మంటలు 
 విమాన్, రోడు్  మరియు ర ైలు ప్రమాద్యలు 
 ప్డవ బో లా్  
 గాామ మంటలు 

5. జీవశాస్్తర స్తంబంధిత విప్తు్ లు 

 అంటువాాధులు 
 ప సా్ట ద్యడులు 
 ప్శువుల అంటువాాధులు 
 విష్ ఆహారం 

  

తలెంగాణలోన్న ప్రధయన్ విప్తు్  అంశాలు 

కరువు, వరద్లు మరియు అటవీ మంటలు తెలంగాణ యొకు ప్రధయన్ విప్తు్  స్తంబంధిత అంశాలు . 

కరువులు 

 తెలంగాణలో ఎకుువగా రుతుప్వనయలప ై ఆధయరప్డ న్ నీటిపారుద్ల వావసి్త  ఉంద్ి. 
 తకుువ (750 మి.మీ కంటే తకుువ) మరియు మధాసి్త (750 - 1125 

మి.మీ.) విత్ిన్ మొత్ం విస్త్ రణంలో 68 శాతయన్నన ఆవర్న్ కరువుకు గ్ురి 
చేస్ే ఒక అన్నయత న్మూనయ. 

 ద్యద్యప్ు ప్రతి 8-9 స్తంవతసరాలకు ఒకసారి శుష్ు మరియు పాక్ష క 
శుష్ు మండలాలోల  తీవరమ ైన్ మరియు అరుద్ెైన్ కరువులు 
స్తంభవిసా్ యి.  

 భారతద్ేశ్ంలో తెలంగాణ వంట ి క్ొన్నన రాష్ాా ర లోల  కరువు అనేద్ి శాశ్ాత లక్షణం. 
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 ద్ేశ్ం యొకు మొత్ం పరా ంతంలో 16 శాతం కరువు పతడ త మరియు ద్యద్యప్ు 50 మిలియన్ల  మంద్ి 
ప్రజలు ఏటా కరువు బారిన్ ప్డుతునయనరు. 

 న్నజాన్నక్ి, ద్ీరఘక్ాలంలో స్తగ్టు వరషపాతం కంట ేతకుువ వరషపాతంతో న్నరంతర కరువు తీవరమ ైన్ ప్రాావరణ 
స్తమస్తాలకు ద్యరితీస్తు్ ంద్ి. 

 కరువు పతడ త జిలాల లు: చితత్ రు, కడప్, అన్ంతప్ురం & కరననలు, మహబూబ్ న్గ్ర్డ, మ ద్క్, రానగ్ర డ ్  
మరియు న్ల్ా ండ 

తలెంగాణలో వరద్లు 

 అధిక వరషపాతం తరువాత ఎగ్ువ ప్రివాహక పరా ంతయల న్ుండ  ద్ిగ్ువకు తీస్తుకువచేి అధిక ప్రవాహాలన్ు 
వాటి ఒడు్ న్ న్నలువరించడయన్నక్ి న్ద్ుల సామరియం స్తరిపో కపో వడం, 
వరద్లకు ద్యర ితీస్తు్ ంద్.ి 

 న్ద్ీ ప్రీవాహక పరా ంతంప ై తుఫాన్ులు/తుఫాన్ులు వేగ్ంగా 
ప్రవహించడం తీవరమ ైన్ వరద్లకు ద్యర ితీస్తు్ ంద్ి.  
న్ద్ీగ్రాాలలో స్తలాింగ్, న్ద్ీ క్ాలువలు, ప్డకలు మరియు ఒడు్ ల వాహక సామరియం తగా్డం, న్ద్ీ 
ప్రవాహాలలో మారుాలకు ద్యరితీయడం, క్ొండచరియలు విరిగిప్డటం వలల  ప్రవాహాన్నక్ి ఆటంక్ాలు, ప్రధయన్ 
మరియు ఉప్న్ద్ులలో వరద్ల స్తమక్ాలీకరణ మరియు రిటారే్ష్న్స వంట ిక్ారణయల వలల  స్తమస్తా 
తీవరతరం అవుతుంద్.ి 

 డెలాా యిక్ పరా ంతయల వరద్ స్తమస్తాలకు క్ాలువల చద్ున ైన్ వాలు మరియు అలల క్ారణంగా వ న్ుకకు 
ప్రవహించడం వంట ివివిధ క్ారణయల వలల  ఆపాద్ించబడ ంద్ి. 

మాన్వ న్నరిిత విప్తు్ లు 

 స్తమగ్ా అవగాహన్ లేద్య స్తంస్తద్్త లేకుండయ అభివృద్ి్ పేరుతో అభివృద్ి్  మరియు విస్్తరణ యొకు  వేగ్ం 
అన్నన సాి యిలలో అతావస్తర ద్ృష్తాన్న క్ోరుకునే అనేక స్తమస్తాలన్ు 
ముంద్ుకు తెచిింద్ి. 

 అటువంట ిచరాలు లేన్ప్ుాడు మన్ జనయభాలో ప రుగ్ుతున్న 
స్తంఖాలు విమాన్ ప్రమాద్యలు, ప్డవ బో లా్  ప్డ పో వడం, భవన్ం 
కూలిపో వడం, విద్ుాత్ మంటలు, ప్ండుగ్ స్తంబంధిత విప్తు్ లు, 
అడవులోల  మంటలు, గ్న్న వరద్లు, చమురు చింద్టం, ర ైలు ప్రమాద్యలు, రోడు్  ప్రమాద్యలు , వరుస్త 
బాంబు పేలుళలల  మరియు మంటలు  వంటి ప్రమాద్యలు స్తంభవించే ప్రమాద్ం ఉంద్ి.  
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 ఇప్ాటిక్ే ఉన్న వావసి్తలోల న్న రక్షణలు ప్రిమితంగా ఉంటాయి మరియు ప్రమాద్యలు ఎకుువగా ఉంటాయి. 
ప్రస్తు్ త ద్ృష్ాా ంతంలో అణు, రసాయన్ మరియు జీవస్తంబంధమ ైన్ ముప్ుాలు స్తాషా్ంగా 
కన్నపతస్తు్ నయనయి. 
ఉద్ేదశ్ప్ూరాక అంతరాా తీయ ఉగ్వాాద్ం లేద్య ప్రమాద్వశాతు్  ద్ిాతీయ ప్తన్ం పరా ణయంతకం క్ావచుి. 

 భవిష్ాతు్ లో విప్తు్ న్ు న్నవారించడయన్నక్ి న్నరిదషా్ మౌలిక స్తద్ుపాయాల కలాన్ అతావస్తరం. 
అయిన్ప్ాటిక్ీ, వేగ్వంతమ ైన్ మరియు స్తమరివంతమ ైన్ ప్రతిస్తాంద్న్కు ఇంటెన్నసవ్ ప్రిశోధన్ మరియు 
ప్రయోగ్శాల మద్దతు అవస్తరం. 

అటవీ మంటలు 

 అడవులు అనేక ప్రమాద్యలన్ు ఎద్ుర్ుంటాయి క్ానీ అతాంత సాధయరణ ప్రమాద్ం అగిన. 
 అడవులోల  మంటలు కూడయ అడవులతో స్తమాన్ంగా ఉంటాయి. 
 అవి అటవీ స్తంప్ద్క్ ేక్ాకుండయ మొత్ం జంతుజాలం మరియు వృక్షజాలాన్నక్ి కూడయ ముప్ుా కలిగిసా్ యి, 

ఇద్ి ఒక పరా ంతం యొకు జీవ-వ ైవిధాం మరియు ప్రాావరణ శాస్్తరం 
మరియు ప్రాావరణయన్నక్ి తీవరంగా భంగ్ం కలిగిస్తు్ ంద్ి. 

 అడవి మంటలు సాధయరణంగా క్ాలాన్ుగ్ుణంగా ఉంటాయి.  
 అవి సాధయరణంగా పొ డ  క్ాలంలో పరా రంభమవుతయయి మరియు తగిన్ 

జాగ్త్ాలు తీస్తుక్ోవడం ద్యారా న్నవారించవచుి. 
 అగినప్రమాద్యల వలల  చెటల క్ే క్ాకుండయ అడవులు, ఆ పరా ంత జీవావరణ శాసా్ ర న్నక్ి కూడయ తీవర న్షా్ం 

వాటిలుల తుంద్న్న రాషా్ర ప్రభుతయాలకు తెలుస్తు. 
 వరుస్తగా వచిిన్ ప్ంచవరష ప్రణయళికలు అటవీ అగినమాప్క్ాన్నక్ి న్నధులు స్తమకూరాియి. 
 NDMA జిలాల ల ప్రక్ారం 1999-2000లో వరంగ్ల్ 73 స్తరియస్ట, 169 మీడ యం మరియు 287 చిన్న 

అటవీ మంటలు స్తంభవించయయి. 

తలెంగాణ రాషా్ర విప్తు్  ప్రతిస్తాంద్న్ మరియు అగనిమాప్క శాఖ లక్షయాలు: 

 అగిన క్ాల్లు మరియు వరద్లు, భూకంపాలు మొద్ల ైన్ ఇతర అతావస్తర ప్రిస్తితులకు తక్షణ 
ప్రతిస్తాంద్న్. 

 అగిన ప్రమాద్కర సి్తలాలకు నో అబజాక్షన్స స్తరిాఫతక్ేట్ జారీ చేయడం. 
 అగిన ప్రమాద్కర ప్రద్ేశాలలో భద్రతయ స్తబబంద్ిక్ి పరా థమిక అగిన న్నవారణ శిక్షణ. 
 స్తమాజంలోన్న వివిధ వరాా లకు అగిన ప్రమాద్యల న్నవారణప ై ప్రజలకు అవగాహన్ కలిాంచడం. 
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 ఫ ైర్డ డ రల్స న్నరాహించడంలో స్తహాయం మరియు స్తలహా. 
 అగినమాప్క భద్రతయ చరాలప ై ప్రజలకు అవగాహన్ కలిాంచడం. 
 నయమమాతరప్ు ఛయరీాతో జబుబప్డ న్ వారిన్న మరియు గాయప్డ న్ వారిన్న ఆస్తుప్తుర లకు తరలించడయన్నక్ి 

అంబుల న్సస స్ేవన్ు అంద్ించడం. 
 అగిన న్నవారణ మరియు అగినమాప్క చరాలలో ప్రజలకు అవగాహన్ కలిాంచడం మరియు శిక్షణ 

ఇవాడం. 
 అగినమాప్క మరియు ర స్తూుయ స్ేవలన్ు మ రుగ్ుప్రచడం. 
 మంటలు చెలరేగిన్ ప్రద్ేశాన్నక్ి వ ంటనే వ ళలడం ద్యారా పరా ణయలన్ు, ఆస్తు్ లన్ు క్ాపాడేంద్ుకు కృష్త 

చేయడం. 
పొర ఫ ష్న్ల్ ఎకసల న్సస ఉన్నత డ గీనా్న సాధించడయన్నక్ి డ పారా్డమ ంట్లో ప్రస్తార చరాలన్ు పోర తసహించడం. 

  

హటీ్వవే్ యాక్షన్స పాల న్స 

ప్రిచయం: 

హీట్ వేవ్ పాల న్స అనేద్ి ఆరోగాాన్నక్ి వేడ  స్తంబంధిత హాన్న న్ుండ  జనయభాన్ు రక్ష ంచడయన్నక్ి ఉద్ేదశించిన్ ప్రణయళిక. 

వేస్తవిలో ఎండగా ఉండే రోజులలో, తీవరమ ైన్ వేడ  స్తమయంలో ఆరోగ్ాంప ై న్నవారించద్గిన్ ప్రధయన్ ప్రభావాల క్ోస్తం 

స్తద్్ం చేయడం, ప్రజలన్ు అప్రమత్ం చేయడం మరియు న్నరోధించడం ద్ీన్న లక్షాం.  

వడగాలు 

 ఏపతరల్ న్ుండ  జూన్స వరకు ద్ేశ్ంలోన్న వివిధ పరా ంతయలోల  స్తంభవించే అసాధయరణమ ైన్ అధిక ఉషో్ణ గ్తాలన్ు 
వేడ  తరంగాలు అంటారు. 

 హీట్ వేవ్ అనే ప్ద్ం రోజువారీ సాధయరణ విలువకు స్తంబంధించి ప్రస్తు్ త ఉషో్ణ గ్తా ప్రిస్తితుల వివరణ. 
 స్ేాష్న్స యొకు గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్ాత మ ైద్యన్ పరా ంతయలకు కనీస్తం 40ºC మరియు క్ొండ పరా ంతయలకు కనీస్తం 

30ºC చేరుకున్న తరాాత మాతరమే వేడ  తరంగాలన్ు ప్రిగ్ణిసా్ రు. 
 స్ేాష్న్స యొకు వాస్్తవ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తా 40ºC కంటే ఎకుువ లేద్య స్తమాన్ంగా ఉన్నప్ుాడు. 

హీట్ వేవ్- సాధయరణ ఉషో్ణ గ్ాత న్ుండ  న్నష్్రమణ 5ºC - 6ºC 
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 తీవరమ ైన్ హీట్ వేవ్ - సాధయరణ ఉషో్ణ గ్తా న్ుండ  బయలుద్ేరడం 7ºC లేద్య అంతకంటే ఎకుువ 
వాస్్తవ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తా 45ºC లేద్య అంతకంటే ఎకుువ ఉన్నప్ుాడు, సాధయరణ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తాతో స్తంబంధం 
లేకుండయ, ఉష్ణ  తరంగ్ం ప్రకటించబడుతుంద్ి. 

 వాస్్తవ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తా 47ºC లేద్య అంతకంటే ఎకుువ ఉన్నప్ుాడు, సాధయరణ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తాతో స్తంబంధం 
లేకుండయ, తీవరమ ైన్ వేడ  తరంగాలు ప్రకటించబడతయయి. 

 స్ేాష్న్స యొకు వాస్్తవ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తా 40ºC కంటే ఎకుువ లేద్య స్తమాన్ంగా ఉంటే మరియు కన్నషా్ 
ఉషో్ణ గ్తా న్నష్్రమణ 5ºC కంట ేఎకుువ లేద్య స్తమాన్ంగా ఉంట ేవ చిన్న రాతిర ప్రకటించబడుతుంద్ి. 

 స్ేాష్న్స యొకు వాస్్తవ గ్రిషా్ ఉషో్ణ గ్తా 40ºC కంటే ఎకుువ లేద్య స్తమాన్ంగా ఉంటే మరియు కన్నషా్ 
ఉషో్ణ గ్తా న్నష్్రమణ 7ºC కంట ేఎకుువ లేద్య స్తమాన్ంగా ఉంట ేచయలా వ చిన్న రాతిర ప్రకటించబడుతుంద్ి. 

 సాి న్నక న్నవాస్తతులప  ైవేడ  ఒత్ిడ  యొకు వినయశ్కరమ ైన్ ఆరోగ్ా ప్రభావాలన్ు తగిాంచడయన్నక్ి రాషా్ర సాి యిలో 
ప్రభుతా స్తంసి్తల మధా స్తమన్ాయ చరా అవస్తరం. 

 టార ాటెడ్ జోక్ాాల యొకు ఆచరణయతిక ప్రణయళిక, ప రుగ్ుతున్న ఉషో్ణ గ్తాలకు అతాంత హాన్న కలిగించ ే
జనయభా యొకు స్తితిసాి ప్కతన్ు మ రుగ్ుప్రచడయన్నక్ి మరియు తతఫలితంగా ఉష్ణ  తరంగాల మరణయలన్ు 
తగిాంచడయన్నక్ి స్తమాచయర-భాగ్సాామాం, కమూాన్నక్ేష్న్స, స్తంస్తద్్త మరియు ప్రతిస్తాంద్న్ స్తమన్ాయాన్నన 
ప ంచుతుంద్.ి 

హటీ్ వవే్ యాక్షన్స పాల న్స 

 తెలంగాణ హీట్ వేవ్ యాక్షన్స పాల న్స హీట్ వేవ్స ప్రభావాన్నన తగిాంచడయన్నక్ి ప్రిపాలన్ ద్యారా తీస్తుక్ోవలస్తన్ 
చరాలప ై మారాద్రశక్ాలన్ు అంద్ించడం లక్షాంగా ప టుా కుంద్ి. 

 వేడ  తరంగాల ప్రభావాలన్ు న్నవారించడయన్నక్ి వేడ  స్తంబంధిత అనయరోగాాన్నక్ి గ్ురయియా ప్రమాద్ం ఉన్న 
జనయభాకు స్తహాయం చేయడం ప్రణయళిక యొకు పరా థమిక లక్షాం. 

విప్రతీమ నై్ వడే  ప్రణయళిక వీటని్న కలిగ ిఉంటుంద్:ి 

 ప్రతి స్తమూహాన్నక్ి న్నరిదషా్మ ైన్ హాన్న కలిగించ ేజనయభా మరియు ఆరోగ్ా ప్రమాద్యలన్ు గ్ురి్ంచడం; 
 వేడ -ఆరోగ్ా ప్రమాద్యలన్ు ప్రిష్ురించ ేహీట్ వేవ్ యాక్షన్స పాల న్సన్ు రనపొ ంద్ించడయన్నక్ి స్తమరివంతమ ైన్ 

వూాహాలు, ఏజ నీస స్తమన్ాయం మరియు ప్రతిస్తాంద్న్ ప్రణయళికన్ు అభివృద్ి్  చేయడం; 
 హీట్ యాక్షన్స పాల న్సన్న అమలు చేయడం మరియు హీట్ అలరా్డలన్ు యాక్ిావేట్ చేయడం; మరియు 

హీట్ యాక్షన్స పాల న్సన్ు కమాం తప్ాకుండయ మూలాాంకన్ం చేయడం మరియు న్వీకరించడం. 
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 తెలంగాణలో హీట్ యాక్షన్స పాల న్స విజయవంతంగా అమలు క్ావాలంటే ప్రభుతా శాఖల మధా 
స్తమన్ాయం అతావస్తర వ ైద్ా స్తబబంద్ి, ఆరోగ్ా క్ేంద్ర స్తబబంద్ి మరియు ఆస్తుప్తిర స్తబబంద్ితో స్తహా 
ఆరోగ్ా స్తంరక్షణ న్నప్ుణులు; మరియు కమూాన్నటీ స్తమూహాలు అవస్తరం; . 

 


