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Episode -46 --

జీవ పరిరక్షణ కొనసాగేలా చేపట్టే భవన నిరాా ణాలు
Dr. Chaganty krishnakumari

వ్యాఖ్యాత : నిరంతరంగా పెరుగుతునన జనాభా కారణంగా మన నివాస గృహాల సంఖ్య నానాట్ికీ పెరుగుతునానది.
ఇది తపపని సరి పరిస్ి తి
థ . కానీ ఇండ్ల నిరాాణాలను పెంచుతూ పో గా పో గా భూభాగంలో అందుకై అందుబాట్ులో
నునన జాగా తగిిపో తునానది. కాబట్టే మిదదె మీద మిదదె కట్ుేకొంట్ూ ఆకాశంలోకి నిట్ే నిలువుగా లేసు ునన బహుళ
అంతసుిల నిరాాణాలు చేపట్ాేల్సిన అవసరం ఏరపడంది. నాలుగు వప
ై ులా విసు రిసు ుననపట్ే ణాలలో భవననిరాాణ
వయయం కూడా చుకకలనంట్ు కొంట్ునన పరిస్ి తి
థ వుంది. అందువలల కూడా బహుళ అంతసుిల భవన నిరాాణాల
వైపుకి మొగుి ఎకుకవైంది. కానీ ఇట్ువంట్ి అభివృదిి కారయకరమలను చేపట్ాేల్సి వచ్చినపుపడ్ు విచక్షణ అవసరం . జీవ
పరిరక్షణకి తావీయని అభివృదిి అభివృదిి అనిపథంచుకోదు.మనతోకలుపుకొని మిగిల్సనజీవ జాతులనినట్ి పరిరక్షణ
కొనసాగించగల్సగే అభివృదిి నిజమన
ై అభివృదిి. అందువలల మనం అనేక కోణాలలో, సునిశిత మన
ై దృష్థే తో
అభివృదిి కారయకరమాలను చేపడతే తపప జీవ పరిరక్షణ కొనసాగదు. అభివృదిిలో నిరాాణపు వసుు సామగరర వహంచే
పాతర గురించ్చన చరి పరభుతవ కళాశాలలో ఈ రోజు జరుగుతందట్ . అకకడ్కి వళదాం పదండ , విధ్ాయరుిలతో
అచారుయలవారు నిరవహసుునన చరిను చదవులొగిి మనంకూడా శరదిగా విదాం .
పయతరలు: : అనిరుధ్ధుడు , సధమంతుడు, రమణ , విశయల , మధధరిమ
విధ్యారుుల రణగొణ ద్వనధలు --- ఆచయరుాలవ్యరు నడిచి వసధునన సవవడి -- క్రమేణయ నిశబ్ు ం –
విధ్యా రుులంతయ : గురువరుయలకు అభివందనాలు .
ఆచయరుాలు: శుభోదయం , కూరోిండ. ఈరోజు మనం ఏ విష యమై ముచిట్ించుకోవాలనుకొనానం?
విధ్యా రుులంతయ :నిరాాణ రంగంలో వాడే వసుు సామగరర
ఆచయరుాలు: సరే, ముందుగా అభివృధ్ిి అంట్ట ఏమిట్ి? ఎందుకు మనం అభివృధ్ిిని కోరుకొంట్ాం? చదపపగలరా?
ఎవరో ఒకరు చదపపండ. అనిరుదాి నువువ చదపుప.
అనిరుద్ధుడు : అభివృధ్ిి అంట్ట పాత కట్ే డాలను పడ్గొట్ిే వాట్ి సాినే ఆధునిక భవనాలను నిరిాంచడ్ం.
( అంద్రూ నవవవతయరు)
ఆచయరుాలు:ఎందుకు నవువతునానరు?అతనిసమాధ్ానం కొంతవరకూ సరియన
ై దే.సుమంతా నువేవం చదపుతావు?
సధమంతుడు: అభివృదిె అంట్ట మన అవసరాలకు తగిన రరతిలో ఒక పరదశ
ే ానిన మలచుకోవడ్ం అని చదపపవచుి.
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( విద్యారుుల గుసగుసలు )
ఆచయరుాలు: మీరు సరియన
ై పంథా లోనే ఆలోచ్చసుునానరు. జనాభా పెరుగదల ఎకుకవకకుకవ ఇండ్ల నిరాాణాలకి
దారితీసోు ంది. మనకు అందుకై అందు బాట్ులో నునన జాగాలు చాలా పరిమితమవడ్ంతో పరకక పరకకనే ఇలుల
తరువాత ఇలుల కట్ుేకొంట్ూ పో యే అవకాశం లేదు. అందువలల అంతసుిల నిరాాణం తపపని సరి అవుతునానది.
విశయల :మావీధ్ిలో పాత ఇళళ ను పగలగొట్ిే అట్క ఇళళ నిరాాణం ఎకకడ ఒక చోట్ నితయం జరుగుతూనే వుంట్ుంది.
ఆచయరుాలు:అవునమాా , , పరతీ ఊరిలోనూ ,వీధ్ివీధ్ిలోనూ పరిస్ి థ తి ఇలాగేవుంది.కానీ , భారరబహుళ అంతసుిల
భవన నిరాాణాలకి -- ఆరంభంనుండ--- అనగా పరణాళికా రచననుండ , నిరాాణం పూరు త వాట్ిని వాడ్ుకలో పెట్ే ట
వరకూ నిపుణల పరయవేక్షణ వుండాల్స. పరతీదానికీ ఒక మితం అనేది వుంట్ుంది. హదూ
ె ఆపూ లేకుడా అంతసుి
మీద అంతసుిలను మికికల్సగా నిరిాంచుకొం ట్ూ పో వడ్ం శరర యసకరంకాదు. అంతే కాదు ఒక ఊరిలో అట్ువంట్ి
భవానాలు కికికరిస్థ పో యేలా నిరిాంచు కొంట్ూ పో వడ్మూ ఆశించదగ్గది కాదు. ఎందుకంట్ట ఊరు ఊపథరి పీలుి
కొనేందుకు తగినంత జాగాలని అకకడ్కకడా వదిల్సపెట్ే ాల్సగా?
రమణ: ఊరు ఊపథరప
ి ల
ీ ుికోవడ్మా? అంట్ట ఏమిట్ి గురువు గారూ ?
( విధ్యారుుల నవవవలు )
సధమంతుడు : ( నవవవతూ) --- ఆహా ! రమణా ! నీకపారమన
ై విజాానసంపద ఉంది సుమా!కూరోి, కూరోి,
గురువుగారు చదపుతుననది విను.
ఆచయరుాలు: సుమంతా ! మీరలా రమణని నవువతూ వకికంరించడ్ం హరహనీయంకాదు. అతను అడ్గడ్ం లో తపుప
లేదు. నిజానికి నేను మీదగి రన
ి ంచ్చ ఆశించేది -- నేను చదపుపకొంట్ూ పో తే మీరు వినడ్ం కాదు-- మీరడ్గడ్ం
నేచప
ద పడ్ం -- అలాగే నేనడ్గడ్ం మీరు చదపపడ్ం-- ఇలా సాగాల్స , అరిమైందా? అనిరుదాె ! ఊరు ఊపథరి పీలుి
కొనే జాగాలంట్ట నువువ ఏమనుకొంట్ునానవో చదపుప. ?
అనిరుద్ధుడు : ఊరి లో కొనిన పరదశ
ే ాలను తోట్ల పెంపకానికీ , పారుకల నిరవహణకీ , కీరడాసి లాలకీ , వదిల్స పెట్ే ట
జాగాలనీన ఊరు ఊపథరి పీలుి కొనే జాగాలని నేననుకొంట్ునానను .
ఆచయరుాలు: సరిగి ా చదపాపవు. ఇక ఊరిలో జీవావసరాలకు సరిపడనంతగా వదిల్సన అట్ువంట్ి జాగాలు కాక
మిగిల్సన జాగానే భవనిరాాణాలకు వినియోగించాల్స. రమణా ! ఇపుపడ్ు నువువ చదపుప, పరకక పరకకనే వంట్ వంట్నే
భారర అంతసుిల ఇళళళ , వాట్ి వనుక - వను వంట్నే అదే మాదిరి ఇళళతో ఊరంతా నిండ పొ తే , ఎలా
వుంట్ుందంట్ావ్?
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రమణ : అమ్మా ! నేనూహంచలేను! కీరడా మైదానాలు, పారుకలు లేని ఊరు ఊరే కాదు,చదరువులు కూడా తపపని
సరి గా వుండాలని నే కోరుకొంట్ా. అకకడ్గాల్స ఎంత బాగుంట్ుంద ! మాగారమానికి వళిళనపుపడ్ు పరతీసారర మాఊరి
చదరువొడ్ుుకి వళతాను.ఊరు ఊపథరప
ి ల
ీ ుికోవడ్ం అంట్ట ఏమిట్ో తదల్సస్థంది గురువుగారూ.
విశయల : రమణ తో నేనూ ఏకీభవిసుునానను , పరతీ ఊరిలో తపపనిసరిగా ఒక చదరువువుండాల్స ఊరి వైశాలాయనిన బట్ిే
ఒకట్ి కంట్ె ఎకుకవ చదరువులునానమంచ్చదే . నాకిపుపడ్ు సుమతీ శతకం లో పదయం ఒకట్ి గురుుకొసోు ంది .
ఆచయరుాలు: ఓ,భేష్ , విశాలా, ఏదీ --- ఆ పదయంచదువు. అందరం వింట్ాం.
విశయల : అపథపచుివాడ్ు, వద
ై ుయడ్ు,
ఎపుపడ్ు నడ్తదగక పారు నేరును , దివజుడ్ున్
చొపపడన యూరనుండ్ుము
చొపపడ్కుననట్ిే యూర జొరకుము సుమతీ !
ఆచయరుాలు: చూసారా! , మన సుమతీ శతక కారుడ్ు జల వనరుల ఆవశయకత గురించ్చ ఎంత చకకగా చదపాపడ ! మన
అవసరాలకు భవన నిరాాణాలను చదపడ్తాం , కానీ వాట్ిని నిరిాంచేట్పుపడ్ు ముందుగా సాినిక పాలనా యంతారంగం
వారి నియమనిబంధనలను తదలుసుకొని వాట్ిని పాట్ిసు ూ భవంతులను కట్ుేకోవాల్స
రమణ: సాినిక పాలనా యంతారంగం అంట్ట ఎవరు?
ఆచయరుాలు: మీలో ఎవరికైనా తదల్సస్తు చదపపండ.
విశయల: నేను చదపతాను. చ్చనన చ్చనన ఊరల లో అయతే వాట్ిని గారమ పంచాయతీ లంట్ారు.
సధమంతుడు : 15,000 నుడ 25,000 వరకు జనాభాగల నగరాలలో నగర పరిషతు
ు లు అకకడ్ పాలనా
యంతారంగానిన నడపథసు ాయ వీట్ిని నగరపంచాయతీలు అని కూడ్ అనడ్ం వాడ్ుకలో వుంది.
మధధరిమ : పెదెపద
ె ె పట్ణాలలో ఈ పాలనా యంతారంగానిన పురపాలక సంసి లు అంట్ట municipal
corporations నిరవహసాుయ. పట్ే ణ పరణాళిక విభాగంవారు నిరాాణాల రూపకలపన ఎలావుండాలో నిరి యసాురు .
ఆచయరుాలు: సరిగి ా చదపాపరు . సాినిక పాలనా యంతారంగం వారు అభివృదిి పరణాళికను రూపొ ందిసు ారు. అందులో
పరజల అవసరాలకు తగినట్ుేగా రోడ్ులు , ఆసుపతురలు, అగినమాపకకేందారలు, తోట్లు, రక్షకభట్ల కేందారలు , కీరడా
మైదానాలు, వంతదనలు, చదతులు పారవేస్త సాిలాలు మొదల ైన వాట్ికి జాగాలను నిరాిరిసు ారు. ఒక నగరానికి
ఎంతవరకూ నిరాాణాలను అనుమతించవచుినో కూడా ఈ యంతారంగం నిరియసుుంది .
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రమణ: ముంబాయ్ వంట్ి నగరాలలో నివాసగృహాలకి గిరాకీ ఎపపట్ికపుపడ్ూ పెరుగుతూనే వుంట్ుంది కదా?
అట్ువంట్పుపడ్ు బాగా ఎతదు న
త భారరబహుళఅంతసుిల నిరాాణం తపపనిసరి అవుతుననదేమ్మ కదా! గురువుగారూ!
ఆచయరుాలు: అలా అని చదపథప అదే పనిగా నిరాాణాలను కొనసాగిసు ూ పో లేము.ఎంతవరకూ చేపట్ే వచోిఅంతవరకే!
అట్ుతరువాత నిరాాణపు పనులను తపపనిసరిగా నిల్సపథవయ
ే ాల్స. అభివృధ్ిె అంట్ె అది సదా జీవ పరిరక్షకమన
ై దిగా
వుండాలేతపప పట్ే ణాలను కాంకీరట్ అడ్వులలా మారిివేయడ్ం కాదు.
మధధరిమ: అభివృ ధ్ిి అవసరం. అట్ువట్పుపడ్ు పెైపెైకి అంతసుిలను లేపుకొంట్ూ పో తే అవసరాలు తీరుతాయ
కదా. మరి మళ్ళళఅందుకు దానికి పరిమితులు విధ్ించాల్స, పరిమితులను దాట్ి నిరాాణాలుండ్కోడ్దంట్ునానరు?
నాకిది కొంత తికమకగానూ , అరి ం కాకుండానూ వుంది.
ఆచయరుాలు: ( నవవవ తయడు) మధురిమా! నీ కురులనే ఉదాహరణగా తీసుకొందాం. నీవి చాలాపొ డ్వైన కురులు
కదూ, కానీ నువవవాట్ిని అపుపడ్పుపడ్ు కతిు రిం చేసు ూ వుండ్డానిన నేను గమనించాను . ఆ సందారాాలలో
మ్మకాళల ను దాట్ట నీ వాలుజడ్ పొ డ్వు సగానికి సగం తగిి పో వడ్ం నీకూ తదలుసు. అలా నువువ కావాలనే
చేసు ునానవు కదా!
మధధరిమ: అవును .
ఆచయరుాలు: ఎందుకలా కతిు రించేసు ావ్? కాసు మాకు చదపతావా?
మధధరిమ: నాకు మడ్నపథపవసూ
ు వుంట్ుంది.నా కురులు బాగా పొ డ్వన
ై కారణంగా నా తలమీద వాట్ి భారంవలల
మడ్నపథప రావచుి, కతిు రించ్చ చూడ్మనానరు మాడాకేర్ గారు. అలా చేస్తు నపథప తగిింది. అందువలల అపుపడ్పుపడ్ు
వాట్ిని కొంత పొ డ్వు వరకూ వుంచ్చ కింద భాగానిన కొదిెగా కతిు రించేసు ూ వుంట్ాను.
ఆచయరుాలు: అదే కారణమా? లేదా ఇంకేమన
ై ా కారణాలునానయా?
మధధరిమ: వాట్ిని సంరక్షణ కూడా కషే మవుతునానది.
ఆచయరుాలు: సంరక్షణ అంట్ట ఏమిట్ి?
మధధరిమ:అదే మాసాా రూ, కొబబరినూన రాయాల్స , మాఇంట్ిలో అందరికంట్ె ఎకుకవ నూన నాకే కావాల్స,
చ్చకుకతీసుకోవాల్స , తలసాననం కూడా శరమగానే వుం ట్ుంది. , తలార బెట్ే ుకోవడ్ం, సరిగి ాతడ ఆరకపో వడ్ం వలల
మడ్నపీప , ఇవనీన కూడా కురులు భారరగా వుననపుపడ్ు భారమవుతాయకదా, వాట్ిని maintain చేసుకోవడ్ం
కషే మవుతునానది. అందువలల అపుపడ్పుపడ్ు కొంత కతిు రించేసు ూ వుంట్ాను.
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ఆచయరుాలు: చూసావా , మరి ? నీ భారర కురులను maintain చేసుకోవడ్ం manage చేయడ్ం నీకు కషే మవు
తునానది. అందమన
ై వన
ై ా, అందరూ నినున చూస్థ ఈర్ య పడ్ుతునాన కతీంరించుకోవడ్ం నీకు తపపనిసరి
అవుతునానది , అవునా? అలాగే నగరాలు కూడా . చూసుునానవ్ కదా? ఎనేనస్థ భవనాలు భారరగా ఆకాశంలోకి
లేచ్చపో తునానయో ! వాట్ి నిరాాణ మొకకట్ట కాదుకదా , వాట్ికి కావలకిన కనీస అవసరాలకు కూడా తగిన విధంగా
ఏరాపట్ు
ల చేయాల్సి వుంట్ుందిగా ! సుమంతా ఏమంట్ావ్?
సధమంతుడు: అవును,విదుయత్ , తారగు నీరులను అందించాల్స , నీట్ి పారుదలా, పారిశుధ్ాయలకి ఏరాపట్ు
ల కల్సపం
చాల్స . వాడ్ుక నీరు పరవహంచ్చ పో వడానికి కాలవల నిరాాణం, ఇవనీన కూడా సమకూరాిల్సి వుంట్ుంది.
మధధరిమ: మరర ముఖ్యం గా రోడ్ుల. తగినంత విశాలంగా వీధులుండాలని నేననుకొంట్ా. మావీధ్ిలో పెదెపద
ె ె
భవంతులు లేచాయ కానీ వీధ్ి చాలా ఇరుకు గావుంది. నేను కళాశాలకి కి వచేిట్పుపడ్ు పరతీ రోజూ మావిధ్ిలో
ట్ారఫథక్ జామ్ , బాగా ముందుగా బయలుదేరత
ి ేతపప సమయానికి చేరుకోలేని పరిస్ి తి
థ వుంట్ునానది.
సధమంతుడు:మరో ముఖ్యమన
ై ది పరతీ రోజూ నగరాలలో పో ర గవుతునన చదతు ! దీని నిరవహణను పురపాలక సంఘం
పరయ వేక్షణ లోవుం ట్ుంది.
ఆచయరుాలు: చూసారా! ఎనినట్ిని నిరవహంచా ల్సి వుంట్ుంద ! పరిపాలనా యంతారంగం లోని వివిధ భాగాలనీన
పరసపరంగా కలస్థ వీట్ిని నిరవహంచుకోవాల్సస్థ వుంది. ఏమంట్ారు?
సధమంతుడు: అవును , విభాగాల మధయ అవగాహన వుం డాల్స , అవి ఇకదానితో మరొకట్ి సహరించుకొంట్ూ
పనిచేయాల్స .
( క్ళాశయల గంట మోగుతుంద్ి)
సధమంతుడు: అయోయ! అపుపడే కాలసు అయపో యందే , మన చరి పూరిుకానేలేదు!

.

విశయల : భవన నిరాాణాలలో వాడే వసుుసామగరర గురించ్చన పరసి ావనే ఇంత వరకూ రాలేదు!
అనిరుద్ధుడు : రేపు ఓగంట్ముందుగా మేము వసాుం, ఏమం ట్ావ్ సుమంతా ! విశాలా! మీ అందరికీ
అంగరకారమేకదా!
క్యాస్ లోని వ్యరంద్రూ ఏక్ుమమడిగయ : ఓ ఓగంట ముంద్ధ గయ వసయుం
సధమంతుడు: మనకి అంగరకారమే! మనం ఇళళ గగి ర 8 గంట్ ల కే బయలుదేరత
ి ే అపుపడ్ు అంత రదీె వుండ్దు కనక
తొమిాదవకుం డా కళాశలకి చేరుకొంట్ాం . కానీ గురువుగారికి వీలవావల్సకదా!
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ఆచయరుాలు:నిజమే! నేను రోజూ 9 గంట్లకే వసూ
ు వుంట్ాను. మీరందరూ రేపు ఓ గంట్ ముందుగా వసాుమంట్ట రేపు
మరికొంచం ముందుగా బయలుదేరుతాను .
అంద్రూ : ఓ అలాగే వసాుం
ఆచయరుాలు: గణతంతర దినోతివం సందరాంలో మాఅధ్ాయపకులకోసం డాబా మీద ఏరాపట్ు చేస్న
థ షామియానాలను,
కురరిలను ఇంకా తీస్థవయ
ే లేదు. అకకడదైతే మన చరి బాగా జరుగుతుంది. మీరంతా కచ్చితం గా వసాుమంట్ట నేను
డాబా గుమాం తాళం మన పథరనిిపాల్ గారితో చదపథప తీయంచ్చ వుంచుతాను. మరికొనిన కురరిలను
కూడావేయసాును . మనం చరి అకకడ్ కొనసాగిదెం
అంద్రు: డాబామీద ఉదయమే చరి ఉతాి హానినసుుంది, తపపకుండా వసాుం .
సధమంతుడు: అకకడ్ మంచ్చ గాల్స కూడా వీసూ
ు వుంట్ుంది. సంతోషంగా వసాుం.
ఆచయరుాలు: రేపుదయం అందరూ 9 అయేయసరికలాలు డాడా మీద సమావేశమై వుండ్ండ,
అంద్రు: అలాగే మాషాేరూ!
...................... విద్యారుులు క్యాస్ నధండి వ్ేళ్ళిపో తునన చప్వుళ్ళి ...........................
.....................................
………………………….. సంగరతం ........................................

…………………… విధ్యారుులు ఒక్కక్కరె వచిి క్ురచిలలో క్ూరుింటునన చప్వుళ్ళి...........................
మధధరిమ: అబాబ ! ఇకకడ్నుంచ్చ ఈవప
ై ు ఎంత బావుంద చూడ్ు విశాలా! ఆ పచ్చిక మద
ై ానాలూ, పూల చదట్ల ూ ,
గల్్ కల బూబ ! పాత ఇళళళ ! ఇళళలోలని పెరళల లల ొ ఉదాయనవనాలూ !
విశయల: అవును, కానీ ఆ వై పు కి చూడ్ు , అనీన భవనాలే అబాబరోడ్ుల ఎంత ఇరుకుగా వునానయో, ఒకక చదట్ే ు లే
దు, పచ్చి క మద
ై ానాల మాట్ాట్ట్ుంచు ! నాకు అట్ువంట్ి చోట్ వుండాలంట్ట మహాచ్చరాకు. మానాననగారి కి ఈ
వైపునునన పరభుతవపు బంగళా ఇచాిరు కనక మా పని హాయగావుంది.
మధధరిమ: కానీ,అందరికీ నీకుననఅదృషే ం వంట్ి అదృషే ం వుండ్దుగా!
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విశయల:ఆ మాట్ నిజమే ననుకో! కానీ పరతీ ఒకకరికీ ఆహలదకరమైన పరిసరాలలోనే నివస్థంచగల్సగే పరిస్ి త
థ ులుం
డాలనే నేనూ కోరుకొంట్ా.
...................... విధ్యారుులు ఒక్కక్కరె వచిి క్ురచిలలో క్ూరుింటునన చప్వుళ్ళి .....................
అచయ రుాలు: ఓ .. అందరూ వచేిస్థనట్ు
ల నానరే!
అంద్రూ : గురువరాయ! శుభోదయం !
అచయ రుాలు: శుభోదయం ! అందరూ మంచ్చ ఉలాలసంతో వునానరే! మీకీ జాగా బాగా నచ్చిందనుకొంట్ాను !
రమణ: అవును , ఇకకడ్ చాలా బాగుంది.
అచయ రుాలు: ఇకకడ్కు సమావేశమైన అసలు కారణానిన మరచ్చ అంతా సరదా కబురల లో పడాెరులా వుంది .
అనిరుద్ధుడు: ఎంతమాతరం మరిచ్చపో లేదండీ! భవన నిరాాణాలు అభివృ దిి పనుల గురించ్చ తదలుసుకోవాలనే
కుతూహలంతోనే మేము తొందరగా బయలుదేరి వచాిం . అదీకాక జీవపరిరక్షణకు తావిసూ
ు జరగాల్సిన అభివృదిి
ఎలా వుండాలో మేమందరం తదలుసుకోవాల్స !
మధధరిమ: మరరముఖ్యంగా నిరాాణాలలోవాడద వసుుసామగరర జీవపరిరక్షణలో వహంచేపాతర గురించ్చ తదలుసుకోవాల్స.
అచయ రుాలు: సరే బాగుంది. మీ పట్ుేదలను అబినందిసు ునానను. నినన మనం ఎంతవరకూ చరిించుకొనానం?
అనిరుద్ధుడు: అభివృ దిె అవసరమే , కానీ దానికీ ఒక పరిమితి వుండాలని చదపుపకొనానం .
రమణ :అవును, అదే పనిగా బారర భవంతులను కట్ుేకొంట్ూ పో కోడ్దను కొనానం.
అచయ రుాలు: అవును కదా!
విశయల: కానీ నగరాభివృ ధ్ిె కి సరియన
ై పరణాల్సకను ముందు గా స్థధ్ిం చేసుకొని , నిరాాణాలను కొనసాగిసు ూ,
వాట్ికి అవసరమన
ై ఇతర సదుపాయాలను సమకూరుితూ వునన పుపడ్ు , బహుళ అంతసుిల భనాల వలల
నషే మేమీ వుండ్దనుకొంట్ాను.
అచయ రుాలు: పరణాళిక సరిగి ావుననపుపడ్ు ఏమీ ఇబబంది వుండ్దు.
రమణ: అంటె ఎన్నన నయ భ వనయలనధ క్టుు క్ోవచినేగయ ?
అచయ రుాలు: రమణా! నువువ ఏది తినడానికి ఎకుకవగా ఇషే పడ్తావ్ ?
రమణ: ఐ స్ీ్రం
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........................................ (విధ్ాయరుిలంతా నవువతారు) .................
అచయ రుాలు: ఎనిన ఐస్ీ్రం లను తినగలవ్? అంట్ె రోజం తా మరేమీ తినకుడా సాయతరం ఐస్ీ్ర నే తినాల్స , అలా ఐ తే
ఎనిన తినగలవ్?
రమణ: ఓ నాలుగు తినగలననుకొంట్ా.
అచయ రుాలు: ఐస్ీ్రం నే తినాలని పరణాల్సక వేసుకొననవ్ కదా! దానికోసం రోజంతా ఉపవాసం వునానవ్! మరి నీ
కిషేమైనది కూడాకదా , ఐస్ీ్రం లు నాలుగేనా! కనీసం ఓ పది వరకైనా తినొచుికదా ?
రమణ: ఊ .. నసుగుతాడ్ు
మధధరిమ : నాలుగు ఐస్ీ్రం లు తినే సరికి అతని కడ్ుపు నిండపో తుంది. అందువలల మరి తినలేడ్ు.
అచయ రుాలు: చూసారా! మీరు పరణాళిక వేయాలనాన దానికీ ఓ పరిమితి వుంట్ుంది.
రమణ:అరు మంద్ండీ !
అచయ రుాలు:అందువలల నగరాలు ఇషే మొచ్చినట్ుేగా ఓపరణాళిక అంట్ూ ఏదీ లేకుం డా , ఓపరిమితి పెట్ే ుకోకుండా
అభివృదిె పతరుతో భవంతులను కట్ుేకొంట్ూ పో తే వాట్ికి కావలకిన సదుపాయాలకు కొరత ఏరపడ్ు తుంది.
అనిరుద్ధుడు: కేవలం వాట్ికి కావలస్థన సదుపాయాలకే లోట్ువసుుందా? అందువలల ఇంకేమైనా ఇతర ఇబబందులను
కూడా ఎదురోకవలస్థ వసుుందా?
అచయరుాలు: విశాలా! అనిరుధ్ుిడ కి నువైవమైనా సమాధ్ానం చదపపగలవా?
విశాల: చుట్ుేపరకకల పరిసరాలలో ఊహంచని మారుపలు, రాకూడ్ని మారుపలు రావొచుి .
అచయ రుాలు:సరిగి ా ఊహంచావ్ ! అకకడ్ వునన చదట్లను నరికి వేయడ్ం వలల , వాట్ి సాినం లో భవంతులు లేవడ్ం
వలల పశు పక్ష్యయ దుల మనుగడ్కు విఘాతం ఏరపడ్ుతుంది.
అనిరుద్ధుడు: అవును అశువులు,పక్షులు వాట్ి నివాసాలని కోలోపతాయ.అవి చూసుుండ్గానే కను మరుగవుతాయ.
మధధరిమ:భవనాలనుండ వచ్చి చేరే చదతు పెరగడ్ంవలల ,తేళళళ,పాములూ,ఎలకలూ, పందికొకుకల వంట్ివి చేరతాయ
రమణ: చదతు దగి రకి పందులు కూడా చేరుతాయ .
అచయ రుాలు:అవును కదా! ఇవనీన అకకడ్ నివసుసుునన జనాల ఆరోగాయనీన దదబబతీసాుయ.
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అనిరుద్ధుడు: మరి , గురువుగారూ! నిరాాణాలలో వాడే వసుుసామగరర మాట్టమిట్ి?
అచయ రుాలు: ఆ విషయానికే వసుునానం. పూరవపు రోజులోల సాధ్ారణంగా కరరనీ , రాళళనీ కట్ట్ే డాలలో వాడే
వారు. అపుపడ్వి సమృధ్ిిగా దొ రికవి
ే . రాయ అనినంట్ి కనాన చాలాకాలం పాడ్వకుండా వుండే కట్ే డ్పు వసుువు గా
నిల్సచ్చంది. కొనిన వందల సంవ తిరాల కిరతం రాళల తో నిరిాంచ్చన సంసకృతిక కట్ే డాలను మనం చూసూ
ు వుంట్ాం.
మధధరిమ : అవును గురువుగారూ! మేమీమధయ సాంచీ వళాళం. అకకడ్ మూడ్వ శతాబె ంలో అశోక చకరవరిు
నిరిాంచ్చన సాంచీ సూ
ి పానిన చూసాం . అది చాలా పెదెద,ి రాళళతో కట్ిేన అతయంత పురాతనమైనది, కానీ ఇపపట్ికీ
నూతనంగా వుంది. చూస్థ చాలా ఆశిరయపో యాం !
అచయ రుాలు: అదొ కకట్టనా! ఇంకా అనేక రాతి నిరాాణాలు , దానికంట్ట కూడా పురాతనమన
ై వి పరపంచంలో వునానయ
,ఇపపట్ికీ కొనిన వందల సంవతిరాల తరువాత కూడా అవి చదకుకచదదరకుండా వునానయ.
విశయల: ఎంత అదుాతం!
మధ్ిరమ
ి : కాదు మరర!
రమణ: వినడానికే ఇంత ఆసకిుగా వుంది. ఇంక వాట్ిని చూస్తు ఎంత అబుబరపడ్తామ్మ కదా!
అచయ రుాలు: ఉషోి గరతా మారుపలకు ఎపపట్ికపుపడ్ు సరుె బాట్ల యేయలా ఈ కట్ే డాల నిరాాణాలుండ్డ్ంవలల లోపల
ఆహాలదకరమన
ై వాతావరణానినఇవవగలుగుతునానయ. కానీ ఇపపట్ి కట్ే డాలలో రాళల వాడ్ుక లేదు.
రమణ:ఎందుకని?
అచయ రుాలు: రాళల కు కూడా కొరత ఏరపడంది. అందువలల పరతాయమానయాలను వతుకోకవలస్థ వచ్చింది.
సధమంతుడు: రాతి ఇండ్ల కు బదులుగా తొల్ససారిగా మట్ిే ఇళళను కట్ుేకొని వుంట్ారు.
అచయ రుాలు:అవును ముందుగా రాతి ఇండ్ల ను ఆతరువాత మట్ిే ఇళళను ఆట్ుపెన
ై కరరతోనూ ఇండ్ుల కట్ుే కోవడ్ం
జరిగింది. కానీ వీట్ికుండే పరిమితులు వీట్ికునానయ. అపుపడ్ు ఇట్ుకలు వాడ్డ్ం నేరాిరు . ఇట్ికలను మట్ిే తో
తయారు చేయడానిన మీరు కొనిన చోట్ల చూస్త వుంట్ారు.
రమణ : కొనిన చోట్లనే మాట్ ఏమిట్ి పరతీర చోట్ా ఇట్ికలను మట్ిే తోనే తయారుచేసునానరు.
అచయ రుాలు: అది ఒకపపట్ి మాట్! కానీ అందుకై భూఉపరితలం లోని సారవంతమన
ై మట్ిేని తొలగిసు ునానమని
తదలుసుకొనానరు. అంతే కాక ఇట్ికల తయారరలో వాట్ిని బట్టే లలో కాలివలస్థ వుంది. దీని వలల వాయుకాలుషయమనే
సమసయ వుందని గరహంచారు .
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అనిరుద్ధుడు: అవును నిజమే కదా!
అచయ రుాలు : అంతేకాదు, ఇట్ుకలు బరువుగా వుంట్ాయ. నిరాాణాలకు వీట్ివలల అధ్ిక బరువు తోడ్వుతుంది. ఎతదు న
త
భవనాల నిరాాణాలకు ఇది ఆశించతగి ది కాదు. ఆకాశ హరాాయ ల నిరాాణాలపెై బరువు తగిించాల్సి వుంది . అపుపడే
అవి సురక్ష్తంగా వుంట్ాయ
మధధరిమ: కానీ ఇట్ుకలను గోడ్ల నిరాాణం లో వాడ్ుతారు .గోడ్లకి గట్ిేతనం , బరువు లేకపో తే నివాసానికి
రక్షణ ఎలా వుంట్ుంది ?
అచయ రుాలు : నిజమే నివాసముండే వారి రక్షణకే గోడ్ల అవసరముంది. కానీ ఇట్ుకలకి బదులుగా మరేదదైన అంతే
రక్షణ నీయగల పారతాయమానయం వుందనుకో, అపుపడ్ు ఇట్ుకలకి బదులుగా వాట్ిని వాడ్ుకోవచుి గా!
మధధరిమ: ఇట్ుకలకి బదులు వాడ్ుకోగలవి ఏవి ?వాట్ిని పరసి ుతం వాడ్ుతునానరా?
అచయ రుాలు: ఈరోజులలో తేల్సకగా వుండే పెదెవి గా వుండే ఇట్ుకలను వయరి పదారాిలనుండ , ఉదాహరణకి fly ash
అంట్ె బూడద ను వాడ్ుతూ తయారు చేసు ునానరు.
విశాల:ఆబూడద ఎకకడ్నుంచ్చ వసుుంది ?
అచయ రుాలు:మంచ్చ పరశన , తాపీయ విదుయత్ కేందారలనుండ వయరి పదారి ంగా ‘ ఫెల ల ఆష్’ వసుంది.
అనిరిధ్ి ుడ్ు: తాపీయ విదుయత్ కేందారలను ఇంగరలష్ లో Thermal power stations అంట్ారు కదా గురువు గారూ ! ఉషి
విదుయత్ కేందారలని కూడా అనడ్ం వాడ్ుకలోవుంది.
ఆచారుయలు: అవును నాయనా! మీకు తదలుగు, ఇంగరలషు పదాలు రంట్ినీ తదలుసుకొవలస్థన అవసరం వుంది.
ఇట్ికలకేకాక స్థమంట్ు కి బదులుగా కొంత వరకూ మరి ఒక దానిని వాడ్డానికి పరతాయమానయానిన కనుగొనానరు.
విశాల: ఏమిట్ండీ అది?
అచయ రుాలు :అదివరలో స్థమంట్ుని ల ైమ్, కొనిన ఖ్నిజ పదారాిలతో కల్సపథ తయారు చేస్తవారు. ఇపుపడ్ు కాంకీరట్
ఫారుాలాను మారిి అవసరమైన దృఢతావనిన కూడా సాధ్ించడానికి పరయతినసుునానరు.
రమణ: ఎలా పరయతినసుునానరు ? సాధ్ించగల్సగారా?
అచయ రుాలు : ఉదాహరణకి కాంకీర ట్ తయారరలో ‘ ఫెల ఆష్’
ల
ని కలుపుతునానరు . అయతే దానిని కాంకీరట్ కి కల్సపత
ముందు కొనినరకాల పరకరయ
ి లకు లోనుచేసు ారు. ఇలాంట్ి బూడదని స్థమంట్ కి కలపట్ంవలల తేల్సకతనంతో పాట్ూ
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కట్ే డాలకు వాంఛనీయమన
ై లక్షణాలు అబుబతాయ.ఈస్థమంట్ ని ‘ బెల ండదడ్” స్థమంట్ అంట్ారు. అంట్ె ” మిళిత
స్థమంట్ “ అననమాట్.
మధ్ిరమ
ి : చాలా బాగుంది , ఒకొకక సమసయకూ ఒకొకక పరిషాకరానిన కనుగొంట్ునానరననమాట్!
అచయ రుాలు : కానీ కాంకీరట్ నిరాాణాలకూ కొనిన బెడ్దలునానయ . అవి సరియైన పరణాళిక లేకుండానూ , దీరఘ కాల్సక
వినియోగాలను దృష్థేలొ పెట్ే ుకోకుండ్నూ ఆయానిరాాణాలు చేపట్ే డ్ం వలల అవి పరాయవరణానికి హాని చేసు ునానయ .
రమణ : అదదలా అంట్ారు?
అచయ రుాలు: ఈ భవంతులు పాడ్ు పడపో యాక,వాట్ిని కూలద యాల్సి వచ్చినపుపడ్ు, వాట్ి సాినంలో తిరిగి నిరాాణాల
ను లేపడ్ంలో అనేక సమసయలు తల తు
ు తాయ.
సధమంతుడు: అవును , కూలద స్థనపుడ్ు వచేి ధూల్స ధూసరా, కంకీరట్ దిబబలూ ఒకట్ా!
విశయల : వాట్ిని తిరిగి ఉపయోగించడానికీ పనికి రావుకదా
అచయ రుాలు : వ్యటి నధండి వచచి ఇనప్ క్డీీలు మయతరం

రరస్ెైకల ంి గ్ కి అనగా పునరివనియోగానికి వళతాయ . మిగిల్సనవనీనపనికి

రాని వయరాిలే! అంతేనా! ఆనిరాాణం లో వాడన నీరుకూడా వృధ్ానే. దానిని తిరిగి పొ ందలేము , అది స్థమంట్ పీలుి
కోవడ్ం లో ఆ ఆరరెీకరణ పర కిరయలో ఇరుకొకని వుండ పో తుంది.
రమణ: అవునవును! మా వీధ్ిలో ఓ భవంతిని కూలద సారు ,ఆ పరకకగా నడ్వడ్ం చాలా కషే ంగావుంది. ఆ చదతును
ఎపుపడ్ు తొలగిసు ారో తదల్సయట్ంలేదు.
అచయ రుాలు : ఒక విధంగా ఆలోచ్చస్తు

స్ీేల్ చువవలతో నిరిాంచే కాంకీర ట్ కట్ే డాలు వలల లాభం వుంది, ఎందుకంట్ె

వాట్ి నిరాాణంలో ఒక సులువు వుంది, నిరాాణం శిధ్ిలల న
ై పుపడ్ు స్ీేల్ తిరిగి ఉపయోగపడ్ుతుంది.
మధధరిమ: భారర స్ీేల్ తో నిరిాంచ్చన చాలా వంతదనలను నేను చూసాను. అవి చాలాకాలంపాట్ు వుంట్ాయనుకొంట్ా.
అచయ రుాలు : స్ీేల్ నిరాాణాలకూ కొనిన ఇబబందులునానయ. వాట్ి నిరాాణానికి తొలుతగా పెట్ేవలస్థన ఖ్రుి భారరగా
వుంట్ుంది. అవి ఉషోి గరత పెరగ
ి త
ి ే వేడదకిక పో తాయ.
రమణ : అవును , వంతదన మీదనుండ నడ్ుసుుననపుపడ్ు పరకకనునన కడు లను పట్ుేకొంట్ట చేతులు కాల్సపో తాయ.
అచయ రుాలు : వేడమిని తట్ుేకోవడానికి వాట్ికి నిరోధ్ానిన చేరాి ల్సి వుంట్ుంది. మరొక పెదె ఇబబంది -- అవి
వాతావరణంలో కొంత కాలానికి తుపుపపడ్తాయ . అయతే నిరాాణపు జీవితకాలానిన దృష్థేలో పెట్ే ుకొననపుపడ్ు
స్ీేల్ నిరాాణాలకి మొగుి చూపక తపపదు.
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విశయల : కొతు గాకట్ిేన ఓవంతదన కూల్సనట్ు
ల వారు లోల ఆమధయ చదపాపరు . చాలా పరమాదం తపథపందట్ ! మరి వాట్ికి
దృఢతవం లేనట్టే గా!
అచయ రుాలు : నిరాాణ సమయంలో పాట్ించే నాణయతా పరమాణాల మీద చాలావరకూ ఈ సంగతులనీన ఆధ్ారపడ
వుంట్ాయ. నిరాాణంలో పాలుపంచుకొంట్ు నన వారి అందరి సామూహక పని తనం మీద , నిజాయతీ మీద,
ముఖ్యంగా దాని రూపకలపన చేస్న
థ ఆరికట్ెక్ే మీద ఆధ్ారపడ వుంట్ుంది. అతను సరన
ై
డజన్
ై నున ఇవవగలగాల్స.
అనిరుద్ధుడు: సరియన
ై డజన్
ై అని దేనిని చదపపవచుి?
అచయ రుాలు: నిరాాణపు పరణాల్సక చట్ే పరమైన నిబంధనలనినంట్ినీ పాట్ించనదదై వుండాల్స. అది సాినిక నిరాాణపు అనుబంధ
చట్ాేలను అనుసరించ్చ వుండాల్స. నిరాాణపు ఇంజనీర్ ఎపపట్ికపుపడ్ు పాట్ించాల్సిన ‘ కోడ్” పాట్ిసు ూ నిరాాణం జరుగేలా పరయ
వేక్ష్ంచాల్స

మధధరిమ: కోడ్ అంట్ట ఏమిట్ి గురువుగారూ?
అచయ రుాలు : అంట్ట నియమావళి. ఇతర భరతీయ పరమాణాలవంట్ివే ఇవి కూడా . భారతీయ పారమాణల నిరవహణా
శాఖ్ వారు విధ్ించే నియమావళిని ఆరికట్ెక్ే గారు కూడా తన డజన్
ై తయరరలో పాట్ించ వలస్థ వుంట్ుంది.
నిరాాణ సి లంలో ఇంజనీరు గారు చాలా నికచ్చిగా పరమాణాలను పాట్ింపును నియంతిరంచాల్స .
విశయల: అతనికిచ్చిన డజన్
ై పరకారం నిరాాణం జరిగే లాచూడాల్సిన ధయత కూడా అతని పెైనే వుంట్ుందనుకొంట్ాను .
అచయ రుాలు : అవును విశాలా! ఇంజనీర్ చాలా బాధయతా యుతంగా నిజాయతీగా వయవహరించాల్స. ఆతరువాత ఆభ
వనంలో నివస్థసు ుననవారికి కూడా భవనం పట్ల వుండాల్సిన బాధయతలు చాలా ముఖ్యమన
ై వి !
రమణ : వాళల కు బాధయత లేముంట్ాయ్? మొతు ం నిరాాణం అంతా పూరు యాయక వచ్చి చేరడ్ మేగా గురువుగారూ !
అచయ రుాలు :భవంతి తయారయయక అది చాలా కాలం దాకా మనగలగడానికి భవన నిరవహణ చాలా ముఖ్యమన
ై ది
కదా రమణా!
రమణ : అవునవును, అరి మైంది. దీని గురించ్చ మీరు కేశ సంరక్షణను ఉదాహరణగా తీసుకొని చదపాపరు.
మధధరిమ : ఈ మధయ తరచుగా ‘ హరిత భవానాలు’ అని వింట్ునానం, అవి ఏమిట్ండ?
అచయ రుాలు : మంచ్చ పరశన!అది మీకు బాగాఅరిమయేయలా చదపపట్ానికే ఈ సమావేశానిన డాబామీద ఏరాపట్ు చేసాను.
మీరు మన ఊరు ఈపరకకకి చూస్తు ఎలావుంద , ఆపరకకకి చూస్తు ఎలావుంద , తేడా తదలుసుుననదికదా!
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విశయల : మా బంగళాలునన ఈ వైపున పచిదనం , చలల ని గాల్స వీసూ
ు చాలా ఆహాలదకరంగా వుంట్ుంది. మాకు దవని
వాయు కాలుషాయల బెడ్ద లేదు, కానీ ఈ వప
ై ు అంతా కాంకీరట్ అడ్వి అయపో యంది. రోడ్ల పెై రదీె ఎకుకవైంది.
అచయ రుాలు : మీరంతా ఆ తేడాను గమనించారుగా! గల్్ కల బ్బబ దగి రి పచిదనానిన మీరంతా మచుికొంట్ారు.
నిజమే! మనకి పచిదనం, చలల దనం కావాల్స , కానీ. ఆ కాంకీరట్ భవనాలు జనాల అవసరాలని తీరుసుునానయ
కదా, అందు వలల అవీ అవసరమే! ఏమంట్ారు?
అంద్రూ : అవును , పెరగ
ి న
ి , పెరుగుతునన జనభా అవసరాలని నగరాలు తీరాిల్సకదా! అదీ కాదనలేము.
అచయ రుాలు :అందుకే నగరాభి వృధ్ిి పనులలో కొనిన జాగరతులు తీస్థకోవాల్స , అలాతీస్థకొని నిరిాంచ్చన భవనాలనే ‘
హరిత భవనాలు’ --- ‘ గరరన్ బిల్సు ంగ్ి’ అంట్ునానం . పరిసరాలను సంరక్ష్ంచుకొంట్ూ , జీవ పరిరక్షణను పాట్ిసు ూ
నిరిాంచ్చన భవంతులననమాట్!
సుమంతుడ్ు : కానీ అదదలా సాధయపడ్ుతుందంట్ారూ?
అచయ రుాలు : దానికి చాలా సావకాసాలునాన య . మొదట్గా, పరణాళికా రచన లో మళకువలు , అంట్ట సహజ మన
ై
కాంతి , గాల్స బవంతులలోకి పరవేశించేలా ఆరికట్ెక్ే రూపొ ందించ్చన డజైన్ వుండాల్స. పగట్ిపూట్ విదుయత్ దీపాలు,
పంఖ్ాలు వాడ్కకరేలని పరిస్ి తి
థ భవంతుల లోపల వుండాల్స.
మధధరిమ: అవును , కొనిన ఈండ్ల లో ఇరవన
ై ాలుగు గంట్లూ విదుయత్ దీపాలు వలుగుతూ , పంఖ్ాలు తిరుగుతూ
వుండాల్సిందే! బయట్నుంచ్చ గాల్స అసిలు రాదు. కనీసం పగట్ిపూట్ెన
ై ా స్థవచ్ లు ఆఫ్ చేయగలగాల్సకదా! దాని
వలల ఎంత విదుయత్ ను ఆదాచేస్థన వారమవుతాం!
అచయ రుాలు : అంతేనా! ఇరవన
ై ాలుగు గంట్లూ, ల ైట్ల ు వలుగుతూ, ఎ.స్థ లు పనిచేసు ూ వుండే నిరాాణాలకు సవస్థి
చదపపథ కారబన్ పాదముదరలను తగిించే నిరాాణపు పనులనే చేపట్ాేల్స
రమణ: కారబన్ పాదముదర లా! అవి ఏమిట్ి?
అచయ రుాలు : వీట్ిని ఇంగరలష్ లో carbon foot prints అంట్ారు. అంట్ట ఒక మనిష్థ , ఒక సంసి , లేదాఒక ఇలుల, లేదా
ఒక పరికరం ఇలా ఏదదైనాగానీ అది విడ్ుదలచేసు ునన అనిన రకాల హరితగృహవాయువుల మొతు ం దాని క్యరబన్
పాదముదర గా చదపపట్ం పరిపాట్ి . దీనిని కారబన్ డ్యాకైిడ్ ఏకివవల ంట్ గా వయకు పరుసాురు.
విశయల: అవును,మనంఎంత ఎకుకవగా సూరయశకిుని వాడ్ుకొంట్ట అంత మంచ్చది . హరిత గృహవాయువుల విడ్ుదలను
తగిించ్చన వారమవుతాం.
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సధమంతుడు; కొనిన బహుళంతసుిల ఇళళ డాబా పెన
ై నేను సో లార్ పతనల్ ళళను చూసాను, వారు వేడనీట్ికి , రాతిర
పూట్ కాంతికి, పంఖ్ాలకీ సూరయశకిుని వాడ్ుకొంట్ునానరు.
అచయ రుాలు : కానీ అంతట్ితో సరిపో దు. అది ఒకరకంగా అరంభం మాతరమే! భవనాల ముఖ్దావరాలకి గాజు,
పెదెపద
ె ె భారర కిట్ికల
ీ కీ గాజును వాడ్ుతునానరు. దీనిని మనం ఖ్ండంచాల్స. గాజువలల

కాంతి లోపల్సకి వసుుంది ,కానీ

ఎ.స్థ ల శకిు వినియోగం ఎకుకవవుతుంది. ఎపుపడ్ూ సహజమైన వలుగు భవంతులలోకి పరవశి
ే ంచేలా చూడాల్స.
సహజమన
ై పారకృతిక స ందరయం మన కళల ముందుండాల్స , అందుకు తగినంత ఖ్ాలీ జాగాలను వదిల్సపెట్ే ాల్స.
మద్ధరిమ: ఆఖ్ాళ్ళ జాగాలను చదట్ల పెంపకానికి వాడాల్స .
సధమంతుడు : అవకాశం వునన పరతీ చోట్ా అందుకు తగిన మొకకలను నాట్ుకోవాల్స.
విశాల:ఆ చదట్ల ు పక్షులను ఆకరి్ సాుయ,అపుపడ్ు మనచుట్ూ
ే సహజమన
ై మంచ్చవాతావరణం నలకొంట్ుంది.
అచయ రుాలు:నిరాాణసమయంలోనూ మనం ముందు చదపుపకొననట్ుేగా, తేల్సకన
ై ఇట్ుకలను వాడ్డ్ం, ఊషోి గరతలను
నియంతిరంచే విధ్ానాలను అవలంబించడ్ం, fly ash కల్సపథన స్థమం ట్ు ను వాడ్వచుి. కానీ దానిలో కల్సపత ఇసక
వాడ్ుక పెరగట్ంవలల నదీ పరవాహాలలో ఇసక తరవవకాలు పెరిగి ఎకాలజీ ని దదబాబతీసుునానది. ఈ మధయ ఇసకకి
బదులుగా కూలగొట్ిేన నిరాాణాల వయరి లను ఉపయోగించడానికి పరయతానలు జరుగుతునానయ. హదూ
ె పదూ
ె
లేకుడా సహజస్థదెమన
ై రాళళళ, ఇసక, ఖ్నిజాలు మొదల న
ై వాట్ిని వాడేసు ూవుండ్డ్ం కూడా ఓ అపెదెసమసయగా
పరిణమిసుునానది.
అనిరుధ్ధుడు: అవును బండ్రాళల కోసం కొండ్లను బదె లుకొడ్ుతునానరు . నాకు పరవతారోహణ అంట్ట చాలా ఇషే ం ,
కానీ అలా బదె లు కోదుతూ సగానికి తదగి ొట్ిేన పరవతశరర ణులను చూస్థనపుడ్ు నాకేడ్ుపొ సుునానది .
అచయ రుాలు : నీట్ి ఎదె డ మనం ఎదురొంట్ునన మరో తీవర సనసయ. నీట్ిని చకీరయంగా వాడ్ుకొనే వయవసి లు, అలాగే
వాననీట్ి పరిరక్షణ అతయంత ఆవశయకమన
ై విషయాలు
రమణ : నీట్ిని చకీరయంగా ఎలా వాడ్ుకోగలుగుతాం?
అచయ రుాలు :పాతరలు కడ్గడానికి, బట్ే లుతకడానికి, సాననా నికి, ఇళళ శుభర పరచు కోడానికి వాడన నీట్ిని తోట్ల
పెంపకానికి వాడాల్స . మురుగు నీట్ిని సంగరహంచ్చ శుధ్ిి చేయడ్ందావరా తిరిగి వాడ్ుట్ కనువైన నీట్ిని పొ ందవచుి.
వాన నీట్ిని నేలలో తవువకొనన ట్ాంకులలో చేరల
ే ా ఏరాపట్ు
ల చేసుకోవాల్స . లేదా నీట్ి గుంతలలో కి చేరేలా చూసు
కొననట్ెల ల తే భూగరాజలాల లోకి వాన నిరు చేరుతుంది.
మధురిమ: మరో ముఖ్యమన
ై సమసయ భవంతులలో నివస్థసు ునన జనాల వలల పో ర గయేయ చదతు చదదారం.
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ఆచారుయలు: చాలా బాగా విషయాంశాలు మీకే సహజంగా తడ్ుతునానయ. ఈ సమసయను ఎదురొకనడానికి ఇళళలోల
తడ చదతును అనగా పరధ్ానంగా వంట్ ఇళల నుండీ పో గయేయ చదతు ను అకకడకకకడద-- ఆ భవన సముదాయందగి రే –
కంపో ష్ే – అనగా ఎరువుగా-- మరేి సదుపాయలను కల్సపంచు కోవాల్స. దానిని వారే వారి వారి తోట్ల పెంపకాలకి
వాడ్ుకోవాల్స.
విశయల:,కంపో ష్ే మొకకలకి బలంకనక మంచ్చ నాణయమన
ై ట్మాట్ా, ఇతర కూరగాయాలనూ పండంచుకోవచుి. ఎవరి
వంట్ ఇంట్ి తోట్ను వారు పెంచు కోవాల్స . మా బంగళాలో మేము అలాగే చేసు ునానం.
రమణ : మీరదృషే వంతులు విశాలమన
ై పెరళళళ గల బంగళాలు మీకునానయ , మావనీన ఇరుకు సందులూ,
ఇరుకిలల ూ, పెరళళళనానయామాకసలు?
సధమంతుడు: అదేగా ఇపుపడ్ు మనం చరిించుకొంట్ునానం అందరమూ అట్ువంట్ి ఆరోగయమైన్ ఆహాలదకరమన
ై
పరిసరాలలో నివస్థంచ గలగడానికి ఏమి చేయాలనేగా అనుకొట్ునానం!
ఆచయరుాలు: ఇక పొ డ చదతును చకీరయ కేందారలకు తరల్సంచాల్స. కానీ జనాలు ఈ నియమాలను కచ్చితంగా పాట్ించాల్స.
మధధరిమ: వరిా కలిర్ చాలా అసకిుగా వుం ట్ుంది, దాని చాలా ఉపయోగం కూడ్. మాదగి ర కూడా ఒక కంపో ష్ే
పథట్ వుంది.
ఆచయరుాలు: నిజానికి పరతీ ఇంట్ికీ ఒక కంపో ష్ే పథట్ వుండాల్స. రడ్ూయ స్, రర యూస్, రరస్క
ెై ిల్ అనే మూడ్ు ఆర్ ల
మంతరమే జీవపరిరక్షక అభి వృ దిెకి తోడ్పడ్ుతుంది. అనగా తగిించు, తిరిగవ
ి ాడ్ు, తిపథపవాడ్ు అనే తిరమంతారనిన
నిరాాణాలను చేపట్ిేన క్షణం నుండ పరతీ విషయానికీ వరిుంచు కొంట్ూ అభివృదిె ని సాధ్ించాల్స.
అనిరుద్ధుడు: అవును అదే పరసి ుతపు తరుణోపాయం .
సధమంతుడు: మానవ సమాజంలో పరతీ ఒకక ప రుడ్ు దీనిని గురు రగ
ి ి పరవరిుచ్చనపుపడే నిజమన
ై అభి వృదిె ని
సాధ్ించ్చన వారమవుతాం.
ఆచయరుాలు:నగరలలో జన సాదరతను తగిించడానికి ఉపాయం లేకపో లేదు. వాయపార సంసి లను చ్చచ్చనన నగరాలకు
తరల్సంచ్చ నట్టల తే వాట్ికి చదందిన పనివారూ తరల్స వళిళ పో తారు. పలురకాల సంసి లనీన ఒక దగి రే పో గైనపుపడ్ు
సహజంగా కుట్ుంబ సమేతంగా జానాలు కూడా ఆచుట్ుేపరకకలే నివాసాలు కావాలను కొంట్ారు కదా!
అనిరుదుెడ్ు: అందుకే దూరచూపుతో, చకకని దీరఘ కాళిక పరణాళికల తో పరతీదీ సమకూరుికోవాల్స.
ఆచయరుాలు: ఈ చరి లో పాలొినానక మీకిపుపడేమనిపథసు ో ంది?
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అంద్రు: మావంతు బాదయతలను మేము నిరవరిుసాం గురువుగారూ!
ఆచారుయలు : భేష్ , ఇట్ువంట్ి చరిలతో మీలో అవగాహనను పెంచ్చ చేతనయ వంతులను చేయాలననదే మా కో రిక !
మీరు ఇట్ువంట్ి చేతనాయనిన మరో పదిమందిలో కల్సపసాురని ఆశిసుునానను. ఇక బయలు దేరె ాం.
(అందరూ తపపట్ు
ల కొడ్తారు......................) పాదాల చపుపళళళ .. ,,, సంగరతం
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