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తవవకాలు ఏవిధింగా పరాావరణింపై వాటి పరభావానిి తగిగించుతాయో, తవవకాలకు సింబధించిన గని కారిికుని
ఆరోగాము, కొతత గా అమలునోనుని చటాాలు మొదల ైన విష్యాలు చరచకు వసాతయి.
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వరద రాజు.
విజ్ఞానానిి జ్నబాహుళ్ాింలోకి తీసికళ్
ె ుతూ వాాపిింపచేయడానికి ముింబై నగరింలో ‘ కణాద్’

సింసథ

పరతిసింవతసరిం వజ్
ై ా ఞనిక యాతరను వారి “ వజ్
ై ా ఞ నిక యాతార కారాకాీమాల” లో ఒక భాగింగా నిరవ హిసత ునిద. ఈ
సింవతసరిం వారు యాతరలో పరజ్ఞనీకానికి రకరకాల గనులను , జీవ పరిరక్షణతో కొన సాగిించ గల గనుల
తవవకాలను, చూపిించ పూనుకొనాిరు. ఈయాతరలో జ్ఞరఖిండ్ రాష్ా ింర లోని ధనబాద్ చుటుా పరకకల గనులను చూపిించి
తిరుగు పరయాణింలో చిందరపూర్ బొ గుగ గనులను కూడా చూపిసత ారు. దీనివలల బొ గుగ, ఖ్నిజ్ఞలకు చిం దన బయటకు
తరచివుని గొయా గనులు ( ఓపన్ పిట్ గనులు) , సురింగపుగనులగురిించి తలియచపపడింతో పాటూ ,వాటిని
ఏవిధింగా నిరవహిసత ారో పరజ్ఞనీకానికి కొింత మేర అవగాహనను కలిపసాత రు. గనిపని వారు గనుల బట
ై లోపలా ఎలా
పనిచేసత ారో, గనుల వలల నిజ్ింగా పరాావరణిం కలుషిత మవుతునిదా అని సింగతిని పరతాక్షిం గా వివరిసత ారు.
యాతరలో పాలగగనే వారిలో అిందరూ, అింటే - వృధ్ుులు,యువతీ యువకులు, పాఠశ్ాల పిలల లు, కళాశ్ాలలో
చదువుకొటునాి వారు వుిం టారు. వీరిందరితో కలసి మనింకూడా virtual యాతర చేదద ాిం మనిం కూడా కొింత
జ్ఞానానిి సింపాదదాదిం
……………………………. సింగీతిం.................................
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శ్యా:మ:స ుందరుం :- అిందరికీ సాదర ఆహావనిం . ముిందుగా ననుి నేను పరిచయిం చేసు కొిం టాను. నా పేరు శ్ాా
మ సుిందరిం .నేను ఈ యాతరను నిరవహిసత ుని వాడిని , సాథనికింగాఇకకడి యాతార మారగ నిరేదశకుణణణ .యాతర
పొ డవునా మీతోనే నేనుింటాను. మీకు పించిపటిాన కాగితాలలో పేరొకనిటుాగానే గనులను , అిందునా పరతేాకిించి
జీవ పరిరక్ష ణ తో కొనసాగగలిగే గనులను దరిశింప చేయడమే ఈ యాతర చేయించడింలోమా ముఖ్ా ఉదేదశాిం. ఎవరో
అనిటుాగా గనుల తవవకాలు విధవింసక చరాలు. కొింతవరకు అద నిజ్మనే చపాపలి. ఎిందుకింటే
విచక్షణారహితింగా మనిం భూమిని తొలిచేసత ాిం, లగ లోతులదాకా తవువకొింటూ పో తాిం , ఎింత దాకా అింటే
భూమాత నతు
త రు కారేచదాకా . ఇటువింటి తవవకాల వలల పరమా దాలు సింభవిించవచుచ, తవివన చుటుాపటా ల
పారింతా లనీి కలు షి త మవుతాయి, దీని వలల జ్నాలు రోగాల బారిన పడతారు,గనులలో పనివారు అకకడ
వలువడిన విష్ వాయువులను పీలచడిం వలల చనిపో వచుచ, ఆజ్ఞగాను గనుల తవవకానికెై అమిిన, లేదా తణకా
పటిాన వారికి వేరొక ఆవాస కలపనకెై వారి భీమి ధరకి తగిన సొ ముి ముటా చపపడిం జ్రగక పో వచుచ. ఇలాిం టి
వి ఎనోి సమసాలు గనులతవవకాలలో తల తు
త తూ వుింటాయి. అయినా ఏ దేశమూ కూడా గనుల తవవకానిి
మానటిం లేదు. మీదుమికికలి, గను ల తవవకాలు అదవరకటికింటే ఎనోి రెటల ు ఎకుకవయాాయి . దీనికి కారణిం
బొ గుగ ఇతరఖ్నిజ్ఞల వాడుక రానురానూ ఎకుకవవడమే. ఈ నాటి వజ్
ై ా ఞ నిక యాతర గురిించిన ఈ చినిి
పరిచయింతో యాతీరకులనిందరినీ రెల
ై ు ఎకక వలసినదగా కోరుతునాిను. భదరతా నియమాలను పాటి సూ
త పో తే
మీరింతా సు రక్షితిం గా వుిం డగలరు. మీరింతా ఎటువింటి గాయాలకు పరమా దాలకు గురి కాకుిండా తిరిగొసాత రని
ఆసిసత ునాి.
……………………………………….

……………………………………సింగీతిం..........................

శ్ాామ సుిందరిం :- పారయాణిం సుఖ్ింగా సాగిిందనుకొిం టా .వీరు ఇకకడి గనుల విభాగపు P R పరసనల్ సిబబింద
అధకారి శ్రీనివాసుడు గారు. మీతో ముిం దుగా ముచచటిసత ారు. మన యాతర కారాకీ మ వివరాల ను మీకిసత ారు.
అయాా ! శ్రీనివాసుడు గారూ మాయాతీరకులకు దయచేసి నాలుగు మాటలు చపపిండి.
శ్రీని వాసుడు : శు భోధయిం .మేమప
ె ుపడూ ‘ గనుల పై న గనుల లోపలా కూడా అిందరికీ శుభదనిం’ అని
ముిందుగా ఒకరినొకరిం పలకరిించు కొింటాిం. నాలో కవితవ ధో రణణ వుిందని మీకు అనిపిించినా సరే, నేను యాతార
వివరాలను ఇచేచముిందు ఎవరో తలియని వాకిత కొటేష్న్ రికార్్ చేసన
ి ద వినిపిసత ాను, వినిండి
. ………………….

Quotation

వే రొక గొిం తుకతో....................

“ పరవతపాదాలదగగ ర లోలోతులకు పో తూ భూమిని తవావ డతను , నేలపన
ై నుని వారి మనుగడకె,ై వాయువు తో
పో రాడుతూ,దుముిను ఖ్ాతరుచేయక, సుతిత తో చేయితి
ె త మరొకక రాతిని తాను పగలగొటా బో తే అద- ఆబిండ- తన
శరీరానేి తునాతునకాలు చేయవచుచనని ఎరుకతోనే! పొ టా తో పసివానివలే పారకుతూ, పైనుని రాతిబలల లు నా పై
పడకుిండా చూడు పరభూ! అని దైవానిి పారరిుసత ూ ! రోజు గడిచిిందా! వలుగులోకి నమిదగా దొ రల ుతూ, వసాతడతను
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,నేలపక
ై ి. భగవింతుడారోజు అతనికి ఆయురాుయానిిచాచడు, ఇహ, మరాిడు మళ్లల మొదలు అతని గని కారిిక
జీవితిం , నమిద నమిదగా అతను భూ గరభిం లోకి పొ తూ పో తూ, నాకు కను మరుగెైపో తాడు . నేను దవ
ై ానిి
పారరిుసత ాను. దేముడా! అతనిని కాపడు, తీసుకొనిరా సాయిం తరపు వలుగులోకి , ననుి అతనిని చూడనీ.”
శ్యామ:స ుందరుం: అమోఘిం! కొదద వాకాాలలో గని కారిికుని జీవితిం ఎింత పరమా దకరమెదనదో , అతనింత
గాజుబొ మి వింటివాడో చాలాచకకగా తలియచపాపరు.
శ్రీని:వ్యస డు: :కృతజుా ణణణ శ్ాామ సుిందరిం గారూ! అద ఒక గని కారిికుని గురిించి, కానీ మీకు తలుసునా, బొ గుగ గని
కారిికుడు గని తవవకానిి పారరింభించేముిందు ఏమని పారరిుసత ాడో ! చపుతాను వినిండి.

“ఓ దైవమా ! పొ దుద పొ డుసూ
త ిం డగానే లేసత ాిం మేము , మాకు తలిసినదింతా ఒకటే! మేము చూసేదీ ఒకటే, నరక
కూపింవింటి గని- ఎింత ఎకుకవగా పైసలు పొ ిం దగలమా అని సాయశకుతలా మాజీవితాలనే గీరలు వాడిపో నిసాతిం. కానీ
మా మనసు లోతులలో , మా ఆతి వుింటుింద, నలల గా మసిబారిపో యిన మా మొఖ్ాలతో, కఠినింగా గటిా పడ్
చేతులతో చీకటిలో కాలూనడానికికూడ సాధాపడని సొ రింగాలను తవువతూ పో తాిం . అలా శీమిసూ
త బొ గుగను
పిండిసత ాిం. మా నిశభ్ద పారరు నను విను దవ
ై మా! మా పై దయ తో మా ఆతిలను నీవు పిండిించు!”
మోహిని:

వారి పారరున చాలా సమింజ్సమెన
ద దే కదా! గని కారిికుల జీవితాలు ఎింత కఠినశీమతో కూడుకొనివో

మరెింత పరమాదకరమెదనవో వారి ఈ పారరునే చపపక చపుతోింద.:జీవితానికి భరోసాలేదు, పరతీ క్షణిం మరణభీతితో:
బతుకులు వళ్ల దస
ీ త ూటారు. అింతటి:భయింకర, దయనీయ పరిసథ తి
ి లో వారు పని చేయాలికదా! మరి అటువింటపుపడు
అసలు గనుల తవవ కాల నిందుకు తలపటాాలీ? అదీ, నాపరశి !
శ్రీని:వ్యస డు: అమాి! మోహిని గారూ, పాపపు పొ టా కోసిం ఈ తిపపలనీి! మనిషి కి ఆకలి వునిింతవరకూ తిిండి
కోసిం తిపపలు తపపవు. . వారికద జీవనోపాధ. ఈ ఉదో ాగానికి చాకచకాిం అవసరమే. కానీ వారు గనులలో
పనిచేయాలి. కొింత వరకూ వీరి పరిసథ త
ి ులలో కొనిి మారుపలు వచిచనపపటికీ అవి అింత తొిందరగా అమలు కావు.
కానీ కొింతమేర భూగరభపు గనులలో పనిచేసత ుని పుపడు

రకరకాల సదుపాయాలు కలిపించడింవలల వీరి జీవితిం

కొదద పాటిగానన
ై ా సులువైన దని చపపవచుచ .
వరద:రయజు ::మీమాటకు అడు్వసుతనిందుకు క్షమిించిండి. నాపేరు వరదరాజులు. ఈ వజ్
ై ా ఞ నిక యాతార నిరవహణ సభుా
లలో నేనొకడిని. మీచరచ మా ఈ యాతార కారాకీమ ల క్షాిం నుింద వద
ై ొ లగుతునాిద. ముిందుగా అసలు గనుల
తవవకిం అింటే ఏమిటో చపపిండి. ఆపన
ై మనిం దానికి సింబధించిన ఆధాాతిిక , కవితాతిక అింశ్ాలను
చపుపకోవచుచ.::
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:శ్రీని:వ్యస డు: ::వరద రాజులు గారూ సరిగగ ా సలవిచాచరు. విష్యానికి వదాదిం. గనుల తవవకింఅింటే భూ గరభింనుిండి
లోహాలను, ఖ్నిజ్ఞలను తవివ వలికితీయడిం. మాింగనీస్, మాలిబ్డ్ నమ్ , బొ గుగ, కాపర్, నకెల్, అలూామినియమ్
ధాతువై న బాకెైసట్, ఐ రన్ ధాతువు , బింగారిం, విండి, డైమిండ్ లు, మొదల ైనవి గనులకు కొనిి ఉదాహరణలు.
గనుల కింపనీలు లాభపడటమేకాక, వీటివలల పరభుతావలకు ఆదాయిం, గని పనివారికి జీత, భతాాలు లభసాతయి.:
:వరద:రయజు :కానీ ఈ గనులకూ నకసల ైటలతో తీవరవాదుల కారాకలాపాలతో సింబింధాలుని వని మేము
వారాతపతిరకలలో చదవామే!
శ్రీని:వ్యస డు : .ఓ అదా! అటువింటివారు భూమి లోపల పేల
ర ుడు పదారాులను పటిా

కపిపవేయడిం వలల

అనుకోకుడా మనుష్ులు ఆ జ్ఞగాలో తమ పనులను చేసుకొింటునిపుపడు ఆ ఒతిత డికి అకకడ పేల
ర ుడు జ్రిగి
భూమి పళ్ల లు గా అడుగునుించి బయలు పడుతుింద. ఆ లా ఏరపడిన లోతైన గొయాకూడా ఒక గనే. కానీ మనిం
ఇపుపడు చపుపకొింటు ని గనులు అటువింటివి కావు. మీకు రకరకాల లోహాలు, ఖ్నిజ్ఞల ఉపయాగాల గురిించి
తలుసునా? ::
వరద:రయజు : నాకు కొదద గా తలుసునిండీ. ఖ్నిజ్ఞలు, లోహాలు చాలా విలువన
ై వసుతవులు, ఉదాహరణకి చపపలింటే
చవకెన
ై సా ట న్ ల స్ సీాల్ లో పరధానింగా మాింగనీస్ వుింటుింద. దానిని గాజులోని ఆకుపచచ వనిను
తొలగిించడానికి వాడుతారు. టాింటలమ్ ని సల్ ఫో న్ ల, లాప్ టాప్ ల తయారీలగ ఉపయోగిసత ారు. వింట
పాతరలు, గొటాాల తయారీలో కాపర్, టిన్ లను, నగల లో బింగారిం, వడి, డైమిండ్ ల వినియోగిం వుింద.
ఇింకాఇలాింటివి చాలా చపపవచుచ
శ్రీని:వ్యస డు :లోహాల , ఖ్నిజ్ఞలగురిించిన ఒక నానుడి వుింద. అదేమింటే “ ఎకకడత
ై ే పన
ై సినిబార్ వుిందో
అడుగున పచచని బింగారిం వుటుింద, లోడిసా ో న్ పన
ై వుింటే కిిందన కాపర్ , గోల్్ లుింటాయి, ఎకకడత
ై ే కాలమెన్
ద
పైన వుిం టుిందో

ల డ్, టిన్, కాపర్ లు కిిందన వుిం టాయి. ఎకకడత
ై ే హెమటట్
ై పన
ై కనపడిిందో అదుగున ఐరన్

వుింటుింద.” ఇలా చపుతారు. నిజ్ఞనికి నేను ఈ యాతర ను ఎిందుకు చేసత ునిమనిదే మరచాను, మన ఈ
చినాిరి సేిహితుడు ననుి దారిలోపటాాడు, వరదరాజులూ! మించి వాడివి, బాగాగురుత చేసావ్ నాయనా!
బయలుదేరేముిందు అిందరిం టీ తాగి మళ్లల ఇకకడే కలుదాదిం.
……………సుంగీ ుం:…….change over music……………………….
:శ్రీని:వ్యస డు ఊ.. అిందరూ వచాచరా! ఈ మధాాహిిం మనిం బయటకు తరచివుని గొయా పదద తిలో తవివన బొ గుగ
గనులను చూదాదిం, రేపు సొ రింగ మాదరిలో తవివన మాింగనీస్, ఐరన్ గనులను చూదాదిం .
మోహిని అింట మనిం ఇపుపడు గనులను వేటినీ చూడటానికి వ ళ్ల టిం లేదనిమాట!
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శ్యామ:స ుందరుం: అలాకాదు , ముిందుగా మనిం వీటిగురిించిన సమాచారానిి తలుసుకొిందాిం. అలా అయితే మీకి
బాగా బో ధ పడుతుింద. శ్రీని వాసుడు గారు ఇకకడి మిని ఆడిట ోరియిం లో ఆడియో విజుఅల్ లను ఏరాపటు చేసారు
వారు విష్యాలను వివరిసత ారు. . అకకడకి పదిండి పో దాిం .
ు ........,..
…………. ఆడిటోరియుం:లోకి:వ్ేళు ున్న:చప్పుళు
:శ్రీని:వ్యస డు :పిలలలకీ పదద లకీ అిందరికీ ఆహావనిం.ముిందుగా గనులగురురిించి పారధమిక విష్యా లను
తలుకొిందాిం. దేశ, విదేశ్రయ వాాపారిం , జి డి.పి. లకు గనులు పరధాన పరదాతలు . అతేకాక ఉదో గావకాశ్ాల
పింపుదలకు ముఖ్ామెన
ద వి. ఈ పరిశమ
ీ లు దేశిం పొ డవునా నలకొనివునాియి కొనిి సుదూర పారిం తాలలో నూ
వునాియి. అవి మౌలిక సదుపాయాల రచనకి ఏకెైక ఉతపతిత సాథనాలుగా నిలుసుతనాియి.భారత దేశిం 89
ఖ్నిజ్ఞలను వలికితీసుతనిద . వాటిలో నాలుగు ఇింధన ఖ్నిజ్ఞలు , 11 లోహఖ్నిజ్ఞ లు,52 అలోహ ఖ్నిజ్ఞలు, ఇింక
చిని తర హా వి 22, వుింటునాియి.దేశింలో మొతత ింనేల దరవారాశి లో 0.21 శ్ాతింగనుల తనఖ్ా లో వుింటునిద.
బాగా ఎకుకవ సఖ్ాలో చినితరహా కారాాచరణ గనుల నిరవహణ భారతదేశపు లక్షణిం, దాదాపుగా అటువింటివి
మూడు వేల గనులునాియని చపపవచుచ. ఈ చితారనిి చూడిండి. గని తవవకిం ఎింత పరమాదభరితమో, విలువన
ై
లోహపు ధాతువులను, బొ గుగను, అలాగే ముడి చమురు ని భూగరభింనుిం డి కారిికులు ఎింత కఠోర పరిశీమతో
వలికి తీసుతనాిరో! వారికి నాలుగు వేళ్ల ల నోట ళొ కి వళాలలింటే ఈ శీమ చేయక తపపదు, కనీస జీవనోపాదకెై వారు
అిందుకు సిదదమవుతారు. ఇింగీలష్ు వారి నుడికారింలో ఆపని - వారికి - “ బడ్
ర అిండ్ బటర్’
శ్యామ:స ుందరుం: : బటర్ అింటే వనికదూ! కారిికులకి వని దొ రుకుతొిందా! వీరు చిలికిన వనిను గని
యజ్మానులు కాజ్ేసత ునాిరు. కారిికులకి బరడ్
ర ముకకలిసుతనాిరు.:
శ్రీని:వ్యస డు వాింగా మెన
ద నీ వాాఖ్ా నిష్ూ
ా రమెదనదన
ై ా- పూరితగా కాకపో యినా అిందులో కొింత నిజ్ముిందని నేనూ
ఒపుపకొింటాను ,
మోహిని: :అదేలాగ ! అనాాయింకాదా! కారిికు లు ఎింత శీమపడుతునాిరో , ఎింత భయింకర పరమాద
పరిసథ త
ి ులలో, పేర లుడు పదారాులతో పని చేసత ునాిరో వారెరగరా?
వరదరయజులు మీ మాటకి అడు్వసుతనాినని భవిించవదద ని ముిందుగా మనవి చేసుకొింటునాి! .( చినిపాటి
హాసాపు నవువతో) ఈ తవవకాలు ఎనిి విధాలుగా వుింటాయో మేము తలుసుకోవచాచ ? ::
:శ్రీని:వ్యస డు :ఇటువింటి పరశిలకు నేను అభాింతరిం పటా ను, ఊ, … నాలుగు విధాల ైన వి వునాియి,,,, ఇదగో !
.... తర పన
ై కనిపిసత ుని ఈ చితరింలో చూడిండి.... ఇదొ క పేల సర్ మెదనిింగ్. పేల సర్ అింటే -- ఈ సాపనిష్ పదానిని
అరు ిం ఇసుక బాాింక్ "sand bank", ఇసుక లేదా కింకర పరచుకొని ఉని పరదశ
ే ిం పన
ై ముడి ఖ్నిజ్ఞలను నిక్షి పత ిం
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చేసత ారు. ఉపరితలిం పైన వుని వాటిని ఏరివేసత ారు. అింటే ఈ పదద తిలో డన
ై మెదట్:న్ ::ఉపయోగిించ వలసిన
అవసరిం వుిం డదు . ఈ పేల సర్ మెని
ద ింగ్ లో ముడి ఖ్నిజ్ఞలను పానిిిం గ్- అనగా పళ్ల ిం లో వుించి నీటితో క్షాలనిం
చేయడిం , డడ
ర జ ింి గ్ - అింట చి లుల లుని ముగుగ గొటా ిం లాటిదానితో జ్లిల ించడిం, రాకర్ యింతారనిి ఉపయోగిించి
పలుచటి ముకకలు చేయడిం, లేదా నేల మీ దనుని వాటిని ఏరడిం వింటి పదద తులను వాడుతారు.::
::::::::::::::::::::::::::::::........:సుంగీ ుం: (2 సెకన్ లు:)…
తర పన
ై ఈ చితారనిి చూడిండిపుప డు ! ఇద హెడ
ై ారలిక్ గని- బిండ రాయి లేదా కింకరరాళ్ు
ల వుని

పరదశ
ే ింపక
ై ి

అతాింత ఒతిత డితో నీటిని చిమిడిం దావరా బిండరాయి , గులకరాళ్ు
ల పగిలి వాటినుిండి ధాతువులు, పాలసర్ నిక్షి
పాతలు బయలు పడతాయి. నీటితో కూడిన ధాతు మిశీమానిి మిలుల కు పింపుతారు. ఈ పదద తి చాలా విదవింశకర
మెదనద. చాలా చోటల దీనిని నిషే ధించారు.
/……….. ........:సుంగీ ుం: (2 సెకన్ లు:)…………..::::::::::::::::
ఈ మూడవ చితరిం కఠిన మెన
ద రాయి. రాతి గనులలో రాతిని తవివ దానిని సనిని ఖ్నిజ్ రూపానికి తసాతరు.
సాధారణిం గా లోహ ధాతువులు- అనగా ముడి ఖ్నిజ్ింరూపింగా మలుసాతరు. ఈ ముడి ఖ్నిజ్ఞలు అనిి దాదాపుగా
లోహిం ఆకిసజ్న్ తో కలిసివుని లోహ ఆకెైసడ్ లు గా వుింటాయి. ఈ పని చేయడానికి కారిికులు పారలను, రాళ్ల ను
తొలిచే పరికరాలను, డైనమెట్
ద , మొదల న
ై వాటిని వాడుకొింటారు వారు గనిలోనికి పో యిే మారగ ింగా టనల్స ను –
అనగా సొ రింగాలను నిటా నిలువుగా తవువకొని పో తూ ముడి ఖ్నిజ్ సింపదలు, ఇింకా అటువింటి సింపదలు నిక్షి
పత మెద వుని రాతి చారలాదాకా వళ్తారు. లేదా వారు రాళ్లల కు అభముఖ్ింగా వాటికి సమానింతరింగా తవువ కొింటూ
వళ్తారు. పేల
ర ుడు పదారు ింతో వారు తవివన షాఫ్టా - అనగా గొయిా మారాగనికి శిఖ్రింగా పన
ై వుని రాతి భూభాగిం
దనుిగా వుటుింద. షాఫ్టా లూ , సొ రింగాలు ల పక
ై పుప అకసాితు
త గా రాలి పడిపో కుిండా

వూడేిందుకు పదద పదద

బలమెన
ద దుింగలతో మోపుచేసి పటుాతారు. చాలా భాగిం షాఫ్టా లు, టనల్ ళ్ల
ల లోతుకు పో యాక నీటి చార
తగిలేసరికి , నీరు ఒకకసారి వరద లా లోనికి పరవశి
ే సుతింద. ఆ సమయింలో నీటిని తోడివయ
ే వలసివుింటుింద.
ఒకొకకసా రి తవవకాలను కొనసాగిించలేనింత నీరు చొచుచ కు రావడింవలల పనిని నిలిపివేసి గనినే తాజిించాలిసన
పరిసథ తి
ి వసుతింద.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::……….. ........:సుంగీ ుం: (2 సెకన్ లు:)…………..::
ఇక చివరి చితారనిి చూడిండి.ఇదొ క open pit mine అనగా పైన కపుపలేకుిండా బాహాటింగా తరచుకొని వునిగని.
నేలపన
ై పదద పదద గా, భారీగా రింధారలను తొలుసాతరు .ఈ పదద తిని కాపరు, మాలిబ్డ్ నమ్ గనుల తవవకాలకు వాడుతారు.
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ఈ గనులు చాలా పరదశ్
ే ానిి ఆకీమిించి పరిసరాల పారకృతిక స ిందరాానిి పాడు చేసత ాయో ఈ చితరింలో కనిపిసత ునిద
కద ! 19 వ శతాబద ింలో ఇటువింటి కలాపాలను చేపటేా వారు కాదు.::::::::::::::
::::::::::::::::::::.................::::::::సుంగీ ుం:...:మ రపు..:::కొ త :సుంగీ :సవరయలతో:........................:
వ్యాఖ్యా ా : :::గనుల తవవకింపనులు సాపేక్షింగా తకుకవ భూ భాగానేి ఆకీమిించి వునిపపటికీ , ఆ భూభాగింలో
వాటినిరవహణా సదుపాయాలు, తతసింబధ మెన
ద కారాకలాపాలు , కాలుష్ాిం , ఇవనిి ఆ చుటుాపకకల నుని
పరాావరణ వావసథ లోని జీవజ్ఞతుల ఆరోగాానిిదబబతీసాతయి. దానివలల అకకడి పారణులు , మానవుల, పరిసరాల
క్షేమానికి అవసరమెన
ద వసుత సింపదను అిందించడిం లో , వాటి సహజ్మెన
ద కారాాలను నిరవరితించడింలో
విఫలమవుతాయి. అవి ఎలాింటివింటే-- గాలిని, నీటిని శుదద చేయడిం, వారు పదారాులను వియోగిం చిందించడిం
మొదల ైనవి. పరిసరాలతో సాిహపూరవక సింబధాలను నరపే పదద తిలో గని పనులను నిరవరితించగల, తవవక
విధనాలను పాటిసత ూ, ఈమధా కాలింలో అటువింటి వాటిని ఎకుకవ చేసత ునాిరు. ఈ విధానాలవలల గని పరిసర
పారింతాలు కాలుషాానికి తకుకవగా లోనవుతూ, గని పనులు పూరితఅయిన తరువాత ఆ పారింతమింతా తిరిగి
జ్నావాసలకు, ఇతర పరిసర జీవవాసథ లు వృదద చిందడానికి అనువుగా రూపొ ిందుతాయి.నిరవహణాపరమెన
ద వూా
హరచన చేసత ూ , సాింకేతిక పదద తులను పింపొ ిందించి ఈ నాటి గని పరిశీమ వాటిని అమలుచేసత ూ గనులవలల
పరాావరణ హానిని తగిగించడానికి పరయతిిసుతనిద. ఈ విష్యిం లో శ్రీనివాసుడు గారేిం చపతారో విిందాిం.
..................: ..:మ రపు:.. కొ త :సుంగీ :సవరయలతో..... (2 సెకన్ లు)…………..::::
శ్రీని:వ్యస డు ::గనులు అవి వుని పరదేశ్ాలలో నీటిని చాలా అవసరాలకు వాడుతూ వుింటారు. భూ ఉపరితలింపై
నునినీటిని దారి మళ్ల ించి, భూగరభ జ్లాలను పింప్ చేయడిం దావరా, దగువనుని ,పారిశ్ాీ మిక , పురపాలక,
జీవావరణ వావసథ ల కు సింబింధించిన నీటి పరిమాణానిి, నాణాతనూ తగిగించి వేసేిందుకు గనులు కారణమవుతాయి.
మరీ ముఖ్ాింగా బింజ్రు భూములపై వీటి పరభావిం మరిింత హీనింగా వుటుింద. గని పారింత వాసులు ఎదురొకనే నీటి
ఎదద డిని దృషిాలో పటుాకొని, పలు నూతన పదద తులను, ఆవిష్కరిసత ూ వాటిని మెరుగు పరుసూ
త వునాిరు . వాటిని
అమలు పరచడిం దావరా నీటి ఎదద డి సమసాను ఎదురొకన వచుచనని భావిసుతనాిరు.
……….. ........:సుంగీ ుం: (2 సెకన్ లు:)…………..:
గనుల లోనూ , లోహాలకెై జ్రిపే పరకీయ
ి లలోనూ

శకిత వాడుక వుిం టుింద. ఉదాహరణకి గని పనులలో టరకుకలు,

ఎకస వేటర్ లు ( excavators) డీజిల్ ఇింధనానిి వాడుతాయి. ధాతువులను నూరడానికి , కాపరు,
అలుామినియమ్ లను శుదద చేయడానికి, విదుాత్ ను వాడుతారు. ఐ రన్ పరగలనిం- అనగా సిలిాింగ్ పరకీయ
ి లో సీాల్
తయారీ కెై - బొ గుగ ను వాడుతారు . గనుల ఇింధన వాడుకను తగిగించడిం దావరా హరిత గృహవాయువుల విడుదలను

8
తగిగించవచుచ. దానివలల శిలాజ్ఇింధన వనరుల జీవితానిి పించవచుచ. అింతే కాక నిరవహణా ఖ్రుచ లు తగిగ,
అిందువలల గనులవలల తయారెన
ై వసుతవుల ధర కూడా తగుగతుింద
మోహిని :గని కారా కాీమాలు మొదల ైన దగగ రనుిండీ – గని నిరాిణిం, నిరవహణ, మూసివస
ే ినపుడు, మూసివస
ే ిన
పిమిట -పలు దశలలో చాలా భూభాగానిి వాడుకొింటాయి కదా శ్రీనివాస్ గారూ! వారి భవన నిరాిణిం , రోడుల,
విదుాత్ సరఫారా తీగెలు , బాహాటమెన
ద గని గోతులు, సొ రింగ మారగ గను లు ,

వారాులను నిలవలకీ---

వీటనిిటిక-ీ - చటూ
ల చేమలు నరికి పింట పొ లాలను తీసివస
ే త ారుకదా- దానివలల అడవులు నశిసాతయి, జీవనిం
అసథ వాసథ మవుతుింద కాదా . ఈ విష్యిం లో జీవావరణిం నిరింతరిం కొనసాగేలా చూడడానికి వారు ఎటువింటి
చరాలు తీసికొింటునాిరు?
శ్యామ:స ుందరుం:: జీవావరణ పరిరక్షణ గురిించి మీరు చాలా సునిితింగా మాటాలడారు. మీ మృదు భాష్ణానిి మేము
మెచుచకొింటాము. కానీ, వైజ్ా ఞనిక విరుదద మన
ెద , పారణాలికా రహితమెన
ద , కూ
ీ రమెన
ద , గనుల తవవకాలు పరాావరణ
క్షీణత కు కారణమువుతునాియని మీరు భావిించటింలేదా?
శ్రీని:వ్యస డు

మీ అభయోగానిి నేనూ ఒపుపకొటునాిను. ఈ దశగా పరతాే కకిించి కొనిి గనుల అధాయనాలతో

చాలా కారాాచరణాలను రూపొ ిందించడిం జ్రిగిింద. వీటిని దేశిం లోని మిగిలిన పారింతాలలోని గనులలో పరవేశ పటా డిం
జ్రుగుతుింద.:::
మోహిని: గనుల తవవ కాలవలల చటు
ల , గడి్ , ఇింకా ఇతర పింటపొ లాలు నాశనమయి, చాలా సామాజిక వావసథ లు
తమ జీవనాధారాలను కొలోపయాయని చపుతారే!
శ్రీని:వ్యస డు

గని పారింతాలలగ జీవపరిరక్ష ణకి తగిన వావసథ లను రూపొ ిందించారు. అవి ఏమిటింటే,- గనుల

తవవకాలకు అనుమతులు పొ ిందడానికి ముిందుగానే వైజ్ా ఞనికమెన
ద పూరేవక్షణలు , గనుల తవవకాలకి :, వాటి
అభవృదద కి అవసర మెదన విధానాలననిిటిని రూపొ ిందించడింతో పాటూ సాథనిక పరజ్ల అవసరాలను వారికి
పునరావాసిం మరియు పునరావాస పాాకేజీలనూ ఇవవటిం దావరా వారి జీవితాలకు భరోసా ఇవవడానికి భారీ
పరయతాిలు జ్రుగుతునాియి.:.:
శ్యామ:స ుందరుం: :మరి, కారిికుల ఆరోగాిం మాటేమిటి? అిందుకెై మీరేమిటి చేసత ునాిరు ?
శ్రీని:వ్యస డు గని పనివారి, గనుల పరిసర పారింతాలలో నివసిసత ుని పరజ్ల ఆరోగా పరి రక్షణే మాపరధాన బాధాతగా
పరిగణణసత ాిం. భూ గరభింలో పనిచేసే గని కారిికుల స కరాిం కోసిం మేము నూతనింగా ఆవిష్కరిించిన అమలులోనుని
కొనిిటిని మీకు చపతాను. వినిండి - పరమాదాలు సింభవిించినపుడు సతవర సమాచారాల నిందించగలిగే
సదుపాయాలు, తవవకపు పనులలోకావలసిన ఇతరసదుపాయాలు, రక్షణ గాడజ టల ు మొదల ైనవి..

9
వరద:రయజు : అింటే ఎటువింటివి? అభవృధ్ు చిందన దేశ్ాలలో లా ఫబ
ై ర్ ఆపిాక్స పరికరాలని మన గని పనివారి
అిందుబాటులోకి తచాచరా:?
శ్రీని:వ్యస డు: వాటి వివరాలను చపపమింటారా? కొనిిటిని చపుతా వినిండి. ధవని , మెరుపులు వలల ఫబ
ై ర్ ఆపిాక్
తింతులు మరియు కనకారల ు పరభావితింకావు. అవి variable frequency drive - VFD డై వ్ లనుిండి వచేచ
జ్ోకాాలకి- అింటే interference కి పరభావితమవవు. Intra-system communication - అనగా- లోపటి విభాగాలు
పరసపరిం సమాచారలను చేర వేసుకొన గలిగే వావసథ లు ఫబ
ై ర్ ఆపిాక్ వనేిముక ను నలకొలపడిం దావరా
అిందుబాటులోకి వచాచయి. ఫబ
ై ర్ ఆపిాక్ వనేిముకలో కేబుల్ పాలింట్ , అవసరమెన
ద అనుసింధాన తింతురలు
వుింటాయి. ఒక సారి వనిముకను అమరిచతే చాలు, మొతత ిం ఉపకరణాలను వాటి వాటి యధాసాథనాలలో
వుించడిం మొదలు పటా గలిం.
శ్యామ:స ుందరుం: :ఫైబర్ ఆపిాక్ ల అనుసింధానిం తో వుని వావసథ లలో వీడియో కెమర
ే ాలనమరిచన కేిందీక
ర ృత
నియింతరణ గదులు కూడా చేరుతాయి కదిండీ శ్రీనివాస్ గారూ!
శ్రీని:వ్యస డు: అవునిండీ శ్ాామ:స ుందరుం:గరూ!::మీకూ:చాల :విషయ లు:తెలుస న్ .: ఇింకాచపపలింట VOIP
వ్యయిస్-ఓవర్-ఇుంటరననట్:ప్రో టోకయల్ (voice-over-internet protocol), నేల:మీద, గనిలోప్ల :టెలి:ఫర న్:వావసథ లు,
అ ావసర:సమ చారయలన్ుంద:వ్ేయగల:వావసథ లు, ప్రయావరణానికి:సుంబుంధుంచిన్-:::ఉదాహరణకి:కయరబన్:డయ కనసైడ్,
మీథేన్, హైడోర జన్:సల్ఫైడ్, ఇుంకయ:ఇ ర:వయువపలన్ :ప్సి:గటటి , :న్మోద :::చేయు:ప్రికరయలు, ల ుంగ్:వ్యల్:వావసథ లు:
మరియు:ఉప్వావసథ లు, సుంకిుషి:కనేవయర్:బెల్ి:వావసథ ల:నియుం ోణలు, రిమోట్:సిసిమ్:నియుం ోణల:ఆటోమేషన్:....::
శ్యామ:స ుందరుం: :గనిలోప్ల::అగిన:ప్ోమ దానిన:గురితుంచే:ప్రికరయ:ల:ఏరయుటు:వపటుుందన్ కొుంటాన్ .:
శ్రీని:వ్యస డు అవపన్ :కనేవయర్:బెల్ి:ల:ప్నితీరప:గమనిుంచే:వీడియో:వావసథ లు, బొ గుున్ , :బూడిదని:విశ్లుషిుంచే:
సద ప్యయ లు, ::అల గే::బొ గుు:గనిలోప్ల::లేసర్:రక్షణ:వా:వ:సథ :లు:మొదల్న్
ఫ ::ప్రిరక్షణా::యతాోుంగయలని::అమలు:
ప్రచాము.:::
..................................:సుంగీ ుం: (2 సెకన్ లు:)…………..
:శ్యామ:స ుందరుం: :గని:ప్రిశ్మ
ీ లో::పెదదపెటి ున్:సుంసకరణలు::తీసికొని:రయవడానికి:భార దేశ్:ప్ోభు వుం::ఏదో :బిలుున్ ::
అమలప్రచ:బో ున్నదని, అద:జీవప్రిరక్షక:::గని:విధానాలకు:ఉప్యోగ:ప్డు ుుందని::వినానన్ , దయచేసి:
దానిగురిుంచి:కొుం ::వివరుంగయ:మ కు::చెప్పతారయ:!:
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:శ్రీని:వ్యస డు

ఓ: ప్ుకుుండా!: ఈ:బిలుు::గని:ప్రిశ్ీమ రుంగుం:లో:సమగీ:మైన్::సుంసకరణలన్ :

ఆశిసత న్నద.జీవ్యవరణ:ప్రిరక్షక:గని: వవకయలన్ , స్యథనిక:ప్ోదశ్
ే యల:అభివృ:దద , గనికయరాకల ప్యల:వలు :న్షి:ప్ర యిన్:
వ్యరప:ల భాలన్ :ప్ుంచ కొనే:యుంతాోుంగయనిన:సుంకలిుస న్నద.:: ప్ుకుుండా:ఇద:ఈరుంగయనికి:ప్ోధాన్మన్
ై :ముుందడుగు.:
దీనివలు :జీవ్యవరణ:ప్రిరక్షక:గన్ లు:, గని:ప్న్ ల:వలు :ద షి:ప్ోభావ్యనికి:గురనన్
స ::ప్నివ్యరి:జీవితాలలో:ముంచి::మ రపు:
వసత ుంద.::: :
: మోహిని ఆబిలుులో: ల భాలన్ :ప్ుంచ కోవడుం::గురిుంచి:::వపుందా?
:శ్రీని:వ్యస డు అవపన్ .:వపుంద.: బొ గుు:గన్ లు, ఇ ర:ఖ్యానిజాల:గన్ లకు:::వచిిన్:ల భాలలో:26శ్యతానిన: .
ప్ోభావి ుల్ఫన్::గని:కయరిికులకివ్యవలని:ఆ:బిలుు:లోవపుంద.:
వాకిత ఆ:బిలుు::పేరేమిటట?
:శ్రీని:వ్యస డు దానిని:– Minerals Development and Regulation Bill ( M D R )2011:అుంటారప:.::::దీని:
ప్ోకయరుం::గని:రుంగుం:ఈ::బిలుు:లో::ప్ ుంద ప్రచిన్:విధ:విధానాలన్ :సూతాోలన్ :అన్ సరిుంచి::న్డచ కోవ్యలి.::ఈ:రుంగుం:
ప్రిరక్షకయభివృ:దద :దశ్గయ::ప్నిచేసత ూ::దేశ్జీవప్రిరక్షక::సమగయీభివృధ్ి కి::మరిుం :తోడుడే:ల ::న్డచ కోవ్యలని::
చెప్ప ుుంద.:
వరద:రయజు

:మి ోుల రయ:!:ఇుం టటతో::ప్ోశ్న:–:సమ ధానాల:విభాగుం:ముగిసిుంద.::

::శ్రీని:వ్యస డు ::గని:ప్రిశ్ీమగురిుంచి::తెలుసికొన్నుంద కు::వరదరయజులు:గయరూ:!::మీకూ:ఇకకడకు:చేరన్
ి :మి ోులుందరికీ:
, :అుందరికీ:నా:ధన్ావ్యదాలు
వ్యాఖ్యాా : :::మి ోుల రయ!::వినాన:రపకదా:!::మన్::భార :దేశ్ుంలో::గన్ ల:సుందరశ:నా:నికి:వ్ెళు ున్న:వ్యరికి:::మీరప:
చెప్ుుండి.::అవి:ప్రిసథ ి ులు:మరపగు:ప్డే:దశ్:గయ:ప్ోయ ణిసత నానయని.::గని:ప్యోుంతాల:కి:మీరనళ్ళిన్ప్పుడు::మీరప:చూసే:
సనిన:వ్ేశ్ుం:ఎల :వపుండ:వచచి:::--:చెప్పతాన్ ::విన్ుండి.:--:
:“::గని:కయరిికు:ని::భారా:అ నిని:ఉదయుం:ప్ని:లోకి:స్యగన్ుంప్ప: ూ:,::పెనిమిటటని:మృద వపగయ:ముదద :
పెటి ుకొుంటూవపుంటే, అ నామనేతోాలలో::అన్ రయగయనిన:దరిశస్యతడు, ప్ోతీ:దన్ుం, దన్ుం:దన్ుం..:చెప్ప ుుంద:..::“:జాగీ త !”::
..:అని::-:“:మరేుం:భయుంలేద , దగులు:ప్డకుంటా”:డాద న్ :.:అ నామన్ :గటటి గయ:వ్యటేస కొుంటూ:దెఫరాుం:చెప్ుగయ:
ఆమన్ నిని::మరిుం గటటి గయ::కౌగలిుంచ :కొుంటూ:కన్ లలోకి::నీటటచ కకన్ ::రయనీయద .::అ న్ :సుంప్యదన్కనస::గడప్దాటట:
స్యగిప్ర తాడు.:ఆమ:మోకయళు :మీద:కూరచిని: లన్ :నేలకయనిి::పెనిమిటట:క్షేమ :నికనస::దెఫవ్యనిన:ప్యోరిిసత ుంద.:గుమిుందగు ర:
నిలుచ న్న:ఆమచూప్పలు::అ న్ :కన్ మరపగయియాదా:కయ:: వ్ెన్నుంటట:వ్ెళతాయి.:అద:సూరచాదయకయలమైనా, లేక:
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అరి రయతెైన్
ఫ ప్ుటట:కీ::… అ నెప్పుడు:తిరిగి:రయగలడర :ఆమకు:తెలియద .:అ ని:ప్ని:కషి:మైన్ద, రచజులు:స దీరఘమన్
ై వి.:
ఆమ:భయ నిన:అతికషిుం:మీద::బయట:ప్డనీయక:, పిలుల:ఆలనా:ప్యలన్లతొ::అకుకన్చేరపికొని:పెుంచ

ుుంద.:దెఫవుం:

ఆమ:హృద:య :నికి:అుం టట:దృఢతావనిన, :శ్కితని, :బల నిన::ప్ోస్యదుంచాడు.::సహచరయానికి::ఆమ:ఒక:అరపదెఫన్:మహిళ!:::
దెఫవుం:కరపణిుంచిన్:కయన్ క!”::
:-------:ఇల :నేన్ ::చెప్యున్ని::ఉదాసీన్ లు:కయకుండి:!::ఎుంద కుంటె::ప్రిసథ ి ులలో::మ రపు:లు:వసత న్నవి.:::
:::::::::::::::::::::::::........................::స దీరఘుంగయ::సుంగీ ుం:...................................::
వ్యాఖ్యాా : :.రనుండు::రచజులు::‘:కణాద్’:వ్యరి:వ్ెజ
ఫ ా ా:నిక:య ో:లో::య తీోకులతో:కలసి:::నేన్ :కూడావ్ెళ్ు లచాిన్ .:గన్ లన్ :
చూసి:వ్యరుందరూ:ఆశ్ిరా:ప్ర య రప.:గన్ ల:గురిుంచిన్:సుంగ ులన్ :వినానరపగయ!:వ్ెజ
ఫ ా ానిక:య ో:లు:ఎప్పుడూ:
ప్ోయోజన్కరుంగయనే:వపుంటాయి.:ఇుం కయలుం--:గని:ప్నివ్యరికి:జీతాలు: కుకవగయ:వపుండేవి.:సద ప్యయ లు:కూడా:
అుం ుం :మ ోుంగయనే:వపుండేవి:- న్కు:చెుందన్:భూమి:ని:గని:ఏరయుటుకనస:ఇచిి:వ్ేసన్
ి :వాకిత::అుంద కు:ప్ ుం:దవలసిన్::
పెఫకయనిన:ప్ ుందలేక:ప్ర ునానడు.గని:ప్ోదేశ్యలు::ప్యోమ దాలకి:, కయలుష్యానికి:గురవప ునానయి.-:పేోలుడు:సమయ లలో::
జన్ుం:చనిప్ర ునానరప-:గన్ లలో::నీటట:వరదలు, అగినప్ోమ దా:లు::సరవస్యమ న్ామై:ప్ర య యి.:::వీటటని::ప్ూరితగయ:
నివ్యరిుంచలేకప్ర యినా:, బవిషా త ు:లో::వ్యటటలు::కలిగే:దయనీయ:సుంఘటన్ల:తీవో న్ : గిుుంచడమవప ుుంద.::అద:
ఎప్పుడు, ఎల గ:అన్నద:ప్ోశ్యన:రి :కమే!::అయనప్ుటటకీ::ప్రిర:క్షి : మైన్:గని:విధానాలు:తొుందరలో:అమలులోకి:
వస్యతయని:ఆశిదాదుం.:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::***:
Dr. Chaganty Krishnakumari,
204 Sarada gopalan Apartment,
St no: 8 Himaythnagar,
Hyderabad- 500029
cell 98851 63304
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