
జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వపాఠశాల విద్యార్థులతో

మొక్కలు నాటే కారయాక్రమతం - 2019

కృష్ణభీమా వనచతైన్య యాత్ర 
నారాయణపేట జిల్లా

పచ్చని పుడమి మన ధ్యాయతంగా...    
  ఉదయామమై కదులుద్తం...

జిల్లా పాలనా యతంత్తంగతం మరియు కౌనిసిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యాషన్ 
సతంయుక్ కారయాక్రమతం

S.VenkataRao, IAS Collector & Chairman

District Administration Narayanpet District

Council for Green Revolution
#1448, Street no. 17, Banjara Green Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500034.

+91 9676957000, +91 9676957666, contact@cgrindia.org, www.cgrindia.org

+>sT \+>D ` u\\ V]Vs+ 

తెలంగాణ ప్ర భుత్ంచే 2016 మ రియు 2017 
సం.ల లో హ రిత మిత్ర పుర స్కారాన్ని అందుకునని ది. 
2016 సంవత్స రంలో క్యాపిట ల్ ఫండేష న్ ఢిల్లీ 
వారిచే జ స్టిస్ . కుల్ దీప్ స్ంగ్ జాతీయ పుర స్కారాన్ని 
అందుకునని ది.సంస్థ విద్యార్ధుల ద్్రా న్ర్హిస్తునని 
వినూతని క్రయాక్రమాలను గురితుంచి 5వ తరగతి "మనం-
మన పరిసరాలు" (We Our Environment) అనే పాఠయా 
పుసతుకంలో 33వ పేజీలో స్. జి.ఆర్  సంస్థ క్రయాక్రమాలను 
2013లో పాఠయాంశంగా ముద్ంచడం జరిగంది.

సమసతు ప్రాణికోటి మనుగడకు ఆధారభూతమైన గాలి, 
నీర్, నేల, జీవావరణ, పరాయావరణ వయావస్థల పరిరక్షణకు 
కృషి చేస్తునన్, క్లుషయా రహిత ప్రపంచం కోసం 
సర్ద్ పాటుపడతానన్, మొకకాలు నాటి న్రంతం వాటి 
పరిరక్షణకు వృక్షమిత్రున్గా మార్తానన్, స్స్్థరాభివృదిధు  
స్ధనకు పాటుపడతానన్ ప్ర తిజ్ఙ చేస్తునానిను.

ఎవరైనా అటవీ భూమిన్ కబ్జా చేస్నచో, జంతువులను వేటాడినచో, 
అక్రమంగా చెటులీ నరికినచో, అక్రమంగా కలపను రవాణా చేస్నచో, 
అనుమతి లేకుండా జంతువులను పంచినచో ఈ క్ంది టోల్ ఫ్రీ 

నంబర్కు ఫిరాయాదు చేయగలర్. 

1800-425-5364

పర్యావరణ ప్ర తిజ్ఙ

సి.జి.ఆర్ కృషికి గురి్తంపు

చెటలీను నాటుద్ం..ప్రకృతిన్ రక్షిద్్దం..భవిషయాతుతును క్పాడుద్ం

పర్యావరణంపై అవగాహనా ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్న విద్యార్ధులు

పర్యావరణ ప్ర తిజ్ఙ చేస్తున్న విద్యార్థులు



 అనంత విశ్ంలో కోటానుకోటలీ జీవరాశులకు 
ఆవాస మైన జీవ గ్ర హ ం కేవలం భూగోళం మాత్రమేనన్ 
మనందరికీ తెలుస్. కొది్ద శతాబ్్దల క్తం ప్రపంచం 
ద్ద్పుగా స గ భాగం అడ వుల తో, ప చ్చ న్ వ నాల తో 
క ళ క ళ లాడుతూ ఉండేది. మాన వ జాతి సంఖ్యాపరంగా, 
నాగరికతాపరంగా వృదిధు చెందిన కొలదీ విస్తురంగా ఉనని 
వన సంపద అతయాంత వేగంగా తరిగపోతూ క్షీణదశకు 
చేర్కుంటుననిది.    మహార ణాయాల తో విశిషటి అట వీ సంప ద తో, 
జీవ వైవిధయాంతో విల స్లిలీన భార త దేశం నేడు 20% క నాని 
త కుకావ అట వీ ప్రాంతాన్ని క లిగ ఉనని ది.  ఒకనాడు దటటిమైన 
అడవులతో వివిధ జీవావరణ వయావస్థలతో విలస్లిలీన 
తెలంగాణ రాష్టం కూడా చెటుటి చేమన్ కోలోపోయి 21%కు 
అటూ ఇటుగా పచ్చదనాన్ని మాత్రమే కలిగఉననిది. 
పరాయావరణ, ఆరిధుక, స్మాజిక సంతులనాన్కి చెటుటియొకకా 
ఆవశయాకతను గురితుంచాలి్సన అవసరం ఉంది. ప రాయావ ర ణం 
స మ తులయాంగా ఉండాలంటే, స రిగా, స క్లంలో వ రాషాలు 
కుర వాలంటే క నీసం 33% ప చ్చ ద నం అవ స రం.ఈ ల క్షయాన్ని 
స్ధంచాలంటే ప్ర తి ఒకకా రూ న్రంతరంగా మొకకా ల ను 

నాటి వాటిన్ బ్ధయాతగా పరిరక్షించుకోవాలి్సన అవసరం 
ఎంతైనా ఉంది.
 భార త ర్జయాతంగతంలో 51(ఎ) ప్రకరణ ప్ర కారతం 
ప ర్యావ ర ణ , అట వీ, జీవ సతంప ద ప రిర క్ష ణ పౌర్లతంద రి 
బాధయా త గా పేర్కతంటూ, ప్ర క ర ణ 48(ఎ) ప్ర కారతం ప్ర భుత్్వలు 
త ప్ప నిస రిగా అట వీ, జీవ సతంప ద కోసతం పాటుప డాల ని 
ఉద్భోదతంచాయి. మొక్కలు నాటడతం, వ్టిని పరిరక్తంచడతం 
నేటి ప్రపతంచతంలో అతయాతంత ముఖయామైన  వయాకి్గత సామాజిక 
బాధయాత.
 గత పది సంవత్సరాలుగా స్.జి.ఆర్ సంస్థ వివిధ 
రూపాలలో ప్రభుత్, ప్రభుత్్తర సంస్థలతో కలిస్ వివిధ 
ప్రాంతాలలో హ రిత య జాఞాన్ని కొనస్గస్తుననిది. తెలంగాణ 
రాష్టం ఆవిరాభావం త ర్వాత మ న ప్రియ త మ ముఖయా మంత్రి 
శ్రీ .కె.చంద్ర శేఖ ర రావు గార్ సంక లిపోంచిన హ రిత హారం 
క్రయా క్ర మం, తెలంగాణ ప రాయావ ర ణ, ఆరిధుక పున ర్జీజావ నాన్కి 
బ్స ట గా న్లవగలదు. గ త కొది్ద సంవ త్స రాలుగా కౌనిసిల్ 
ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యాషన్ ఈ క్రయా క్ర మ భాగ స్్మిగా ఉండ టం 
సంతోష క ర విష యం.

 సతంసథు 10 సతంవతసిర్ల హరిత ప్రసాథునతం

• హరిత సతంకల్పతం (కోటిమొకకాల క్రయాక్రమం): 
స్.జి.ఆర్ నేటి వ ర కు 32,90,512 మొకకా ల ను 
10,21,663 మంది పాఠశాల విధాయార్్థల 
భాగ స్్మయాంతో తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్ట్రాల లో 
నాటించ డం జ రిగంది. 

• జీవ్వరణ పునర్ద్ధరణ: తూర్పోక నుమ ల 
ప రిర క్ష ణ కోసం 3 ప్రాంతీయ, 2 జాతీయ స ద స్్సల ను 
న్ర్హించి ఒక స మగ్ర న్వేదిక ను రూపందించింది. 

• సుసిథుర గ్రామతం : స్లార్ ప లిలీ అనే గ్రామాన్ని స్స్్థర 
హ రిత గ్రామంగా తీరి్చదిది్దనది. మరియు అనేక ఇతర 
గ్రామాలలో ఈ క్రయాక్రమాన్ని అమలు జర్పుతుననిది.  

• పర్యావరణ నాయకత్వతం: హైద రాబ్ద్ కు 
చేర్వ లో అంత రాజాతీయ స్్థయి ప రాయావ ర ణ 
శిక్ష ణ , ప రిశోధ న సంస్థ (ది ఎర్తు సంటర్)ను 
నల కొలుపోతునని ది.

• సుసిథుర్భివృద్ధ సాధన: ఐకయారాజయా సమితి 
స్స్్థరాభివృదిధు లక్షయాలను వివిధ ప్రాంతాలలో 
ప్రాచురయాం కలిపోంచేందుకు అనేక సమాలోచనలా 
క్రయాక్రమాలను జరిపింది.

నేటి మొక్కలే రేపటి వృక్షాలు - నేటి బాలలే రేపటి 
పర్యావరణ నాయకులు 
కౌన్్సల్  ఫర్  గ్రీన్  రెవల్యాషన్  “వన చైతనయా యాత్ర” 
ద్్రా విద్యారి్థనీ-విద్యార్్థలోలీ పరాయావరణం, మొకకాల 
ప్రాధానయాత, వాటిన్ ఎలా నాటి సంరక్షించాలి అనే 
విషయాలపైన పూరితు అవగాహన కలిగంచి వారిన్ 
చైతనయాపరచడం జర్గుతుంది. ఈ క్రయాక్రమంలో 
భాగంగా విద్యారి్థనీ, విద్యార్్థలకు పండలీ మొకకాలు, నీడ 
మొకకాలను అందించి వాటిన్ వారి ఇంటి దగ్గర క్నీ, వారి 
పలం దగ్గర క్నీ నాటి వాటి పూరితు సంరక్షణ బ్ధయాత 
విద్యార్్థలే న్ర్హించేలా వారికి బ్ధయాతను అపపోగంచడం 
జర్గుతుంది. సి.జి.ఆర్  ఇపపోటివరకు ఈ క్రయాక్రమం 

ద్్రా ఆంధ్రప్రదేశ్ , తెలంగాణ రాయాష్ట్రాలోలీన్ 13 జిలాలీలోలీన్ 
3,538 పాఠశాలలోలీన్ 10,21,663 విద్యారి్థనీ-విద్యార్్థల 
ద్్రా 32,90,512 మొకకాలను నాటించడం జరిగంది.
 ఈ క్రయాక్రమాన్ని విద్యార్ధుల ద్్రా న్ర్హించటంలో 
ప్రధాన ఉదేధుశయాం భూమిపైన మొకకాలతో పాటు స్చ్చమైన 
ఆ పస్ హృదయాలలో పరాయావరణ బీజాన్ని నేడు 
నాటగలిగత్ రానునని రేపటితరం పరాయావరణ రక్షకులుగా 
మార్తార్. ఈ నేటి విద్యార్్థలే రేపటి పౌర్లుగా ఏ 
రంగాలోలీ ఉనాని పరాయావరణాన్ని క్పాడటాన్కి తను వంతు 
బ్ధయాత న్ర్హిస్తురన్ కౌనిసిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యాషన్ 
గటిటిగా విశ్స్స్తుంది.

24-06-2019 నాడు, బతంగార్ తెలతంగాణకు బాలల హరితహారతం, కృష్ణభీమా వనచైతనయా యాత్ర క్రయాక్రమంలో 
ప్రసంగస్తునని గౌరవ జిలాలీ కలెకటిర్  ఎస్. వతంకటర్వు గార్.

కృష్ణభీమా వన చైతనయాయాత్ర - నార్యణపేట జిల్లా

హరిత సాధనలో విద్యార్్ధలను భాగసా్వమయాతం చేస్్ 
సి.జి.ఆర్ నిర్వహిసు్న్న వివిధ కారయాక్రమాలు

వన చైతనయా యాత్ర

చెటులీంటే క్షేమం - లేకుంటే క్షమంఅమ్మ ప్రేమన్స్తుంది - చెటుటి మనుగడన్స్తుంది చెటుటితోనే మన్షి ఎదుగుదల - చెటులీ లేకుంటే లేదు మనుగడ

కౌనిసిల్  ఫర్  గ్రీన్  రెవల్యాషన్  (సి.జి.ఆర్ )

1. విద్యార్ధులకు అవగాహన సదస్్స

2. చెటటిమ్మ పాటపై నృతయా ప్రదర్శన

3. విద్యార్్థలు తమ ఇంటి వద్ద 
గుంతలు తీస్కోవడం

4.విద్యార్్థలు తమకు క్వలస్న 
మొకకాలను నమోదు చేయించుకోవడం

5. విద్యార్్థలు పరాయావరణంపై 
చిత్రలేఖన పోటీలు న్ర్హించడం

6. విద్యార్్థలు పరాయావరణంపై 
అవగాహన రాయాల్ న్ర్హించడం

7. విద్యార్ధులకు మొకకాలు పంపిణీ 
చేయడం

8. విద్యార్ధులు తమ ఇంటి వద్ద, 
పాఠశాల వద్ద, మొకకాలు నాటుకోవడం

12. మొకకాలు బ్గా పంచిన పాఠశాలకు 
హరిత పాఠశాల అవార్డును అందజేయడం

9. ‘వృక్షాబతంధన్’ వేడుకలు

10. మొకకాకు పుటిటిన రోజు వేడుకలు

11. మొకకాలను పంచడంలో ఉతతుమ ప్రతిభ కనబరిచిన 
విద్యారిధునీ, విద్యార్ధులకు వనప్రేమి అవార్డు అందజేత

ఎడారి ఛాయ లు అలుముకుంటునని నారాయ ణ పేట 
జిలాలీను హ రిత మ యం చేయాల నే సంక లపోంతో జిలాలీ 
యంత్ంగంతో క లిస్ స్.జి.ఆర్ . కృష్టణా - భీమా వ న చైత నయా 
యాత్ర క్రయా క్ర మాన్కి పూనుకునని ది. 
 పాఠ శాల విద్యార్ధులను భాగ స్్ముయాలుగా 
చేస్తు వారిలో ప రాయావ ర ణ బీజాలు నాటుతూ వారిచే 
విరివిగా మొకకా లు నాటించి జిలాలీ మొతతుం, గ్రామ గ్రామాన 
ప చ్చ న్ వ నాల సృషిటికి పూనుకునని ది. ఇదే స్ఫూరితున్ జిలాలీలో 
అమ లుప రిచేందుకు జిలాలీ యాజ మానయాం, ప రాయావ ర ణ 
పౌర సంస్థ అయిన స్.జి.ఆర్ ఈ వినూతని క్రయాక్ర మాన్కి 
పూనుకునని ది.  ఒక నాడు ప చ్చ గా విరాజిలిలీన నారాయ ణ పేట 
జిలాలీ నేడు 10% క నాని త కుకావ గా చెటుటి చేమ ను క లిగ 
ఉనని ది. స హ జ వ న ర్లు అయిన నీర్, నేల , జీవ సంప ద 
కోలోపోయి న్రంత రం క ర్వుక్ట క్ల కు గుర వుతునని ది. 
జిలాలీ వాయాపతుంగా అనేక మంది ప్ర జ లు ఇత ర ప్రాంతాల కు 
బ్ర తుకుదెర్వుకోసం వెళ్ళి గ్రామాలు న్ర్జావంగా మారి 
క ర్వుజిలాలీగా పేర్బ డింది. ఏ ఇత ర ప్రాంతంక నాని 
ఎడార్క ర ణ ప్ర మాదం ఈ జిలాలీలో ఎకుకావ గా ఉనని ది. ఏ 

ఇతర  ప్రాంతం క నాని ప రాయావ ర ణ పున ర్దధు ర ణ ఆవ శయా క త 
ఇకకా డ ఉనని ది. ఏ ఇత ర ప్ర జ ల  క నాని ఈ జిలాలీ పౌర్ల కు, 
చినానిర్ల కు మొకకా లు నాటి ప చ్చ ద నాన్ని పంచ వ ల స్న 
బృహ తతు ర  బ్ధయా త ఉనని ది. ఈ ఆవ శయా క త ను గురితుంచి స్.జి.
ఆర్ సంస్థ జిలాలీ యంత్ంగం క లిస్ కృష్టణా భీమా వ న చైత నయా 
యాత్ర న్ సంక లిపోంచార్. 

కారయాక్రమ లక్షాయాలు:
• జిలాలీలో క నీసం 33% ప చ్చ ద నాన్ని వృదిధు చేయడం
• ప్ర తివిద్యారిధు / విద్యారిధున్ - ప రాయావ ర ణ నాయ కున్గా 

/ నాయకురాలిగా మార్చడం
• జిలాలీలో ప రాయావ ర ణ పునుర్జీజావం, క ర్వు, వ ల స లు 

న్వార ణ 
• ఎడార్క ర ణ , అరిక టటి డం, వాతావ ర ణ మార్పోల 

న్రోధం
• స్భీక్ష మైన , ఆరోగయా క ర మైన , ప చ్చ న్ ప రిస రాలు
• ప్ర తిగ్రామతం హరిత గ్రామతం - నార్య ణ పేట 

హరిత వనాల తోట మా సతంకల్పతం


