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ధరిత్రి దినోత్సవం
వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

ధరిత్రి దినోత్సవం నిర్వహిద్దం
పుడమికి పునరంకితం అవుదం...
ఈ సంవత్సరం జరుపుకోబడుతున్న 50వ ధరిత్రీ దినోత్సవం రోజున సి.జి.
ఆర్ సంస్థ పది సంవత్సరాల ప్రయాణాన్్న పూరితి చేసుకున్ రండవ దశాబ్ంలోకి 
అడుగువేయబోతున్నది. అందరి సహకారంతో, ఇనుమడంచిన ఉత్్సహంతో 
సంస్థ కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా నూతన ఆలోచనలతో మందుకు 
తీసుకువెళ్ళడాన్కి సంకల్ం తీసుకున్నది. 

ఈ సదాశయాన్కి మా హరిత ప్రస్్థనాన్కి అందరి ఆశీసు్సలు, సహకారం 
కోరుతూ అందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో, తమ తమ స్్థయిలో పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు కృషి చేయాలన్, పచ్చన్, సుసి్థర భవిష్యతుతికు బాటలు వేయాలన్ 
మనవి చేసుతినా్నం.

ఈ ఏప్రిల్ 22 చారిత్రాత్మకమైనదిగా న్లవబోతున్నది. సకలమానవజాతి ఒకే 
గళంతో, ఆశయంతో వినూత్న ఆలోచనతో, విశావాసంతో సమతుల వాత్వరణం 
కోసం హరితోదాగారాల విడుదలను పూరితిగా న్లిపివేయడం కోసం హరిత ఆరి్థక 
వ్యవస్థకోసం కృషిచేయాలి్సన అవసరం ఉంది.

ఇలా జర్పుకందం...
మీరు, మేమ, మనందరం, ప్రతి ఒక్కరం భూమాత పరిరక్షణకు ఎంతగానో కృషి 
చేయవలసిన అవసరం ఉంది. చిన్న చిన్న పనులనుండ పెద్ద కారా్యచరణల వరకు 
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకృతి పరిరక్షణకు, కాలుష్యరహిత ప్రపంచం కొరకు ఎంతైనా 
చేయవచ్్చను. ప్రత్్యకించి 22 ఏప్రిల్ ధరిత్రీ దినోత్సవ స్ఫూరితిన్ విసు్రుతంగా 
పంచేందుకు ప్రజలందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో చైతన్యసభలు, రా్యలీలు, 

సంకల్్లు, సమాచార మారి్డ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్్చను. చినా్నరి 
విదా్యరు్లలో పరా్యవరణ నాయకత్వాన్్న ప్రోదికొల్ందుకు కళా - స్ంస్కృతిక 
కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను.  ఆధ్్యతి్మకవేతతిలతో ప్రకృతి-పరమాత్మ  అంశంపై 
ప్రవచన కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను. స్ంకేతిక, స్మాజిక మాద్యమాల 
దావారా ఈ ఆశయాన్్న బహుళవా్యపితి చేయవచ్్చను. ప్రకృతి-పరా్యవరణంపై 
చిత్రాల ప్రదర్శన చేపట్టవచ్్చను స్్థన్క పరా్యవరణ సమస్యలను క్రోడీకరించి 
వాటిన్ న్వేదికగా రూపందించి, మారు్కోసం కార్యచరణ ప్రంభంచవచ్్చను. 
విరివిగా మొక్కలు నాటందుకు ప్రణాళిక ప్రకటించవచ్్చను.  ఆయా ప్ంత్లలో 
ఇదివరకే ఉన్న వృక్షజాతిన్, జీవజాతులను, ఇతర ప్కృతిక సవారూపాలను గణంచి 
కాపాడే సంకల్ం తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజున తమ తమ పరా్యవరణ 
లక్ష్యలను, సంకల్్లను ప్రకటించవచ్్చ.

‘‘ ఈ భూమి, గాలి, నేల, నీరు, మన తాత ముతాతా తల నుండి 
అనవుంశికుంగా వచ్చినవి అనకోకు ఇవి మన పిల్ల ల తరుం 
నుండి ఋణుంగా తీసుకున్నవి అని గురుతా ుంచుకో. మన పెద్ద ల 
తరుం నుండి ఎలా మన తరానికి వచ్చియో అుంతే పవిత్ుంగా 
వాటిని ముుందు తరానికి అుందుంచడుం మన కరతా వ్ుం’’

-మహాతామా గాుంధీ

ప్రతిజ్ఞ
సకల జీవరాశులకు, మానవాళికి ఆవాసమైన భూమాత పట్ల గౌరవాన్్న 
బాధ్యతను కలిగిఉంటానన్, ప్రకృతిన్ దైవంగా భావించి, గాలి, నీరు. 
నేల, జీవావరణ, పరా్యవరణ వ్యవస్థల పరిరక్షణకు కృషి చేస్తినన్, 
కాలుష్యరహిత, పచ్చన్ సుసి్థర ప్రపంచంకోసం సరవాదా పాటుపడత్నన్ 
ప్రతిజ్ఞ చేసుతినా్నను.
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అనంత విశవాంలో జీవగ్రహమైన, సకల మానవాళికి, ప్ణకోటికి ఆవాసమైన, 
ఆధ్రభూతమైన మన భూమాత, ఆధున్క మానవున్ అనాలోచిత 

చర్యల కారణంగా గత కొది్ద కాలంలోనే అనేక కష్ట, నష్్టలకు, విపరిణామాలకు 
గురవుతన్నది. 
వేలకోట్ల సంవత్సరాల భూమి చరిత్రలో గల రండు 
మూడు శత్బా్లలో అనేక మారు్లు జరిగాయి. ఈ 
సవాల్కాలంలోనే భూమిపైన దాదాపు సగం అటవీప్ంతం 
నశంపబడంది. నేటికీ ప్రతిఏటా కోటి ఎకరాలకుపైగా 
హరించివేయబడుతున్నది. అనేక జీవజాతులు అంతరించే 
ప్రమాదాన్్న ఎదుర్కంటునా్నయి. అనేక నదులు, సరసు్సలు, 
చితతిడనేలలు, చినా్నపెద్ద జల వనరులు క్షీణసుతినా్నయి. 
కాలుష్యపు కాటుకు గురవుతునా్నయి. ప్రపంచ జనాభా 800 
కోట్లకు చేరువవుతున్నది. అనేక ప్ంత్లు న్స్్సరమై, న్ర్జీవమై 
ఎడారులుగా మారుతునా్నయి. 

గత 200 ఏళ్ళ క్రితం కంట భూవాత్వరణంలో సరాసరి ఉష్ణోగ్రత 1.5 
డగ్రీలు పెరిగి, వాత్వరణ మారు్లు సంభవించి భూమిన్ అతల్కుతలం 
చేసుతినా్నయి.  గత కొది్ద దశాబా్లలో ప్రకృతి హనన చర్యలు మరింత వేగవంతంగా 
జరుగుతునా్నయి. ఈ కాలంలోనే మేధ్వులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, శాస్త్రవేతతిలు 
హెచ్చరికలతో ఆధున్క పరా్యవరణ చైతన్యం రూపుతీసుకున్నది.

 ధరిత్రీ దినోత్సవం
మనకు అనేక పండుగలునా్నయి. పుటి్టన రోజు వంటి 
వాటిన్ఎంతో ఉత్్సహంగా జరుపుకుంటాం. సకల చరాచర 
జీవరాశకి ఆధ్రభూతమైన పుడమితలి్లన్ గౌరవిస్తి 
ధరిత్రీ దినోత్సవం జరుపుకోవాలన్, అనేక పరా్యవరణ 
సమస్యలు మపి్రిగంటున్న పరిసి్థతులలో భూమాత 
పరిరక్షణ ఒక ఉద్యమంల్ స్గాలన్ నడుం బిగించిన 
గెల్ర్డ్  నెల్సన్ అనే అమెరికన్  పార్లమెంట్  సభ్్యడు 22 ఏప్రిల్  
1970లో ఈ కార్యక్రమాన్కి నాంది పలికాడు. గత 50 సంవత్సరాలుగా 
ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొతతి పరా్యవరణ అంశంపై ప్రజలను చైతన్య పరుస్తి ఈ 
కార్యక్రమం న్రంతరంగా కొనస్గుతున్నది. ఆధున్క పరా్యవరణ ఉద్యమాన్కి ఈ 
కార్యక్రమం ఎంతగానో ఊతమిచి్చందన్ చెప్వచ్్చ.

మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవాన్కి అనూ్యహ్య స్ందన వచి్చంది. దాదాపు 2 కోట్ల మంది 
అమెరికను్ల పారు్కలు, వీధులు, కళాశాలలకు చేరి ఆరోగ్యకరమైన మరియు 

సుసి్థరమైన పరా్యవరణం కోసం న్నదించారు. దేశ విధ్నకరతిలి్న నాయకత్వాన్్న 
కదిలించేల్ మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్కి వచి్చన 
అనూహ్య స్ందనతో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్  22న ధరిత్రీ దినోత్సవం విభన్న 
అంశాలపై దృషి్ట పెడుతూ జరుకోబడుతుంది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం 

రిపబి్లకను్ల, డెమోక్రాట్లనందరనీ రాజకీయాలకతీతంగా ఏకత్టిపైకి 
తీసుకువచి్చంది. అల్గే పేద, ధన్క; పట్టణ, (గ్రామ; రైతులు, 

వా్యపారులు: కారి్మకులు, పారిశ్రామికవేతతిలందరినీ 
ఏకోను్మఖం చేసింది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం అమెరికా 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ విభాగం (EPA) ఏరా్టుకు 
దారితీసింది. అల్గే శుద్మైన నీరు, గాలి, అంతరిసుతిన్న 
జీవజాతుల చటా్టలను ఏర్రచటం జరిగింది.

వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

2020 ధరిత్రీ దినోత్సవాన్్న ‘‘వాతావరణ మార్పుల నిరోధానికి 
చర్యలు’’ అనే అంశంతో జరుపుకోబడుతున్నది. వాత్వరణ మారు్లు నేటి 

ప్రపంచాన్్న కలవరపెడుతున్న అతిపెద్ద సమస్యగా అవతరించింది. ప్ంత్లు, 
దేశాలు ప్రపంచంలోన్ నలు మూలల ప్రతి ఒక్క మన్షిన్, జీవజాతులను, 

జల్వరణా్యన్్న, వ్యవస్యాన్్న, ఆరిక్, స్మాజిక పరిసి్థతులను ప్రభావితం 
చేసే స్్థయికి వాత్వరణ మారు్లు చేరాయి. సుదీర్ఘ మానవ చరిత్రలో 

గత రండు శత్బా్ల కాలంలోనే భూగ్రహ సరాసరి వాత్వరణ 
ఉష్ణోగ్రత 1.5 డగ్రీల సంటీగ్రేడ్ వరకు పెరిగింది. పరిశ్రమలు, 

వాహనాలు, వ్యవస్య విసతిరణ, మారుతున్న ఆహారపు 
అలవాటు్ల, జీవనశైలుల కారణంగా కర్బన ఉదాగారాలు, 
ఇతర హరిత గృహ వాయువుల విడుదల పెరిగింది. 
తదనుగుణంగా భూమి ఉపరితలంపై ఉష్ణోగ్రతలు 
పెరిగాయి.

భూగోళం వేడెకి్కనదరిమిల్ ఎదురవుతున్న 
పర్యవస్నాలు న్త్యం ప్రపంచ వా్యపతింగా ఏదో ఒక చోట 

బహిరగాతమవుతునా్నయి.  ఋతువుల గమనంలో మారు్ల 
నుండ, కరువుకాటకాలు, మంచ్ తుఫానులు, మాడే్చ ఎండలు ఖండఖండాలలో 
న్త్యకృత్యమవుతునా్నయి. ధృవప్ంత్ల మంచ్ ఫలకాలు, కరిగి, సమద్ర 
మటా్టలు పెరుగుతునా్నయ. పరవాత పంకుతిలపైన మంచ్, హిమానీ నదాలు తరిగి 
జీవనదులు జలప్రవాహాలను కోలో్తునా్నయి. 

 కేవలం నేటి తరాన్కి మాత్రమే ఈ ప్రమాదకర పరిసి్థతి నుండ 
భూగ్రహాన్్న రక్ంచే సమయం మిగిలిఉంది. నేడు మనందరం సంకలి్ంచకపోత్, 

ప్రతిస్ందించకపోత్ భవిష్యతుతిలో ఎల్ంటి పునరుద్రణ చర్యలైనా న్షఫూలితం 
కావొచ్్చ లదా అత్యంత ఖరు్చతో కూడుకున్న విషయం కావచ్్చ. అందుకనే 
పలువురు శాస్త్రవేతతిలు, న్పుణులు ఈ విషయంపై పదే పదే మానవళిన్ 
హెచ్చరిసుతినా్నరు. రేపటి తరాలకు వాత్వరణ మారు్లనేవి అతి పెద్ద 
పరిష్కరించలన్ సమస్యగా న్లవబోతునా్నయి. 2020 సంవత్సరాన్కి ప్రతిదేశం 
2015లో జరిగిన పారిస్ ఒప్ందంలో ప్రకటించిన కర్బన ఉదాగారాల తగిగాంపు 
లక్ష్యలను సమీక్ంచి ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. 

2020 పరా్యవరణ పరంగా చాల్ కీలకమైన సంవత్సరం. సుసి్థరాభవృది్ లక్ష్యలు 
ప్రంభమయి 5 సంవత్సరాలు గడచినాయి. ప్రపంచ జనాభా 800 కోట్లకు 
చేరుతున్నది. మానవుడు అతు్యన్నత స్ంకేతిక యుగంలోకి ప్రవేశంచాడు. 
అనేక దేశాలలో ఆహారం, నీరు, న్వాసం వంటి సమస్యలతో కోటా్లది మంది 
మగుగాతునా్నరు. అమూల్యమైన సమయం. భూమిపైన ప్రతి ఒక్కరూ తక్షణ 
కార్యన్మగు్నలవవలసిన తరుణం. లన్చో నేటి తరాన్్న, రేపటి తరాలనన్్నంటినీ 
సంక్షుభత పరిసి్థతులలోకి నెటి్టవేయబోతునా్నం.

‘‘వాతావరణ మారుపులు అనభవుంలోకి వచ్చిన తొలితరుం 
మనదే. అలాగే ఈ సుంక్షోభాని్న నివారుంచగల అవకాశుం ఉన్న 
చ్వరతరుం కూడా ఈ తరమే’’

- బారక్ ఒబామా

కౌని్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ 
10 ఏళ్ళ హరిత ప్రస్థానం...

కౌన్్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రవల్్యషన్ సంస్థ గత 10 సంవత్సరాలుగా పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు, సుసి్థరాభవృది్ద కొరకు కృషిచేసుతిన్నది.  సి.జి.ఆర్ సంస్థ నేటి వరకు 
10,53,514 మంది పాఠశాల విదా్యరు్థల భాగస్వామ్యంతో, 3,634 ప్రభ్తవా 
పాఠశాలల సహకారంతో, 33,65,940 మొక్కలను తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదశ్ 
రాష్్రాలలో నాటించడం జరిగింది. తూరు్కనుమల పరవాత శ్రేణ జీవావరణ, 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ కోసం 3 ప్ంతీయ, 2 జాతీయ సదసు్సలను న్రవాహించి 
ఒక సమగ్ర న్వేదికను రూపందించింది, 2019లో విడుదల చేయడం జరిగింది. 
గత 8 సంవత్సరాలుగా సిల్ర్పలి్ల అనే గ్రామాన్్న సుసి్ర హరిత గ్రామంగా 
తీరి్చదిదు్దతున్నది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వా్యపతింగా, మరియు ఇతర ప్ంత్లలో 
పరా్యవరణ నాయకతవాం కోసం వినూత్న కార్యక్రమాలతో మందుకువెళ్తిన్నది. 
తెలంగాణ ప్రభ్తవాంచే 2016 మరియు 2017 సం.లలో హరితమిత్ర పురస్్కరాన్్న 
అందుకున్నది. 2018 సం.లో కా్యపిటల్ ఫండేషన్ ఢిలీ్ల వారిచే జసి్టస్. కుల్దీప్ 
సింగ్ జాతీయ పురస్్కరాన్్న అందుకున్నది.



అనంత విశవాంలో జీవగ్రహమైన, సకల మానవాళికి, ప్ణకోటికి ఆవాసమైన, 
ఆధ్రభూతమైన మన భూమాత, ఆధున్క మానవున్ అనాలోచిత 

చర్యల కారణంగా గత కొది్ద కాలంలోనే అనేక కష్ట, నష్్టలకు, విపరిణామాలకు 
గురవుతన్నది. 
వేలకోట్ల సంవత్సరాల భూమి చరిత్రలో గల రండు 
మూడు శత్బా్లలో అనేక మారు్లు జరిగాయి. ఈ 
సవాల్కాలంలోనే భూమిపైన దాదాపు సగం అటవీప్ంతం 
నశంపబడంది. నేటికీ ప్రతిఏటా కోటి ఎకరాలకుపైగా 
హరించివేయబడుతున్నది. అనేక జీవజాతులు అంతరించే 
ప్రమాదాన్్న ఎదుర్కంటునా్నయి. అనేక నదులు, సరసు్సలు, 
చితతిడనేలలు, చినా్నపెద్ద జల వనరులు క్షీణసుతినా్నయి. 
కాలుష్యపు కాటుకు గురవుతునా్నయి. ప్రపంచ జనాభా 800 
కోట్లకు చేరువవుతున్నది. అనేక ప్ంత్లు న్స్్సరమై, న్ర్జీవమై 
ఎడారులుగా మారుతునా్నయి. 

గత 200 ఏళ్ళ క్రితం కంట భూవాత్వరణంలో సరాసరి ఉష్ణోగ్రత 1.5 
డగ్రీలు పెరిగి, వాత్వరణ మారు్లు సంభవించి భూమిన్ అతల్కుతలం 
చేసుతినా్నయి.  గత కొది్ద దశాబా్లలో ప్రకృతి హనన చర్యలు మరింత వేగవంతంగా 
జరుగుతునా్నయి. ఈ కాలంలోనే మేధ్వులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, శాస్త్రవేతతిలు 
హెచ్చరికలతో ఆధున్క పరా్యవరణ చైతన్యం రూపుతీసుకున్నది.

 ధరిత్రీ దినోత్సవం
మనకు అనేక పండుగలునా్నయి. పుటి్టన రోజు వంటి 
వాటిన్ఎంతో ఉత్్సహంగా జరుపుకుంటాం. సకల చరాచర 
జీవరాశకి ఆధ్రభూతమైన పుడమితలి్లన్ గౌరవిస్తి 
ధరిత్రీ దినోత్సవం జరుపుకోవాలన్, అనేక పరా్యవరణ 
సమస్యలు మపి్రిగంటున్న పరిసి్థతులలో భూమాత 
పరిరక్షణ ఒక ఉద్యమంల్ స్గాలన్ నడుం బిగించిన 
గెల్ర్డ్  నెల్సన్ అనే అమెరికన్  పార్లమెంట్  సభ్్యడు 22 ఏప్రిల్  
1970లో ఈ కార్యక్రమాన్కి నాంది పలికాడు. గత 50 సంవత్సరాలుగా 
ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొతతి పరా్యవరణ అంశంపై ప్రజలను చైతన్య పరుస్తి ఈ 
కార్యక్రమం న్రంతరంగా కొనస్గుతున్నది. ఆధున్క పరా్యవరణ ఉద్యమాన్కి ఈ 
కార్యక్రమం ఎంతగానో ఊతమిచి్చందన్ చెప్వచ్్చ.

మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవాన్కి అనూ్యహ్య స్ందన వచి్చంది. దాదాపు 2 కోట్ల మంది 
అమెరికను్ల పారు్కలు, వీధులు, కళాశాలలకు చేరి ఆరోగ్యకరమైన మరియు 

సుసి్థరమైన పరా్యవరణం కోసం న్నదించారు. దేశ విధ్నకరతిలి్న నాయకత్వాన్్న 
కదిలించేల్ మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్కి వచి్చన 
అనూహ్య స్ందనతో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్  22న ధరిత్రీ దినోత్సవం విభన్న 
అంశాలపై దృషి్ట పెడుతూ జరుకోబడుతుంది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం 

రిపబి్లకను్ల, డెమోక్రాట్లనందరనీ రాజకీయాలకతీతంగా ఏకత్టిపైకి 
తీసుకువచి్చంది. అల్గే పేద, ధన్క; పట్టణ, (గ్రామ; రైతులు, 

వా్యపారులు: కారి్మకులు, పారిశ్రామికవేతతిలందరినీ 
ఏకోను్మఖం చేసింది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం అమెరికా 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ విభాగం (EPA) ఏరా్టుకు 
దారితీసింది. అల్గే శుద్మైన నీరు, గాలి, అంతరిసుతిన్న 
జీవజాతుల చటా్టలను ఏర్రచటం జరిగింది.

వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

2020 ధరిత్రీ దినోత్సవాన్్న ‘‘వాతావరణ మార్పుల నిరోధానికి 
చర్యలు’’ అనే అంశంతో జరుపుకోబడుతున్నది. వాత్వరణ మారు్లు నేటి 

ప్రపంచాన్్న కలవరపెడుతున్న అతిపెద్ద సమస్యగా అవతరించింది. ప్ంత్లు, 
దేశాలు ప్రపంచంలోన్ నలు మూలల ప్రతి ఒక్క మన్షిన్, జీవజాతులను, 

జల్వరణా్యన్్న, వ్యవస్యాన్్న, ఆరిక్, స్మాజిక పరిసి్థతులను ప్రభావితం 
చేసే స్్థయికి వాత్వరణ మారు్లు చేరాయి. సుదీర్ఘ మానవ చరిత్రలో 

గత రండు శత్బా్ల కాలంలోనే భూగ్రహ సరాసరి వాత్వరణ 
ఉష్ణోగ్రత 1.5 డగ్రీల సంటీగ్రేడ్ వరకు పెరిగింది. పరిశ్రమలు, 

వాహనాలు, వ్యవస్య విసతిరణ, మారుతున్న ఆహారపు 
అలవాటు్ల, జీవనశైలుల కారణంగా కర్బన ఉదాగారాలు, 
ఇతర హరిత గృహ వాయువుల విడుదల పెరిగింది. 
తదనుగుణంగా భూమి ఉపరితలంపై ఉష్ణోగ్రతలు 
పెరిగాయి.

భూగోళం వేడెకి్కనదరిమిల్ ఎదురవుతున్న 
పర్యవస్నాలు న్త్యం ప్రపంచ వా్యపతింగా ఏదో ఒక చోట 

బహిరగాతమవుతునా్నయి.  ఋతువుల గమనంలో మారు్ల 
నుండ, కరువుకాటకాలు, మంచ్ తుఫానులు, మాడే్చ ఎండలు ఖండఖండాలలో 
న్త్యకృత్యమవుతునా్నయి. ధృవప్ంత్ల మంచ్ ఫలకాలు, కరిగి, సమద్ర 
మటా్టలు పెరుగుతునా్నయ. పరవాత పంకుతిలపైన మంచ్, హిమానీ నదాలు తరిగి 
జీవనదులు జలప్రవాహాలను కోలో్తునా్నయి. 

 కేవలం నేటి తరాన్కి మాత్రమే ఈ ప్రమాదకర పరిసి్థతి నుండ 
భూగ్రహాన్్న రక్ంచే సమయం మిగిలిఉంది. నేడు మనందరం సంకలి్ంచకపోత్, 

ప్రతిస్ందించకపోత్ భవిష్యతుతిలో ఎల్ంటి పునరుద్రణ చర్యలైనా న్షఫూలితం 
కావొచ్్చ లదా అత్యంత ఖరు్చతో కూడుకున్న విషయం కావచ్్చ. అందుకనే 
పలువురు శాస్త్రవేతతిలు, న్పుణులు ఈ విషయంపై పదే పదే మానవళిన్ 
హెచ్చరిసుతినా్నరు. రేపటి తరాలకు వాత్వరణ మారు్లనేవి అతి పెద్ద 
పరిష్కరించలన్ సమస్యగా న్లవబోతునా్నయి. 2020 సంవత్సరాన్కి ప్రతిదేశం 
2015లో జరిగిన పారిస్ ఒప్ందంలో ప్రకటించిన కర్బన ఉదాగారాల తగిగాంపు 
లక్ష్యలను సమీక్ంచి ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. 

2020 పరా్యవరణ పరంగా చాల్ కీలకమైన సంవత్సరం. సుసి్థరాభవృది్ లక్ష్యలు 
ప్రంభమయి 5 సంవత్సరాలు గడచినాయి. ప్రపంచ జనాభా 800 కోట్లకు 
చేరుతున్నది. మానవుడు అతు్యన్నత స్ంకేతిక యుగంలోకి ప్రవేశంచాడు. 
అనేక దేశాలలో ఆహారం, నీరు, న్వాసం వంటి సమస్యలతో కోటా్లది మంది 
మగుగాతునా్నరు. అమూల్యమైన సమయం. భూమిపైన ప్రతి ఒక్కరూ తక్షణ 
కార్యన్మగు్నలవవలసిన తరుణం. లన్చో నేటి తరాన్్న, రేపటి తరాలనన్్నంటినీ 
సంక్షుభత పరిసి్థతులలోకి నెటి్టవేయబోతునా్నం.

‘‘వాతావరణ మారుపులు అనభవుంలోకి వచ్చిన తొలితరుం 
మనదే. అలాగే ఈ సుంక్షోభాని్న నివారుంచగల అవకాశుం ఉన్న 
చ్వరతరుం కూడా ఈ తరమే’’

- బారక్ ఒబామా

కౌని్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ 
10 ఏళ్ళ హరిత ప్రస్థానం...

కౌన్్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రవల్్యషన్ సంస్థ గత 10 సంవత్సరాలుగా పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు, సుసి్థరాభవృది్ద కొరకు కృషిచేసుతిన్నది.  సి.జి.ఆర్ సంస్థ నేటి వరకు 
10,53,514 మంది పాఠశాల విదా్యరు్థల భాగస్వామ్యంతో, 3,634 ప్రభ్తవా 
పాఠశాలల సహకారంతో, 33,65,940 మొక్కలను తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదశ్ 
రాష్్రాలలో నాటించడం జరిగింది. తూరు్కనుమల పరవాత శ్రేణ జీవావరణ, 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ కోసం 3 ప్ంతీయ, 2 జాతీయ సదసు్సలను న్రవాహించి 
ఒక సమగ్ర న్వేదికను రూపందించింది, 2019లో విడుదల చేయడం జరిగింది. 
గత 8 సంవత్సరాలుగా సిల్ర్పలి్ల అనే గ్రామాన్్న సుసి్ర హరిత గ్రామంగా 
తీరి్చదిదు్దతున్నది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వా్యపతింగా, మరియు ఇతర ప్ంత్లలో 
పరా్యవరణ నాయకతవాం కోసం వినూత్న కార్యక్రమాలతో మందుకువెళ్తిన్నది. 
తెలంగాణ ప్రభ్తవాంచే 2016 మరియు 2017 సం.లలో హరితమిత్ర పురస్్కరాన్్న 
అందుకున్నది. 2018 సం.లో కా్యపిటల్ ఫండేషన్ ఢిలీ్ల వారిచే జసి్టస్. కుల్దీప్ 
సింగ్ జాతీయ పురస్్కరాన్్న అందుకున్నది.



అనంత విశవాంలో జీవగ్రహమైన, సకల మానవాళికి, ప్ణకోటికి ఆవాసమైన, 
ఆధ్రభూతమైన మన భూమాత, ఆధున్క మానవున్ అనాలోచిత 

చర్యల కారణంగా గత కొది్ద కాలంలోనే అనేక కష్ట, నష్్టలకు, విపరిణామాలకు 
గురవుతన్నది. 
వేలకోట్ల సంవత్సరాల భూమి చరిత్రలో గల రండు 
మూడు శత్బా్లలో అనేక మారు్లు జరిగాయి. ఈ 
సవాల్కాలంలోనే భూమిపైన దాదాపు సగం అటవీప్ంతం 
నశంపబడంది. నేటికీ ప్రతిఏటా కోటి ఎకరాలకుపైగా 
హరించివేయబడుతున్నది. అనేక జీవజాతులు అంతరించే 
ప్రమాదాన్్న ఎదుర్కంటునా్నయి. అనేక నదులు, సరసు్సలు, 
చితతిడనేలలు, చినా్నపెద్ద జల వనరులు క్షీణసుతినా్నయి. 
కాలుష్యపు కాటుకు గురవుతునా్నయి. ప్రపంచ జనాభా 800 
కోట్లకు చేరువవుతున్నది. అనేక ప్ంత్లు న్స్్సరమై, న్ర్జీవమై 
ఎడారులుగా మారుతునా్నయి. 

గత 200 ఏళ్ళ క్రితం కంట భూవాత్వరణంలో సరాసరి ఉష్ణోగ్రత 1.5 
డగ్రీలు పెరిగి, వాత్వరణ మారు్లు సంభవించి భూమిన్ అతల్కుతలం 
చేసుతినా్నయి.  గత కొది్ద దశాబా్లలో ప్రకృతి హనన చర్యలు మరింత వేగవంతంగా 
జరుగుతునా్నయి. ఈ కాలంలోనే మేధ్వులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, శాస్త్రవేతతిలు 
హెచ్చరికలతో ఆధున్క పరా్యవరణ చైతన్యం రూపుతీసుకున్నది.

 ధరిత్రీ దినోత్సవం
మనకు అనేక పండుగలునా్నయి. పుటి్టన రోజు వంటి 
వాటిన్ఎంతో ఉత్్సహంగా జరుపుకుంటాం. సకల చరాచర 
జీవరాశకి ఆధ్రభూతమైన పుడమితలి్లన్ గౌరవిస్తి 
ధరిత్రీ దినోత్సవం జరుపుకోవాలన్, అనేక పరా్యవరణ 
సమస్యలు మపి్రిగంటున్న పరిసి్థతులలో భూమాత 
పరిరక్షణ ఒక ఉద్యమంల్ స్గాలన్ నడుం బిగించిన 
గెల్ర్డ్  నెల్సన్ అనే అమెరికన్  పార్లమెంట్  సభ్్యడు 22 ఏప్రిల్  
1970లో ఈ కార్యక్రమాన్కి నాంది పలికాడు. గత 50 సంవత్సరాలుగా 
ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొతతి పరా్యవరణ అంశంపై ప్రజలను చైతన్య పరుస్తి ఈ 
కార్యక్రమం న్రంతరంగా కొనస్గుతున్నది. ఆధున్క పరా్యవరణ ఉద్యమాన్కి ఈ 
కార్యక్రమం ఎంతగానో ఊతమిచి్చందన్ చెప్వచ్్చ.

మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవాన్కి అనూ్యహ్య స్ందన వచి్చంది. దాదాపు 2 కోట్ల మంది 
అమెరికను్ల పారు్కలు, వీధులు, కళాశాలలకు చేరి ఆరోగ్యకరమైన మరియు 

సుసి్థరమైన పరా్యవరణం కోసం న్నదించారు. దేశ విధ్నకరతిలి్న నాయకత్వాన్్న 
కదిలించేల్ మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్కి వచి్చన 
అనూహ్య స్ందనతో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్  22న ధరిత్రీ దినోత్సవం విభన్న 
అంశాలపై దృషి్ట పెడుతూ జరుకోబడుతుంది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం 

రిపబి్లకను్ల, డెమోక్రాట్లనందరనీ రాజకీయాలకతీతంగా ఏకత్టిపైకి 
తీసుకువచి్చంది. అల్గే పేద, ధన్క; పట్టణ, (గ్రామ; రైతులు, 

వా్యపారులు: కారి్మకులు, పారిశ్రామికవేతతిలందరినీ 
ఏకోను్మఖం చేసింది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం అమెరికా 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ విభాగం (EPA) ఏరా్టుకు 
దారితీసింది. అల్గే శుద్మైన నీరు, గాలి, అంతరిసుతిన్న 
జీవజాతుల చటా్టలను ఏర్రచటం జరిగింది.

వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

2020 ధరిత్రీ దినోత్సవాన్్న ‘‘వాతావరణ మార్పుల నిరోధానికి 
చర్యలు’’ అనే అంశంతో జరుపుకోబడుతున్నది. వాత్వరణ మారు్లు నేటి 

ప్రపంచాన్్న కలవరపెడుతున్న అతిపెద్ద సమస్యగా అవతరించింది. ప్ంత్లు, 
దేశాలు ప్రపంచంలోన్ నలు మూలల ప్రతి ఒక్క మన్షిన్, జీవజాతులను, 

జల్వరణా్యన్్న, వ్యవస్యాన్్న, ఆర్ిక, స్మాజిక పరిసి్థతులను ప్రభావితం 
చేసే స్్థయికి వాత్వరణ మారు్లు చేరాయి. సుదీర్ఘ మానవ చరిత్రలో 

గత రండు శత్బా్ల కాలంలోనే భూగ్రహ సరాసరి వాత్వరణ 
ఉష్ణోగ్రత 1.5 డగ్రీల సంటీగ్రేడ్ వరకు పెరిగింది. పరిశ్రమలు, 

వాహనాలు, వ్యవస్య విసతిరణ, మారుతున్న ఆహారపు 
అలవాటు్ల, జీవనశైలుల కారణంగా కర్బన ఉదాగారాలు, 
ఇతర హరిత గృహ వాయువుల విడుదల పెరిగింది. 
తదనుగుణంగా భూమి ఉపరితలంపై ఉష్ణోగ్రతలు 
పెరిగాయి.

భూగోళం వేడెకి్కనదరిమిల్ ఎదురవుతున్న 
పర్యవస్నాలు న్త్యం ప్రపంచ వా్యపతింగా ఏదో ఒక చోట 

బహిరగాతమవుతునా్నయి.  ఋతువుల గమనంలో మారు్ల 
నుండ, కరువుకాటకాలు, మంచ్ తుఫానులు, మాడే్చ ఎండలు ఖండఖండాలలో 
న్త్యకృత్యమవుతునా్నయి. ధృవప్ంత్ల మంచ్ ఫలకాలు, కరిగి, సమద్ర 
మటా్టలు పెరుగుతునా్నయ. పరవాత పంకుతిలపైన మంచ్, హిమానీ నదాలు తరిగి 
జీవనదులు జలప్రవాహాలను కోలో్తునా్నయి. 

 కేవలం నేటి తరాన్కి మాత్రమే ఈ ప్రమాదకర పరిసి్థతి నుండ 
భూగ్రహాన్్న రక్ంచే సమయం మిగిలిఉంది. నేడు మనందరం సంకలి్ంచకపోత్, 

ప్రతిస్ందించకపోత్ భవిష్యతుతిలో ఎల్ంటి పునరుద్రణ చర్యలైనా న్షఫూలితం 
కావొచ్్చ లదా అత్యంత ఖరు్చతో కూడుకున్న విషయం కావచ్్చ. అందుకనే 
పలువురు శాస్త్రవేతతిలు, న్పుణులు ఈ విషయంపై పదే పదే మానవళిన్ 
హెచ్చరిసుతినా్నరు. రేపటి తరాలకు వాత్వరణ మారు్లనేవి అతి పెద్ద 
పరిష్కరించలన్ సమస్యగా న్లవబోతునా్నయి. 2020 సంవత్సరాన్కి ప్రతిదేశం 
2015లో జరిగిన పారిస్ ఒప్ందంలో ప్రకటించిన కర్బన ఉదాగారాల తగిగాంపు 
లక్ష్యలను సమీక్ంచి ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. 

2020 పరా్యవరణ పరంగా చాల్ కీలకమైన సంవత్సరం. సుసి్థరాభవృది్ లక్ష్యలు 
ప్రంభమయి 5 సంవత్సరాలు గడచినాయి. ప్రపంచ జనాభా 800 కోట్లకు 
చేరుతున్నది. మానవుడు అతు్యన్నత స్ంకేతిక యుగంలోకి ప్రవేశంచాడు. 
అనేక దేశాలలో ఆహారం, నీరు, న్వాసం వంటి సమస్యలతో కోటా్లది మంది 
మగుగాతునా్నరు. అమూల్యమైన సమయం. భూమిపైన ప్రతి ఒక్కరూ తక్షణ 
కార్యన్మగు్నలవవలసిన తరుణం. లన్చో నేటి తరాన్్న, రేపటి తరాలనన్్నంటినీ 
సంక్షుభత పరిసి్థతులలోకి నెటి్టవేయబోతునా్నం.

‘‘వాతావరణ మారుపులు అనభవుంలోకి వచ్చిన తొలితరుం 
మనదే. అలాగే ఈ సుంక్షోభాని్న నివారుంచగల అవకాశుం ఉన్న 
చ్వరతరుం కూడా ఈ తరమే’’

- బారక్ ఒబామా

కౌని్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ 
10 ఏళ్ళ హరిత ప్రస్థానం...

కౌన్్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రవల్్యషన్ సంస్థ గత 10 సంవత్సరాలుగా పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు, సుసి్థరాభవృది్ద కొరకు కృషిచేసుతిన్నది.  సి.జి.ఆర్ సంస్థ నేటి వరకు 
10,53,514 మంది పాఠశాల విదా్యరు్థల భాగస్వామ్యంతో, 3,634 ప్రభ్తవా 
పాఠశాలల సహకారంతో, 33,65,940 మొక్కలను తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదశ్ 
రాష్్రాలలో నాటించడం జరిగింది. తూరు్కనుమల పరవాత శ్రేణ జీవావరణ, 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ కోసం 3 ప్ంతీయ, 2 జాతీయ సదసు్సలను న్రవాహించి 
ఒక సమగ్ర న్వేదికను రూపందించింది, 2019లో విడుదల చేయడం జరిగింది. 
గత 8 సంవత్సరాలుగా సిల్ర్పలి్ల అనే గ్రామాన్్న సుసి్ర హరిత గ్రామంగా 
తీరి్చదిదు్దతున్నది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వా్యపతింగా, మరియు ఇతర ప్ంత్లలో 
పరా్యవరణ నాయకతవాం కోసం వినూత్న కార్యక్రమాలతో మందుకువెళ్తిన్నది. 
తెలంగాణ ప్రభ్తవాంచే 2016 మరియు 2017 సం.లలో హరితమిత్ర పురస్్కరాన్్న 
అందుకున్నది. 2018 సం.లో కా్యపిటల్ ఫండేషన్ ఢిలీ్ల వారిచే జసి్టస్. కుల్దీప్ 
సింగ్ జాతీయ పురస్్కరాన్్న అందుకున్నది.
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ధరిత్రి దినోత్సవం
వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

ధరిత్రి దినోత్సవం నిర్వహిద్దం
పుడమికి పునరంకితం అవుదం...
ఈ సంవత్సరం జరుపుకోబడుతున్న 50వ ధరిత్రీ దినోత్సవం రోజున సి.జి.
ఆర్ సంస్థ పది సంవత్సరాల ప్రయాణాన్్న పూరితి చేసుకున్ రండవ దశాబ్ంలోకి 
అడుగువేయబోతున్నది. అందరి సహకారంతో, ఇనుమడంచిన ఉత్్సహంతో 
సంస్థ కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా నూతన ఆలోచనలతో మందుకు 
తీసుకువెళ్ళడాన్కి సంకల్ం తీసుకున్నది. 

ఈ సదాశయాన్కి మా హరిత ప్రస్్థనాన్కి అందరి ఆశీసు్సలు, సహకారం 
కోరుతూ అందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో, తమ తమ స్్థయిలో పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు కృషి చేయాలన్, పచ్చన్, సుసి్థర భవిష్యతుతికు బాటలు వేయాలన్ 
మనవి చేసుతినా్నం.

ఈ ఏప్రిల్ 22 చారిత్రాత్మకమైనదిగా న్లవబోతున్నది. సకలమానవజాతి ఒకే 
గళంతో, ఆశయంతో వినూత్న ఆలోచనతో, విశావాసంతో సమతుల వాత్వరణం 
కోసం హరితోదాగారాల విడుదలను పూరితిగా న్లిపివేయడం కోసం హరిత ఆరి్థక 
వ్యవస్థకోసం కృషిచేయాలి్సన అవసరం ఉంది.

ఇలా జర్పుకందం...
మీరు, మేమ, మనందరం, ప్రతి ఒక్కరం భూమాత పరిరక్షణకు ఎంతగానో కృషి 
చేయవలసిన అవసరం ఉంది. చిన్న చిన్న పనులనుండ పెద్ద కారా్యచరణల వరకు 
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకృతి పరిరక్షణకు, కాలుష్యరహిత ప్రపంచం కొరకు ఎంతైనా 
చేయవచ్్చను. ప్రత్్యకించి 22 ఏప్రిల్ ధరిత్రీ దినోత్సవ స్ఫూరితిన్ విసు్రుతంగా 
పంచేందుకు ప్రజలందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో చైతన్యసభలు, రా్యలీలు, 

సంకల్్లు, సమాచార మారి్డ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్్చను. చినా్నరి 
విదా్యరు్లలో పరా్యవరణ నాయకత్వాన్్న ప్రోదికొల్ందుకు కళా - స్ంస్కృతిక 
కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను.  ఆధ్్యతి్మకవేతతిలతో ప్రకృతి-పరమాత్మ  అంశంపై 
ప్రవచన కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను. స్ంకేతిక, స్మాజిక మాద్యమాల 
దావారా ఈ ఆశయాన్్న బహుళవా్యపితి చేయవచ్్చను. ప్రకృతి-పరా్యవరణంపై 
చిత్రాల ప్రదర్శన చేపట్టవచ్్చను స్్థన్క పరా్యవరణ సమస్యలను క్రోడీకరించి 
వాటిన్ న్వేదికగా రూపందించి, మారు్కోసం కార్యచరణ ప్రంభంచవచ్్చను. 
విరివిగా మొక్కలు నాటందుకు ప్రణాళిక ప్రకటించవచ్్చను.  ఆయా ప్ంత్లలో 
ఇదివరకే ఉన్న వృక్షజాతిన్, జీవజాతులను, ఇతర ప్కృతిక సవారూపాలను గణంచి 
కాపాడే సంకల్ం తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజున తమ తమ పరా్యవరణ 
లక్ష్యలను, సంకల్్లను ప్రకటించవచ్్చ.

‘‘ ఈ భూమి, గాలి, నేల, నీరు, మన తాత ముతాతా తల నుండి 
అనవుంశికుంగా వచ్చినవి అనకోకు ఇవి మన పిల్ల ల తరుం 
నుండి ఋణుంగా తీసుకున్నవి అని గురుతా ుంచుకో. మన పెద్ద ల 
తరుం నుండి ఎలా మన తరానికి వచ్చియో అుంతే పవిత్ుంగా 
వాటిని ముుందు తరానికి అుందుంచడుం మన కరతా వ్ుం’’

-మహాతామా గాుంధీ

ప్రతిజ్ఞ
సకల జీవరాశులకు, మానవాళికి ఆవాసమైన భూమాత పట్ల గౌరవాన్్న 
బాధ్యతను కలిగిఉంటానన్, ప్రకృతిన్ దైవంగా భావించి, గాలి, నీరు. 
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ధరిత్రి దినోత్సవం
వాతావరణ మార్పులను అరికడదం

ధరిత్రి దినోత్సవం నిర్వహిద్దం
పుడమికి పునరంకితం అవుదం...
ఈ సంవత్సరం జరుపుకోబడుతున్న 50వ ధరిత్రీ దినోత్సవం రోజున సి.జి.
ఆర్ సంస్థ పది సంవత్సరాల ప్రయాణాన్్న పూరితి చేసుకున్ రండవ దశాబ్ంలోకి 
అడుగువేయబోతున్నది. అందరి సహకారంతో, ఇనుమడంచిన ఉత్్సహంతో 
సంస్థ కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా నూతన ఆలోచనలతో మందుకు 
తీసుకువెళ్ళడాన్కి సంకల్ం తీసుకున్నది. 

ఈ సదాశయాన్కి మా హరిత ప్రస్్థనాన్కి అందరి ఆశీసు్సలు, సహకారం 
కోరుతూ అందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో, తమ తమ స్్థయిలో పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు కృషి చేయాలన్, పచ్చన్, సుసి్థర భవిష్యతుతికు బాటలు వేయాలన్ 
మనవి చేసుతినా్నం.

ఈ ఏప్రిల్ 22 చారిత్రాత్మకమైనదిగా న్లవబోతున్నది. సకలమానవజాతి ఒకే 
గళంతో, ఆశయంతో వినూత్న ఆలోచనతో, విశావాసంతో సమతుల వాత్వరణం 
కోసం హరితోదాగారాల విడుదలను పూరితిగా న్లిపివేయడం కోసం హరిత ఆరి్థక 
వ్యవస్థకోసం కృషిచేయాలి్సన అవసరం ఉంది.

ఇలా జర్పుకందం...
మీరు, మేమ, మనందరం, ప్రతి ఒక్కరం భూమాత పరిరక్షణకు ఎంతగానో కృషి 
చేయవలసిన అవసరం ఉంది. చిన్న చిన్న పనులనుండ పెద్ద కారా్యచరణల వరకు 
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకృతి పరిరక్షణకు, కాలుష్యరహిత ప్రపంచం కొరకు ఎంతైనా 
చేయవచ్్చను. ప్రత్్యకించి 22 ఏప్రిల్ ధరిత్రీ దినోత్సవ స్ఫూరితిన్ విసు్రుతంగా 
పంచేందుకు ప్రజలందరూ తమ తమ ప్ంత్లలో చైతన్యసభలు, రా్యలీలు, 

సంకల్్లు, సమాచార మారి్డ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్్చను. చినా్నరి 
విదా్యరు్లలో పరా్యవరణ నాయకత్వాన్్న ప్రోదికొల్ందుకు కళా - స్ంస్కృతిక 
కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను.  ఆధ్్యతి్మకవేతతిలతో ప్రకృతి-పరమాత్మ  అంశంపై 
ప్రవచన కార్యక్రమాలు న్రవాహించవచ్్చను. స్ంకేతిక, స్మాజిక మాద్యమాల 
దావారా ఈ ఆశయాన్్న బహుళవా్యపితి చేయవచ్్చను. ప్రకృతి-పరా్యవరణంపై 
చిత్రాల ప్రదర్శన చేపట్టవచ్్చను స్్థన్క పరా్యవరణ సమస్యలను క్రోడీకరించి 
వాటిన్ న్వేదికగా రూపందించి, మారు్కోసం కార్యచరణ ప్రంభంచవచ్్చను. 
విరివిగా మొక్కలు నాటందుకు ప్రణాళిక ప్రకటించవచ్్చను.  ఆయా ప్ంత్లలో 
ఇదివరకే ఉన్న వృక్షజాతిన్, జీవజాతులను, ఇతర ప్కృతిక సవారూపాలను గణంచి 
కాపాడే సంకల్ం తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజున తమ తమ పరా్యవరణ 
లక్ష్యలను, సంకల్్లను ప్రకటించవచ్్చ.

‘‘ ఈ భూమి, గాలి, నేల, నీరు, మన తాత ముతాతా తల నుండి 
అనవుంశికుంగా వచ్చినవి అనకోకు ఇవి మన పిల్ల ల తరుం 
నుండి ఋణుంగా తీసుకున్నవి అని గురుతా ుంచుకో. మన పెద్ద ల 
తరుం నుండి ఎలా మన తరానికి వచ్చియో అుంతే పవిత్ుంగా 
వాటిని ముుందు తరానికి అుందుంచడుం మన కరతా వ్ుం’’

-మహాతామా గాుంధీ

ప్రతిజ్ఞ
సకల జీవరాశులకు, మానవాళికి ఆవాసమైన భూమాత పట్ల గౌరవాన్్న 
బాధ్యతను కలిగిఉంటానన్, ప్రకృతిన్ దైవంగా భావించి, గాలి, నీరు. 
నేల, జీవావరణ, పరా్యవరణ వ్యవస్థల పరిరక్షణకు కృషి చేస్తినన్, 
కాలుష్యరహిత, పచ్చన్ సుసి్థర ప్రపంచంకోసం సరవాదా పాటుపడత్నన్ 
ప్రతిజ్ఞ చేసుతినా్నను.
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