



ఈ ప్రపంచంలో ప్రకృతిని మంచిన సంపద 
లేదు. ఈ సృష్టిలోని ప్రతి ప్రాణీ ప్రకృతి హితంగా 
జీవిస్తున్నది. తన జీవన విధానంలోనే 
ప్రకృతిని వాడుకో దానిని కాపాడుకో అనే 
విధానం కనిపిస్తుంది. ఈ సృష్టిలోని సమసతు 
జీవరాస్లలో ఉన్నతమైన స్థానం మానవుడిది. 
ఆలోచించగలిగే మేధాశక్తుని కలిగి ఉండి 
ప్రకృతి వినాశనానిక్ కారణం అవుతునా్నడు. 
స్స్థార అభివృదిధి గురంచి ఆలోచన అంటూనే 
అస్థార వ్యవసథాను తయారు చేస్తునా్నరు. శాస్త్ర 
విజ్ఞానం లేని చదువులేని జీవకోటి కేవలం 
సృష్టి ధరామాని్న అనుసరంచి స్స్థార జీవితాని్న 
గడుపుతునా్నయి. సృష్టిలోని ఆ సమసతు 
జీవరాశి మనకు గురు పరంపర. మనం 
స్స్థార వ్యవసథా గురంచి ఆలోచించకపోతే ఈ 

భూగోళంపై ఇదే చివర తరం. ఇంతటి సంక్షోభంలో ఈ 
భూగోళం ఉన్నది. ఈ పరస్థాతులను అధిగమంచాలంటే 
ప్రతి మనిష్లో పరా్యవరణ స్ృహ కలగాలి, జీవవైవిద్యం 
పట్ల అవగాహన ఉండాలి, ఇది జరగాలంటే ప్రజలు 
మారాలి ప్రజలకు ఆధారమైన పల్్లలో్ల ప్రకృతి 
జీవవైవిధా్యనిక్ సంబంధించిన ఒక ప్రదేశం ఉండాలి 
అలంటి ఆలోచనల నుండి ఆవిర్భవించింది “పల్లె 
ప్రకృతి వనం”. 

ఈ పల్్ల ప్రకృతి వనం మహా అరణ్్యలకు ప్రతీక 
వంటిది. ఇది గ్రామ ఉమమాడి “విశ్వ సంపద”. ఈ 
వన సంపదను మంచిన సంపద మరొకటిలేదు. 
ఇలంటి సంపదను మనం రాబోయే తరాలకు 
అందించగలిగితే పరా్యవరణ సమతుల్యత 
విలువలను వారక్ అందించగలిగితే అదే నిజమైన 
“స్స్థార అభివృదిధి”. ఈ ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం వారు రాష్ట్ర వా్యపతుంగా ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో 
పల్్ల ప్రకృతి వనాని్న ఏరా్టు చేయాలనుకోవడం 
చాల అభినందించదగిన విషయం. ప్రభుత్వం 
చేస్న ఆలోచనకు బాధ్యతగల పౌరులుగా 
మనమందరము ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం 
చేదా్దం. మన భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఇచేచే 
అపురూపమైన కానుక ఈ పల్్ల ప్రకృతి వనం.

ప్రకృతి వనాన్ని ప్రతిష్టిద్దం -  
సహజ వనరులను పునరుద్దరిదం








-
 » ప్రజలలో పరా్యవరణ స్ృహ కలిగించి 
గ్రామంలో పరా్యవరణ సమతుల్యతను 
తీస్కురావడం 

 » తకుకువ ప్రదేశంలో గ్రామ పరధిలోని స్థానిక 
వృక్షజ్తులను ఒకే చోట నాటి గ్రామ ఉమమాడి 
వారసత్వ సంపదగా తీరచేదిద్దడం మరయు 
స్థానిక జీవవైవిధా్యని్న పరరక్ంచడం

 » గ్రామంలో ఆహా్లదకరమైన ఆరోగ్యకరమైన 
వాతావరణ్ని్న సృష్టించడం మరయు 
ప్రజలను వన ప్రేమకులుగా వన సంరక్షకులుగా 
తీరచేదిద్దడం

 » గ్రామంలోని స్కుల్ విదా్యరుథాలకు  పరా్యవరణ 
దర్శనీయ  కేంద్ంగా తీరచేదిద్దడం.

 » గ్రామ పంచాయతీలలో ఖాళీగా ఉనా్న 
భూములు, ప్రభుత్వ భూములు, లేదా ఏదైనా 
సంసథాలకు సంబంధించిన సథాలలు 

 » ఎంపిక చేస్న ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 
పొదలు పనిక్రాని కలుపు మొకకులు ఏరవేత 

 » గ్రామానిక్ దగ్గరగా ఉండేల చూడటం ఎంపిక 
చేస్న ప్రాంతంలో మొకకులు చాల తకుకువగా 
ఉండడం

 » ఎంపిక చేస్న సథాలం చుటూటి కంచె మరయు 
గేటు ఏరా్టు చేస్కోవడం 

 » నీటి సౌకర్యం కలి్ంచడం 
 » భూమని చదును చేయడం 
 » ప్రణ్ళిక ప్రకారంగా గుంతలు తీయడం 
 » మొకకులు ఏపుగా పెరుగుటకు కావలస్న 
ఎరువులను గుంతలో్ల నింపడం 

 » ప్రణ్ళికాబదధింగా మొకకులను నాటడం

గ్రామంలోని పరా్యవరణ పరరక్షణ కొరకు గ్రామ 
సర్ంచ్ ఆద్వర్యంలో  ఒక కమటీ ఏరా్టు చేస్కోవాలి. 
ఈ కమటీలో గ్రామ ఉపసర్ంచ్, వారుడు మంబరు్ల 
మరయు గ్రామంలోని పరా్యవరణ పరరక్షణ మీద 
ఆసక్తు ఉన్నటువంటి యువత, మహిళలు, అనుభవం 
కలిగిన వ్యకుతులు మరయు సంసథాలు  ఉండాలి. ఈ 
కమటీ పర్యవేక్షణలో గ్రామ స్బ్ంది పల్్ల ప్రకృతి 
వనాని్న నిర్వహించడం జరగాలి.



పల్్ల ప్రకృతి వనం అనేది ఆ గ్రామం యొకకు పరా్యవరణ 
జీవవైవిధ్యం, జీవావరణ స్వరూపానిక్ ప్రతీకగా 
నిలుస్తుంది మరయు గ్రామంలోని అంతరంచిపోతున్న 
వృక్ష సంపదను కాపాడుకోవడానిక్ ఇది ఒక 
సంరక్షణ కేంద్ంగా నిలుస్తుంది. ఈ పల్్ల ప్రకృతి 
వనంలో దాదాపు వంద రకాల మొకకులు నాటడం 
జరుగుతుంది. ఈ మొకకులు జీవావరణం, 
పరా్యవరణం, జీవవైవిద్య విశిషటితను కలిగి మరయు 
ఔషధ విలువలు, ఆహా్లదకరమైన పరసరాలను, 
మనోఉల్లస్ని్న కలిగించే ఫల, పుష్్లను కలిగిన 
మొకకులను నాటడం జరుగుతుంది. గ్రామస్థాల శరీర 
మానస్క ఆరోగా్యనిక్  దోహదపడే విధంగా వివిధ 
మొకకులతో నాటడం జరుగుతుంది. ఈ పల్్లప్రకృతివనం 
గ్రామవారసత్వ సంపదగా తీరచేదిది్ద భవిష్యత్ తరాలకు 
బహూకరంచడం జరుగుతుంది. ఈ పల్్ల ప్రకృతి వనం 
స్థానిక వన్యప్రాణులకు, పశుపక్ష్యదులకు ఆవాసంగా 
నిలిచి గ్రామ జీవ వైవిధ్యత విసతురణకు తోడా్టు 
అవుతుంది. 

పంచ మహా వృక్షల వనం, నక్షత్రవనం, గణపతి పూజ 
వనం, నవగ్రహ వృక్షల వనం, వంశవృక్షల వనం, 
నందన వనం, ఆహార వనం,  ఔషధ వనం అని్నంటిని 
కలిపితేనే పల్్ల ప్రకృతి వనం.





 

1.  జమమా చెటుటి

2. మారేడు చెటుటి

3. మర్రి చెటుటి

4. మేడి చెటుటి

5. రావి చెటుటి

జమ్మి

మర్రి మేడి

రావి

మారేడు

సూర్య గ్రహం - తెలలె జిల్లెడు 

శుక్ర గ్రహం  - మేడి 

శన్ గ్రహం - జమ్మి

చంద్ర గ్రహం  - మోదుగ 

బుధ గ్రహం -  ఉత్తరేణి 

రాహు గ్రహం - గరిక గడిడి 

గురు గ్రహం - రావి 

మంగళ గ్రహం  - నలలె సంద్ర 

కేతు గ్రహం -  దర్భగడిడి





1. అశ్వని

2. భరణి

3. కృతతుక

4. రోహిణి

5. మృగశిర

6. ఆరుద్

7. పునర్వస్

8. పుష్యమ

9. ఆశ్్లష

10. మఖ

11. పుబ్

12. ఉతతుర

13. హసతు

14. చిత 

అడడుసరము

దేవదారు

మేడి

అల్లనేరేడు

సండ్ర

రావి

వెదురు

పిప్లి

నాగకేసర

మర్రి

మోదుగ

జువి్వ

కుంకుడు

తిడ

15. స్్వతి

16. విశాఖ

17. అనురాధ

18. జ్్యష్ఠ

19. మూల

20. పూరా్వష్డ

21. ఉతతురాష్డ

22. శ్రావణం

23. ధనిష్ఠ

24. శతబిష

25.పూరా్వభాద్

26. ఉతతురాభాద్

27. రేవతి 

మది్ద

నాగలింగ

బొగర

విషముష్్ఠ

వేగిస

నిమమా

పనస

జిలే్లడు

జమమా

అరటి

మామడి

వేప

ఇప్

నక్షత్రము నక్షత్రముమొకకు మొకకు



మాచ పత్రి 

వాకుడు 

మారేడు 

గరక 

ఉమమాతతు 

రేగు 

ఉతతురేణి 

తులస్ 

మామడి 

గనే్నరు 

విష్ణుక్ంతం 

దానిమమా 

మరువం 

దేవదారు 

వావిలి 

జ్జి 

జమమా 

తెల్ల మది్ద 

రావి 

జిలే్లడు  

వెలగ





వేప 

రావి 

పొగడ

మర్రి 

చింత 

నేరేడు 

నాటు మామడి 

జువి్వ



సపోటా 

అరటి 

బాదం 

రేగు 

బతాతుయి 



 గులబీ 

పారజ్తం 

రాత్రిక్ రాణి

సంపెంగ

అడవినాభి

అడడుసరం

అతితుపతితు

కలబంద

అశోకవృక్షం

అశ్వగంధ

ఆవాలు

ఇంగువ

ఇండుపు

ఇప్

ఉతతురేణి

ఉస్ర

ఊట మొకకు

ఏలకులు

కరకాకుయ

కలబంద

కామంచి

కాసటిస్ ఇగ్్నయస్

గచచే కాయ

గడపరాకు

గరుడ ముకుకు

గుంటకలగర

గుగు్గలు

గురవింద

చింతరణం

చిటిటి ఈత

చేదు కలబంద

చేదు నారంజ

జటామాంస్

జ్్యతిషమాతి

తంగేడు

తమాల వృక్షం

తానికాయ

తిప్తీగ

తులస్

తెగడ

తెల్ల ఆరెచెటుటి

తెల్ల జిలే్లడు

దురదగుంట తీగ

దువె్వన బండ

దూలగండి

ద్రాక్ష

నల్ల పస్పు

నల్లమందు

నలే్లరు

నాగదంతి
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 » నీటి సంరక్షణ కొరకై ఇంకుడు గుంతల నిరామాణం 
 » పరా్యవరణ పరరక్షణకు స్ఫూరతునిచేచే వాకా్యలు మరయు గ్రామ 
పరా్యవరణ సమాచారం ఉండడం 

 » స్థానిక వృక్ష జ్తుల వితతున బా్యంకుని నిర్వహించడం 
 » మొకకు యొకకు పేరు శాస్త్రీయ నామం మరయు ఇతర ముఖ్య 
వివరాలను  రాయడం 

 » పల్్ల ప్రకృతి వనంలో నాటబడిన మొకకులకు సంబంధించిన 
సమగ్ర సమాచారమునకు రకారుడులను నిర్వహించడం

 » పల్్ల ప్రకృతి వనంలో నాటబడిన మొకకులకు సంబంధించిన 
సమగ్ర సమాచారమునకు సంబందించిన ఒక మా్యప్ ఉంచడం

 » ఈ పల్్ల ప్రకృతి వనం యొకకు ఏరా్టు కొరకై గ్రామ సభలో నిరణుయాలు 
జరగడం 

 » పల్్ల ప్రకృతి వనంలో మొకకులు నాటడం కొరకు గ్రామస్తుల అందరనీ 
పాల్్గనేటటు్లగా ఆహా్వనించడం 

 » పల్్లప్రకృతి వనంలో ఉదయం, స్యంత్రం నడక మరయు ధా్యనం 
చేస్కోవడం వంటి కార్యక్రమాలు గ్రామస్థాలకు అలవాటు చేయడం 

 » ముఖ్యమైన పరా్యవరణ దినోత్సవాలను పల్్ల ప్రకృతి వనం దగ్గర 
నిర్వహించుకోవడం 

 » గ్రామ సమగ్ర అభివృదిధి చరాచే కార్యక్రమాలను పల్్ల ప్రకృతి వనం దగ్గర 
నిర్వహించుకోవడం



కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ 
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కౌని్సల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ పరా్యవరణ సంసథా 22 ఏప్రిల్ 2010 నాడు ప్రారంభించబడి  నేటి వరకు 10.53 లక్షల మంది పాఠశాల విదా్యరుథాల భాగస్్వమ్యంతో, 
3,634 ప్రభుత్వ పాఠశాలల సహకారంతో, 33.98 లక్షల మొకకులను తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదశ్ రాష్్రాలలో నాటించడం జరగింది. తూరు్కనుమల పర్వత శ్రేణి 
జీవావరణ, పరా్యవరణ పరరక్షణ కోసం 3 ప్రాంతీయ, 2 జ్తీయ సదస్్సలను నిర్వహించి ఒక సమగ్ర నివేదికను రూపొందించి, 2019లో భారత మాజీ రాష్టిపతి 
శ్రీ ప్రణభ్ ముఖరీజు గార చేతుల మీదుగా విడుదల చేయడం జరగింది. 

CGR గత 10సంవత్సరాలుగా వివిధ గ్రామాలను స్స్ధిర హరత గ్రామాలుగా  మారేచేందుకు కృష్ చేస్తున్నది. తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే 2016 మరయు 2017 సం.లలో 
హరతమత్ర పురస్కురాని్న అందుకున్నది. 2016 సం.లో కా్యపిటల్ ఫండేషన్ ఢిల్్ల వారచే జస్టిస్ కుల్దీప్ స్ంగ్ జ్తీయ పురస్కురాని్న అందుకున్నది. CGR 
లక్ష్యలను విసతుృత స్థాయిలో అమలుపరచేందుకు, ధరత్రీ పరరక్షణకు ఎంతోమంది భాద్యతాయుత పౌరులను తీరచేదిదే్దందుకు, అనామాస్పలి్ల గ్రామం, కడాతుల వద్ద 
శ్రీశైలం జ్తీయ రహదారపై   ‘‘ది ఎర్తు సంటర్’’ పేరుతో పరా్యవరణ శిక్షణ, పరశోధన కేంద్రాని్న నిరమాంచడం జరగింది.

కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్్యషన్ (CGR)11 ఏళ్ళ హరిత ప్రస్థానం...


