
*Pls use news Item*  

*విద్యా పర్ ాంగణయల్లో  నయటని మొక్కల్ు వాంద శ్తాం బతికలే్ా చర్ాల్ు* 

*హరితహార్ాంప ై దూల్పలో్ల ఫ్రస్ె్ట అక్డమీల్ల రెాండు రోజుల్ శిబిర్ాం* 

*విద్యాశ్ఖ, అటవీశ్ఖ న ాంచి ముగుు ర్ు చొపపున ప్ల్గు నన అన్నన జిల్ాో ల్ అధిక్ర్ుల్ు* 

*స్వచఛ ప్ఠశ్ల్, హరతి ప్ఠశ్ల్ పేర్ుతో విద్యార్ుు ల్ భాగస్్వమాాంతో హరితహార్ాం* 

హరతిహార్న్నన మరిాంత విస్ృతాంగ్ పరజల్లో క ితీస్ క్ువళె్ో ాంద క్ు, స్మాజాంల్ల అన్నన వర్ు ల్ భాగస్్వమాాన్నన హరతి 

తెల్ాంగ్ణ ద్ిశగ్ భాగస్్వమాాం చసేేాంద క్ు అటవీ శ్ఖ క్ృషి చేస్్త ాంద్ి. ద్ీన్నల్ల భాగాంగ్ అన్నన స్్ు యిల్లో  

విద్యార్ుు ల్న  హరతిహార్ాంల్ల భాగాం చేసి, వ్రే వ్ర్ధ ల్ుగ్ ఇాంటిాంటకిి పర్ావర్ణ అవగ్హన ప ాంచ ేక్ర్ాక్రమాన్నన 

పరభుతవాం అమల్ు చేస్్త ాంద్ి. స్వచఛ ప్ఠశ్ల్ – హరతి ప్ఠశ్ల్ న్ననయదాంల్ల పరతీ విద్యాల్యాం ఆవర్ణన  

ఆక్ుపచచగ్ మార్చన నయనర్ు. పర్ ధమిక్ స్ూకళ్లో  మొదల్ు, హ ైస్ూకల్ుో , హాస్్ళ్లో , స్ాంక్షమే భవనయల్లో  క్ూడయ 

హరతిహార్ాం అమల్ు క్న ాంద్ి. ద్ీన్నకోస్ాం ర్ష్్టర, జిల్ాో , మాండల్, గ్ర మ స్్ు యి వర్క్ు అధకి్ర్ుల్ు, సబిబాంద్ిక ి

అవగ్హన క్ల్లుాంచేాంద క్ు రెాండు రోజుల్ ప్టు శిక్షణయ తర్గతల్ు హ ైదర్బాద్ దూల్పలో్ల ఫ్రెస్్ట అక్డెమీల్ల 

జరగి్యి. తొల్లరోజు 16 జిల్ాో ల్ న ాంచి, రెాండో  రోజు 15 జిల్ాో ల్ న ాంచి అధిక్ర్ుల్ు హాజర్యాార్ు. అటవీ, 

విద్యాశ్ఖల్ న ాంచి ముగుు ర్ు చొపపున జిల్ాో క్ు ఆర్ుగుర్ు అధిక్ర్ుల్ు ప్ల్గు నయనర్ు. అటవీ శ్ఖ న ాంచి డీ.ఎఫ్.ఓ,  

ఎఫ్.డీ.ఓ, రేాంజ్ అధకి్ర్ుల్ు హాజర్వగ్, విదాశ్ఖ న ాంచి డీ.ఈ.ఓ, డిపయాటీ డీ.ఈ.ఓ, నోడల్ అధిక్ర్ుల్ు 

స్మావేశాంల్ల ప్ల్గు నయనర్ు.  అటవీ శ్ఖ న ాంచి పసీసీీఎఫ్ ల్ు పీ.క.ేఝా, ర్ఘువీర్ ల్ు ఈ క్ర్ాక్రమాంల్ల ప్ల్గు న్న 

హరతిహార్ాం ఆవశాక్త, పరభుతవ పర్ ధయనాతల్తో ప్టు, క్షతేర స్్ు యిల్ల విద్యార్ుు ల్ు, తలో్లదాండుర ల్న  భాగస్్వమాాం 

చేయటాం, నయటిన మొక్కల్ ర్క్షణ చర్ాల్ప ై వివరిాంచయర్ు. ఈ క్ర్ాక్రమాంల్ల ప్ల్గు నన అధకి్ర్ుల్ు, జిల్ాో , మాండల్, 

గ్ర మ స్్ు యి ల్లో  రెాండు శ్ఖల్క్ు చెాంద్ిన సబిబాంద్ిక ిఅవగ్హన క్ల్లుాంచన నయనర్ు.  

హరతిహార్ాంల్ల చ ర్ుగ్ు  ప్ల్గు న్న హరతి వ్ర్థ ల్ుగ్ ఎాంపిక్ అయియా విద్యార్ుు ల్క్ు గురితాంపపగ్ క్ాప్, బాాడీీ , 

క్ాండువ్ ల్ాాంటవిి ఇచిచ ప్ ర తసహ ాంచయల్న్న న్నర్ణయిాంచయర్ు. అల్ాగే పర్ావర్ణ అవగ్హన ఉాండి క్ర్ాక్రమాంల్ల 

ప్ల్గు నే టచీరో్న  హరతి ఉప్ధయాయుల్ుగ్ గురితాంచన నయనర్ు. పరస్ త తాం కొనస్్గుతునన నయల్ుగో విడత 

హరతిహార్ాంల్ల ఒక్ రోజున  పయరితగ్ విద్యార్ుు ల్ కోస్ాం కటేాయిాంచి, అన్నన విద్యాస్ాంస్ుల్లో  మొక్కల్ు నయటిాంచయల్న్న 

న్నర్ణయిాంచయర్ు. స్ మార్ు ముఫ ైు ల్క్షల్ మాంద్ి విద్యార్ుు ల్ు ఒక ేరోజు కోటిననర్ మొక్కల్ు నయటలే్ా అధకి్ర్ుల్ు 

పరణయళిక్ సదిదాం చసే్ త నయనర్న్న ఫ్రెస్్ట అక్డమీ డెైరక్ె్ర్ కోట తిర్ుపతయా తలె్లప్ర్ు.  


