
“ప్రియమ ైన ప్కిృతి కి ‘’ 
(విద్యాశాఖా – అటవీ శాఖ సంయుకత భాగస్ాామ్ా కార్ాకరమ్మ్ు) 

 

విద్యాశాఖా మ్రియు అటవీ శాఖా సంయుకత భాగస్ాామ్ామ్ుతో జిల్ాా ల్ోని అన్నీ ప్భిుత్ా/ప్విేట్ 
పాఠశాల్ల్ోా  మొత్తం 4560 పాఠశాల్ల్ోా  4 నెల్ల్ు 14 జూల్ ై, 2018  న ండి 17th నవంబర్, 2018 వర్కు 
ప్తిీ శనివార్మ్ు మొత్తం 19 శనివారాల్ు పాఠశాల్ల్ోా  విద్యార్ధు ల్కు బాల్ా దశ న ంచే ప్కిృతి ప్ ై 
అవగాహన, ప్కిృతి సంర్క్షణ, మ్నవ సమ్ాజం ప్ ై ప్కిృతి పాత్ి, ప్రాావర్ణ సమ్త్ుల్ాం, మ్నవ 
అభివృద్ధు  – ప్రాావర్ణం ప్ ై ప్భిావం మొదల్గు అంశాల్ప్ ై అవగాహన ప్ ంచి, ప్కిృతిని ప్రిమిచేంద కు 
ర్ూప ంరించిన కార్ాకరమ్మే “ప్రియమ ైన ప్కిృతికి” 
జిల్ాా  ల్ోని పాఠశాల్ల్ వివర్మ్ుల్ు 
 

పాిధమిక పాఠశాల్ల్ు    - 2650 

పాిధమికోనీత్ పాఠశాల్ల్ు  - 280 

ఉనీత్ పాఠశాల్ల్ు   - 380 

మొత్తమ్ు     - 3310 

ప్విేట్ పాఠశాల్ల్ు   - 1250 

మొత్తం పాఠశాల్ల్ు   - 4560 

 

మ్ానవుడు త్న అవసరాల్ కోసం విరివిగా మొకకల్ు నరికేస త నయీడు.  ప్ర్ావస్ానంగా 
వాతయవర్ణ సమ్త్ుల్ాం ద్ెబబతిని వరాా ల్ు కుర్వడం త్గిిపో త్ునయీయి.  త్ద్యారా ఉషోో్ గరత్ల్ు 
ప్ రిగిపో త్ునయీయి.  అంతేకాక మ్నిషర త్న స్ాార్ు అవసరాల్ కోసం అబివృద్ధు  ప్రరిట అనేక ఫ్ాాకటరీల్ు 
నిరిమంచి కార్బన్ డెై ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనయక్సైడ్, సల్ఫర్ డెై ఆక్సైడ్ వంటి విష వఅయుయుల్న  
వాతయవర్ణం ల్ోనికి విడుదల్ చేస త నయీర్ధ.  ఈ విష వాయువుల్ ప్భిావాన్నీ త్గిించే చెటలా  త్గిన 
స్ాా యిల్ో ల్ేకపో వుట వల్న ఓజోన్ ప ర్కు ర్ంధంి ప్డటం వల్న అనేక వాాధ ల్కు కార్ణమ్ౌత్ునయీయి.  
కావున మొకకల్ు మ్నవ మ్న గడకు ఎంత్ అవసర్మో తెలియచేయుట, మొకకల్ు వాటి యిెకక ఔషధ 
విల్ువల్ు, మొకకల్ు పాిణ వాయుల్ు విడుదల్, భుస్ార్ ప్రిర్క్షణ ల్ో మొకకల్ పాత్,ి వరా్ం కుర్వడయనికి, 
మొకకల్ు ఏ విధం గా దో్హదం చేస్ాత యో అవగాహనయ కలిపంచడం ఈ కార్ాకరమ్ం ప్ిధయన ఉద్ేేశాం.   
 
 
 
 
 
 



ప్రకృతిని  ప్రరమిచ ేందుకు 19 వరాల కార్యకరమేం: 
 

1వ శనివార్ేం: మొకక నాటు – మూకుక తీర్చుకో: 14.07.2018 

 

ఈ రోజున జిల్ాా  ల్ోని ఆన్నీ పాఠశాల్ల్ోా  జిల్ాా  విద్యా శాఖా, అటవీ శాఖా సంయుకత 
భాగస్ాామ్ాంతో ల్క్ష మొకకల్ు నయటి అద్ే రోజు స్ాయంత్ంి విద్యార్ధు ల్కు, ఉప్ద్యాయుల్కు మొకకల్ు 
దత్తత్ ఇచిి వాటి సంర్క్షణ కు ఎటలవంటి చర్ాల్ు తీస కోవాలి అనే ద్యనిప్ ై బయాల్జీ ఉపాద్యాయుల్ు 
విద్యార్ధు ల్కు మ ళకువల్ు వివరిస్ాత ర్ధ.  మ్రియు కార్ాకరమ్ం అనిీ రోజుల్ు మ్ుంద గా నయటిన 
మొకకల్న  సంర్క్ించ క ంటూ ఆ ప్తిెాక కార్ాకరమ్ం రోజున విధధగా ప్తిి పాఠశాల్ల్ోా  నూ 50 మొకకల్ు 
నయటి సంర్క్షణ భాదాత్ల్ు చేప్డతయర్ధ. 

 

2వ శనివార్ేం: స్వచ్ు విద్ాయలయ – ప్చ్ుదనేం ప్రిశుభ్రత: 21.07.2018 

 

ఈ రోజున మ్ుంద  వార్ం నయటిన మొకకల్కు  న్నర్ధ పోయుట, మొకకల్ దగిర్ ప్ రిగిన కల్ుప్ు 
మొకకల్ు పీ్కివేసర విద్యార్ధు ల్ చే ప్చిదనం ప్రిశుభతి్ ప్ ై వాాసర్చనల్ పో టీల్ు నిర్ాహిస్ాత ర్ధ. 

 

3వ శనివార్ేం : హరతి స్మావేశేం – హరతి రాయలీ: 28.07.2018 
 

ఈ రోజున జిల్ాా  ల్ోని అన్నీ పాఠశాల్ల్ోా  హరిత్ సమ్ావేశాన్నీ నిర్ాహించయలి.  అన్నీ ఉనీత్ 
పాఠశాల్ల్ోా  National Green Crops ని ఏరాపటల చేయాలి.  మ్రియు గీరన్ కాబ్ న  ఏరాపటల చేసర ఒక కకక 
కాబ్ కు ఒక కకక చెటలట  ప్రర్ధ చెప్రప వాటి సంర్క్షణ భాదాత్న  ఈ కాబ్ కు అప్పగించయలి.  హరిత్ 
సమ్ావేశానికి విద్యార్ధు ల్ త్లాి త్ండుిల్న , సాచింద సంసాల్న  ప్రలిచి స్ాయంత్ిం  అనిీ పాఠశాల్ల్ోా  
హరిత్ సమ్ావేశం నిర్ాహించి పా్-కార్స్, స్ోా గన్ై తో హరిత్  రాాలి నిర్ాహించయలి. 
 

4వ శనివార్ేం : ప్రకృతి వడిలో ఒక రోజు: 04.08.2018 

 

ఈ రోజున పాఠశాల్ యాజమ్ానయాల్ు మ్ుంద గా విద్యాశాఖ అన మ్తి తీస క ని విద్యార్ధు ల్న  
క్ేత్ ిప్ర్ాటనల్కు తీస కువెళ్ళాలి.  ఆ రోజు సమీప్మ్ుల్ోని నర్ైరీల్ు, వనా పాిణ సంర్క్షణ కేంద్యిల్ు, 
జంత్ు ప్దిర్ైన కేంద్యిల్ు, వేసవి విడుద ల్ు, స్ామ్జిక అడవుల్ు, సహజ అడవుల్ు సందర్ైన చేప్టాట లి.  
విద్యార్ధు ల్కు అడవుల్ు, జీవ వెైవిదాం ప్ ై అవగాహన కలిపంచయలి. 

 

5వ శనివార్ేం: ప్రాయవర్ణ స్మతులాయనికి చెటుు : 11.08.2018 

 

ఈ రోజున ప్రాావర్ణ సమ్త్ుల్ాానికి చెటలా  ఏ విధమ్ుగా ద్ోహదం చేస్ాత యి అనే అంశం ప్ ై 
పాఠశాల్ స్ాా యిల్ో వర్క ష్ాప్ నిర్ాహించి, ప్కిృతి ప్రిమికుల్ు, ప్కిృతి వెైద ాల్ు, స ైన ై అదాప్కుల్చే 



ఉప్నయాస్ాల్ు ఇప్రపంచి ప్రాావర్ణం సంర్క్షణకు ఎటలవంటి చర్ాల్ు తీస కోవాలి అనే ద్యనిప్ ై విద్యారిు దశ 
న ంచే అవగాహన కలిపంచయలి. 
 

6వ శనివార్ేం: మానవ మనుగడలో వృక్షాల పాతర:  18.08.2018 

 

ఈ రోజున మ్నవ మ్న గడల్ో వృక్ాల్ పాత్ ి అనే అంశం ప్ ై ఉనీత్ పాఠశాల్ల్ విద్యార్ధు ల్కు 
ప్ యింటింగ్ పో టీల్ు, పాిధమిక స్ాా యి విద్యార్ధు ల్కు డయియింగ్ పో టీల్ు నిర్ాహించి, పో టీల్ు మ్ుగిసరన 
త్రాాత్ ఆ డయియింగ్ై ల్ోని సంద్ేశానిీ అందరికి తెలియచేయాలి. 
 

7వ శనివార్ేం: చెటుు  కొటటకుేండా బ్రతుకు లేద్ా:  25.08.2018 

 

ఈ రోజున “చెటలా  క టటకుండయ బతి్ుకు ల్ేద్య” అనే అంశం ప్ ై బృంద చర్ిల్ు నిర్ాహించయలి.  
మ్రియు చెటలా  క టటడం వల్న ఎటలవంటి అనరాు ల్ు సంభవిస్ాత యో చరిించి కరో డీకరించిన అంశాల్ు జిల్ాా  
విద్యా శాఖాధధకారి వారి కారాాల్యానికి నివేద్ధంచయలి.   

 

8వ శనివార్ేం: వనేం-మనేం రాయలీ :  01.09.2018 

ఈ శనివార్ం పాఠశాల్ విద్యార్ధు ల్ు అడవుల్ పాిమ్ుఖాత్ గురించి రాాలీ ల్ు నిర్ాహించి ప్జిల్కు 
అడవుల్ యిెకక పాిమ్ుఖాత్న  తెలియచేయాలి.   

 

9వ శనివార్ేం: ప్రకృతి ఒడిలో ఒక రోజు :  08.09.2018 

 

ఈ రోజున పాఠశాల్ యాజమ్ానయాల్ు మ్ుంద గా విద్యా శాఖ అన మ్తి తీస క ని విద్యార్ధు ల్న  
క్ేత్ ిప్ర్ాటనల్కు తీస కువెళ్ళాలి.  ఆ రోజు సమీప్ంల్ోని నర్ైరీల్ు, వనా పాిణి సంర్క్షణ కేంద్యిల్ు, జంత్ు 
ప్దిర్ైన కేంద్యిల్ు, వేసవి విద్ధదల్ు, స్ామ్జిక అడవుల్ు, సహజ అడవుల్ సందర్ైన చేప్టాట లి.  
విద్యార్ధు ల్కు అడవుల్ు, జీవ వెైవిధామ్ు ప్ ై అవగహన కలిపంచయలి. 

 

10వ శనివార్ేం: జల వనర్చలు – మనవ సిర్చలు  :  15.09.2018 

 

ఈ రోజు జిల్ాా  ల్ోని అన్నీ పాఠశాల్ల్ోా  “జల్ వనర్ధల్ు – మ్నవ సరర్ధల్ు “ అనే అంశం ప్ ై 
జల్వనర్ధల్ు మ్నవ నయగరికత్న  ఏ విధమ్ు గా ప్భిావిత్ం చేస్ాత యి, మ్నవ మ్న గడకు జల్వనర్ధల్ 
పాిమ్ుఖాత్, జల్వనర్ధల్న  ఏ విధమ్ుగా సంర్క్ించ కోవాలి అనే అంశం ప్ ై వాాస ర్చన పో టీల్ు 
నిర్ాహించయలి.  త్ద ప్రి సమీప్ం ల్ోని ఆనకటటల్ు, చెక్  డయాం  ల్ు,  ఎతిత  పో త్ల్ ప్ధకమ్ుల్ు సందరిైంప్ 
చేయాలి.   

 
 



11 వ శనివార్ేం: మొకకల తోనే మనిషి ఉనికి: 22.09.2018 

 

ఈ రోజు జిల్ాా  ల్ోని అన్నీ పాఠశాల్ల్ోా  మొకకల్ు మ్నిషర జీవితయనిీ ఏ విధంగా ప్భిావిత్ం 
చేశాయి, మొకకల్ు మ్నిషర కి ఏ విధమ్ుగా జీవనయధయర్ం అయాాయి అనే అంశం ప్ ై వకృత్ా పో టీల్ు 
నిర్ాహించయలి. 

 

12 వ శనివార్ేం: వనేం – మనేం రాయలి : 29.09.2018 

 

ఈ శనివార్ం పాఠశాల్ విద్యార్ధు ల్ు అడవుల్ పాిమ్ుఖాత్ గురించి రాాలీ ల్ు నిర్ాహించి ప్జిల్కు 
అడవుల్ యిెకక పాిమ్ుఖాత్న  తెలియచేయాలి.  

 

13 వ శనివార్ేం: వనేం – ప్రకృతి ఒడిలో ఒక రోజు : 06.10.2018 

 

ఈ రోజున పాఠశాల్ యాజమ్ానయాల్ు మ్ుంద గా విద్యాశాఖ అన మ్తి తీస క ని విద్యార్ధు ల్న  
క్ేత్ ిప్ర్ాటనల్కు తీస కువెళ్ళాలి.  ఆ రోజు సమీప్మ్ుల్ోని నర్ైరీల్ు, వనా పాిణి సంర్క్షణ కేంద్యిల్ు, 
జంత్ు ప్దిర్ైన కేంద్యిల్ు, వేసవి విడిద ల్ు, స్ామ్జిక అడవుల్ు, సహజ అడవుల్ సందర్ైన చేప్టాట లి.  
విద్యార్ధు ల్కు అడవుల్ు, జీవ వెైవిదాం ప్ ై అవగాహన కలిపంచయలి. 

 

14 వ శనివార్ేం: హరితాేంధ్రప్రద్ శ్: 13.10.2018 

 

మ్న రాష్ాట ా నిీ ససాశాామ్ల్ హరితయంధపి్ది్ేశ్ గా ర్ధప ంద్ధంచేంద కు ర్ూప ంద్ధంచిన వుాహల్ప్ ై 
చర్ి, హరితయంధపి్ది్ేశ్ స్ాధనల్ో విద్యార్ధు ల్ పాత్ి అనే అంశం ప్ ై చిత్లి్ేఖనం పో టీల్ు నిర్ాహించయలి. 

 

15 వ శనివార్ేం: స్మాజ అభివృద్ధి కి సామజిక అడవుల ప్ ేంప్కేం: 20.10.2018 

 

ఈ రోజున అనిీ పాఠశాల్ల్ోా  స్ామ్జిక అడవుల్ ప్ ంప్కం ఆవశాకత్ త్ద్యారా సమ్ాజమ్ు ఏ 
విధమ్ుగా అబివృద్ధు  చెందగల్ద్ో  విద్యార్ధు ల్కు తెలియచేసర స్ామ్జిక అడవుల్ ప్ ంప్కం ప్ ై పాతయళ పో టీల్ు 
నిర్ాహించి విజేత్ల్కు బహుమ్త్ుల్ు ఇవాాలి. 

 

16 వ శనివార్ేం: అటవీ స్ేంర్క్షణ అేందరే భాదయత: 27.10.2018 

 

ఈ రోజున అనిీ పాఠశాల్ల్ోా  వాతయవర్ణ సమ్త్ుల్ాం కోసం ప్తిీ ద్ేశం ల్ోన  ఉండవల్సరన 
కన్నసం అటవీ విసీత రాో నిీ మ్రియు మ్న ద్ేశంల్ో, మ్న రాషట ంా ల్ో ప్సి త త్ం ఉనీ అటవీ విసీత రో్ం 
తెలియచేయాలి.  త్గినంత్గా అడవుల్ు ల్ేకపో తే ఎటలవంటి ద షపలితయల్ు సంభవిస్ాత యో విద్యార్ధు ల్కు 
తెలియచేసూత  స్ామ్జిక భాదాత్న  తెలియచేసూత  నయటిక పో టీల్ు నిర్ాహించయలి. 

 
 



17 వ శనివార్ేం::  వర్ష పాతేం ప్ ై అడవుల ప్రభావేం: 03.11.2018 

 

ప్సి త త్ం వరాా కాల్ం అయినప్పటికీ సకాల్ంల్ో వరాా ల్ు రాకపో వడం మ్నం గమ్నిస త నయీమ్ు.  
అంతేకాకుండయ ఎండల్ు విప్రీత్ంగా ప్ రిగిపో త్ునయీయి.  కావున సకాల్ంల్ో సర్సన వరాా ల్ు కుర్వల్ంటే 
అడవుల్ు ఏవిధంగా ప్భిావం చూప్గల్వు అనే అంశం, భాష్ో పతేైకమ్ు, జీవ వెైవిధామ్ు మొదల్గు 
అంశాల్ప్ ై కిాజ్ పో టీల్ు నిర్ాహించయలి. 

 

18 వ శనివార్ేం::  ప్రకృతి ఒడిలో ఒకరోజు : 10.11.2018 

 

ఈ రోజున పాఠశాల్ యాజమ్ానయాల్ు మ్ుంద గా విద్యాశాఖ అన మ్తి తీస క ని విధార్ధడుల్న  
క్ేత్ ిప్ర్ాటనల్కు తీస కువెళ్ళాలి.  ఆ రోజు సమీప్మ్ుల్ోని నర్ైరీల్ు, వనా పాిణి సంర్క్షణ కేంద్యిల్ు, 
జంత్ు ప్దిర్ైన కేంద్యిల్ు, వేసవి విడిద ల్ు, స్ామ్జిక అడవుల్ు, సహజ అడవుల్ సందర్ైన చేప్టాట లి.  
విద్యార్ధు ల్కు అడవుల్ు, జీవ వెైవిధామ్ు ప్ ై అవగాహన కలిపంచయలి. 

 

19 వ శనివార్ేం::  హరతి ప్రతిజఞ : 17.11.2018 

 

ఈ రోజున పాఠశాల్ ఉపాద్యాయుల్ు, విద్యార్ధు ల్ు మ్రియు త్లాిత్ండుిల్ు అందర్ూ కలిసర 
పాఠశాల్ల్ో ఈ 19 వారాల్ు నిర్ాహించిన కార్ాకరమ్ాల్ ప్ ై సమీక్ించి మొత్తమ్ు నయటిన మొకకల్ు, 
అంద ల్ో బతికిన మొకకల్ు మ్రియు అవి ప్ూరితగా ఎద్ధగే వర్కు తీస క నవల్సరన చర్ాల్ు ప్ ై చరిించి 
విద్యార్ధు ల్కు సూచనల్ు చేయాలి. ఆ రోజున ఉపాద్యాయుల్ు విద్యార్ధు ల్ు మ్రియు త్లాిత్ండుిల్ు, 
సర్పంచ్, యం.ప్ర.టి.సర మొదల్ ైన ప్జిా ప్తిినిధ ల్ సమ్క్షంల్ో హరిత్ రాాలి నిర్ాహించి బహిర్ంగ కూడలి 
ల్ో హరితయహార్ం నిర్ాహించి త్ద ప్రి అందరిచే హరిత్ ప్తిిజఞ చేయించయలి.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


