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ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పలి్లల్లల  మధేాశక్తి పెరగాల్న్ాా ఆరోగ్యంగా ఉండటానిక్త విటమిన్లల  గ్ల్ పండలన్ల 
తీసలక్ోవడం వల్ల  శరరీం దృఢంగా ఉంట ంది.  మన్ దశేంల్ల ఎందరో మంది అన్ారోగాయనిక్త గ్ుర నై్పపుడు చిన్ా చిన్ా 

సమసయల్న్ల డాక్టరలన్ల సంపరదిస్ాి ము, అల్ా క్ాక్ ండా సవయంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాల్ంటే ఒక్ే మారగం హరతిహారం 
మహాయజ్ఞం అని తలె్ంగాణ ముఖ్యమంత్రర క్ేసఆీర్ గారు సూచించారు. హరతిహారం క్ారయక్రమానిా 2015 జూల్ ై 3న్ 

రంగార డడి  జిల్ాల ల్లని చిల్ క్ూరు బాల్ాజీ ఆల్యం ల్ల సంపంగి మొక్క న్ాటి ముఖ్యమంత్రర ప్రా రంభంచారు. హరితహారం 
క్ారయక్రమం చపేటటడానిక్త ముఖ్య క్ారణాల్  జీవవ ైవిద్యం సమన్వయం ల్లపించడం వల్న్ వితిన్ వ్ాయపిి  జ్రగ్డం ల్ేదల 
అందలక్న్ ేహరతిహారం క్ారయక్రమం దావరా మొక్కల్ , పెంచి ససయశ్ాయమల్ంగా తలె్ంగాణ రాష్టాట ా నిా పెంప్ ందించాలి అని 
ముఖ్యమంత్రర నిన్ాదం “కోతులు మళ్ళీ తిరిగి అడవుల వ ైపు పరయాణ ంచాలి పక్షులు తిరిగి పొ లాల వ పైు పరయాణ ంచాలి”, 
“పండల  మొక్కలు నాటండి ఫలితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండండి” ఈ ప్రా జ్ క్ ట  యొక్క ల్క్ష్యయల్  హరతిహారం ముఖ్య ఉదేేశం 
తెల్ పపట, హరతిహారం ల్ల పండల  మొక్కల్ పెంపక్ం పెనై్ హరితహారం ల్ల పండల  మొక్కల్ పెంపక్ం గ్ురించి 
తెల్ సలక్ోవడం, క్ాల్ానిా స్ారంగా సహజ్ంగా ల్భంచే పండుల , వ్ాటి పరయోజ్న్ాల్న్ల పరజ్ల్క్  వివరించలట , 

హరతిహారం ల్ల పండల  మెక్కల్పె ైఅవగాహన్ క్లిుంచలట, పండుల  మన్ ఆరోగాయనిా ఎల్ా ఉపయోగ్పడతాయి, వ్ాట ి
వల్న్ మన్క్  పరయోజ్న్ం ఏంటి అన్ే అంశం తలె్ పపట. సృష్ిటక్రత పండు మన్ ఆరోగాయనిా ఎల్ా ఉపయోగ్పడతాయి, 
వ్ాటి వల్న్ మన్క్  పరయోజ్న్ం ఏంట ి అన్ే అంశం తలె్ పపట. హరతిహారం తలె్ంగాణ రాష్టటంాల్ల మధ్యపరదేశ్ క్న్ాా 
ఎక్ కవ అడవపల్  ఉండాల్ని పరజ్ల్ందరకి్ీ సవచఛమ నై్ గాలి అందించాల్ని, జ్ంతువపల్  మళ్లల అడవపల్ వ్ పైప వ్ ళ్లల ల్ని 
క్ాల్ అన్లస్ారంగా పక్షుల్  వరాా ల్  రావ్ాల్ని, భూగ్రభ జ్ల్ాల్  పెరగాల్ని, తలె్ంగాణ రాష్టట  ావ్ాయపింగా రాన్లన్ా ఐదల 
సంవతసరాల్ల్ల మొక్కల్  న్ాటి 24 న్లండడ 33 శ్ాతం అడవిని పెంచాల్ని, హరితహారం ని ఐదల విడతల్ వ్ారగిా 
ప్రా రంభంచారు. హరితహారం ల్ల ప్ాల్గగ న్ా వ్ారకి్త హరతి మితర అవ్ారుి  ల్  పరధాన్ం చశే్ారు. పరత్ర నియోజ్క్వరగంల్ల 
న్ాల్ గ్ు ల్క్షల్ మొక్కల్  న్ాటాల్ని ఉదేేశంతో మొక్కల్ పరెుగ్ుదల్ పెై జియో టాయగింగ్ విధాన్ానిా అమల్ పరిచారు. 
మేము నిరమల్ జిల్ాల ల్ల మ నై్సస మండల్ంల్లని క్ొనిా గరా మాల్న్ల సందరిశంచి , హరతిహారం ల్ల ఇచిిన్ పండల  ముక్కల్పె ై
సమాచారానిా సకే్రించాము మహాగాo గరా మంల్ల సందరిశంచడం వల్న్ ఇక్కడడ పరజ్ల్  తరా గ్ునీరు సమసయ మూల్ంగా 
చరమ దంత వ్ాయధ్లల్  వసలి న్ాాయి అందలక్ని ఉప్ాధి హామీ పథక్ం క్తంద హరతిహారం మొక్కల్  హరతిహారం ల్ల 
భాగ్ంగా ఇక్కడ పరత్ర ఇంటిక్త జ్ామ, దానిమమ ,బాదం, పండల  మొక్కల్  ఇచాిరు. గరా మంల్ల క్ంటి సమసయల్  చరమ 
సమసయల్ మూల్ంగా హరతిహారం ల్ల భాగ్ంగా జ్ామ,ఉసిరి, మామిడడ, చటెలన్ల ఎక్ కవ మొతింల్ల పంెచారు. చింతల్ూరు 
గరా మం క్ొండ ప్రా ంతం క్ావడం వల్ల  ఇక్కడ మొతింగా సతీాఫల్ం పెటిట జిల్ాల  అంతటా మార కటలల  అముమతున్ాారు.  
జ్ామపండుల  పండుల  వ్ాటి ల్ాభాల్  జ్ామ దీని శ్ాసీియీ న్ామం సడిిఎం గోవా దనీిని త్రన్డం వల్న్ ఏ, బి, స ి,విటమిన్లల  
ల్భస్ాి యి, ఇది జ్ల్ బున్ల తగిగసలి ంది, ల్లహతి క్తరణాల్ వల్ల  క్ాయన్సర్ న్ల తగిగసలి ంది, ఈ పండు పిచలిక్ల్క్  
చిల్ క్ల్క్  చాల్ా ఇష్టటం, నిమమక్ాయ అనిా క్ాల్ాల్ల్ల ల్భసలి ంది శరీరం బరువు తగిగసలి ంది. 
 


