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*సతీాఫలం పండుకు మళీ్ల పూర్వ వ భైవం తచె్చందుకు కృషి* 

*హరతిహార్ంలో తెలంగాణ అటవీ శాఖ వినూతన పరయతనం* 

*కాళేశ్వర్ం ప్రా జెకుు  పరతాామననయ అటవీ ప ంపకం భూములోీ  భారగీా సతీాఫలం చెటలీ * 

సీతాఫలం.. నోర్ూరించ్ ఓ మధుర్మ ైన పండు. ముఖాంగా తెలంగాణ ప్రా ంతంలో ఈ సతీాఫలననికి ఉనన ప్రా ధానాత 

మనందరకిీ తలెిసింద్. మంచి ప్ో షక విలువలతో జీర్ణశ్కిిని ప ంచ్ందుకు ఉపయోగడపడ ్ సీతాఫలం ఒకపపుడు 

విరవిిగా లభంచద్ి. అయిత ్కాలననుకరమంలో సీతాఫలం చెటలీ  బాగా తగిిప్ో యనయి. ప్ారిశార మికీకర్ణ, రియల్ ఎసటుట్ 

బూమ్ వలీ మ జారటిీ ప్రా ంతాలోీ  ఈ ర్కం చటెలీ  అంతరించ ్ దశ్కు చ్ర్ుకునానయి. సజీన్ లో సతీాఫలం కోసం 

వ తుకుునే పరసిిితి వచిచంది. గతంలో చుటలు పకుల జిలనీ ల నుంచి రాజధాని హ దైరాబాద్ కు కూడా సతీాఫలనలు ప దద  

ఎతుి న వచ్చవి, ఇపపుడా పరసిిితి లేదు. కానీ ముఖామంతిర కసేీయనర్ సూచనలు, అటవీ శాఖ చొర్వతో తెలంగాణలో 

మళీ్ల సీతాఫలంకు పూర్వ వ భైవం తీసుకువచచ్ పరయతానలు జర్ుగు  నానయి. కాళేశ్వర్ం ప్రా జకెుు లో భాగంగా 

సటకరించిన అటవీ భూమికి బదులుగా పరభుతవం సుమనర్ు 2653 హ కాు రీ్ భూమిని ఏడు జిలనీ ల పరధిలిో అటవీ 

శాఖకు అపుగించింది. దీనిలో 2020 నుంచి పరతాామననయ అటవీ ప ంపకం చప్టాు లిి ఉంది. కానీ అపుటదిాకా 

ఆగకుండా ఈ యిడేాది నాలుగో విడత హరతిహార్ంలో భాగంగా ఈ ప్రా ంతాలోీ  పరతాామననయ మొకుల ప ంపకం 

చ్పటాు లనిముఖామంతిర అటవీ శాఖకు సూచించార్ు. తెలంగాణ ప్రా ంతం భూములకు అనువపగా ఉండ్ చెటీను 

మనతరమే నాటాలని చెప్ాుర్ు. పరతాామననయ అటవీ ప ంపకం కోసం కటేాయించిన భూములు మ జారటిీ కరీంనగర్ 

అటవీ సరిుల్ అంటే సరిిసలీి, జగితాాల, ప దదపలీి జిలనీ ల పరధిలిోనే ఉనానయి. 1752 హ కాు రీ్ భూమిని రవె నూా శాఖ 

ఈ మూడు జిలనీ లోీ  అటవీ శాఖకు అపుగించింది. మొతిం 34 ప్రా ంతాలోీ  విసిరించి ఉనన ఈ భూములోీ  సుమనర్ు 

రెండు లక్షల మొకులు నాటేందుకు అటవీ శాఖ నడుంబిగించింది. అంతక్ాదు మొకులు నాటడం కంట ేముంద ్

ఖచిచతమ నై ర్క్షణ చర్ాలు, చెైన్ లింక్ ఫ నిింగ్ ఏరాుటల, కందకాలు తవవకం దావరా జంతువపలు, మనుషులు 

ఇష్ాు నుసార్ం ఈ భూములోీ కి వ ళీ్కుండా అటవీ శాఖ ఏరాుటలీ  చ్సింది. వపే, రలే, న మిలినార్, టేకు మొకులను ఈ 

ప్రా ంతాలోీ  నాటలతునానర్ు. అద్ సమయంలో గతంలో ఈ ప్రా ంతాలోీ  విరివిగా ప రిగని సతీాఫలం చెటీప  ైకూడా అటవీ 

అధకిార్ులు దృషిు  ప టాు ర్ు. గతంలో సాి నికులకు మంచి ఆదాయ వనర్ుగా ఉనన సతీాఫలం వనాలను 

పపనర్ుదధరించాలని అటవీ శాఖ సంకలిుంచింది. సరిిసలీిలో మూడు, జగతిాాల, ప దదపలీిలోీ  ఒకోు ప్రా ంతానిన ఎంపకి 

చ్సహిరతిహార్ంలో భాగంగా కనీసం రెండు మీటర్ుీ  ఉనన సతీాఫలం మొకులను నాటలతునానర్ు. సరిసిిలీ జిలనీ లో 

బో నాల, సార్ంపలీి, తిమనాపూర్, బసావపూర్, దామననపటట గార మనలకు చెందని ముదరిాజ్ సామనజిక వరాి నిక ి

చెందనివార్ు అటవీశాఖ పరయతాననికి మదదతు తలెపటంతోప్ాటల సవయంగాహరితహార్ంలో భాగంగా మొకులు నాట ే



కార్ాకరమంలో ప దద  ఎతుి న ప్ాలగి నానర్ు. ముదిరాజ్ వరాి నిక ిచెందని పూరీవకులు ఈ ప్రా ంతాలోీ  గతంలో సతీాఫలం 

అమాకాల దావరా ఆదాయం ప్ ంద్వార్ు. ఇపపుడు పరభుతవం ముందుకు వచిచ సీతాఫలం వనాలను ప ంచ్ందుకు 

ప్రా ముఖాతను ఇవవటంప ై సాి నికముదరిాజ్ లు ఆనందం వాకిం చ్సుి నానర్ు. మూడు, నాలుగళీే్లో ఈ చెటలీ  

ఫలనలను ఇసాి యని వార్ు చబెుతునానర్ు. చటీెను ర్క్షంచుకుని, ఫలనలు ప్ ంద్ందుకు తాము సదిదం  అంటలనానర్ు. 

ఈ ప్రా ంతంలో లక్ష సతీాఫలం మొకులను నాటడం టారెిట్ గా ప టలు కునన అటవీ శాఖ ఇపుటిక ీ47 వలే మొకులను 

పూరిి ర్క్షణాతాక చర్ాలతో నాటింది. మిగతా వాటిని కూడా ఈ సజీన్ లోనే పూరిి చ్సాి మని కరీంనగర్ సరిుల్ 

అదనపప అటవీ సంర్క్షణ అధకిారి మోహన్ చందర పరేియిన్ చెప్ాుర్ు. భూ సార్ పరకీ్షల నిర్వహణ తరావత పూరిి 

ఆధునిక పదదతులు, ర్క్షణ చర్ాలతో మొకులు నాటలతుండటం, అటవీశాఖ అధకిార్ులు, సిబబంద ి కూడా పూరిి 

సాధ యిలో నిమగనం అవపతుండటంతో సతీాఫలం ఫలనలు తవర్లోనే అంద్ అవకాశ్ముంది.  


