
 

 

.              27, ఏిల్ – 2013, పనసవలస , సొ వవ ంచాయతి, డ ంబి్రగూడ మండలం, విళఖట్ట ణం            . 

 

సంజీవితు “తృత వితత నాల ండ గ” క ర ైతు తృరి త్ాాహక కరయకరమం. తూరపుకనుమలలో  మేల ైన ఎననో రకల 

వితత నాలు ఉనోయ.  ఐత్ ే ఆధుతుక అహార,  వ్యవ్సయుట్లలటో్ వ్లన ఇవి అంతర ంచితృర యే ిమాదమ ందతు 

తద్ాార జీవ్ ల ైవిద్ాయతుకి మ ుు లట్ిలలో  అతృయాతుో సంజీవితు గరహ ంచింద్.ి ద్ీతుటో్ ిజలను, సాచ్ఛంద సంసథ లను, 

ిభ త్ాాతుో జాగరపకులను చేస ందుకు నడ ంకట్ిట ంద్.ి సంజీవితు గత దళబ్ద  కలంగ సంిద్ాయ వ్యవ్సయ దఢ తులను 

లయంచేసతత  తద్ాార రయవ్రణాతుో, జీవ్ ల ైవిద్ాయతూో ర రక్షిసరత ంద్.ి ఆ కరయకరమంలల భాగగంగనే సంజీవితు గత 

ఎతుమిది సంవ్తారలుగ తృత వితత నాల ండ గను జరపుత్ ంద్.ి ఇటీవలే క ేంద్ర పరభుత్వేం సేంజీవితు కరయక్రమాలను 
జాతీయ పురసారతుక ై ఎేంపక్చేసేంది. 

 

విళఖట్ట ణం జిలాో , డ ంబ్రిగూడ మండలం, సొ వవ కిలలో గూడ నుండ ి చ్ుట్టట కకల అరల  ై గర మాలవ్రకు తన 

కరయకరమాతుో విసత ర ంచిన సంజీవితు ితియేట్ా ఆయా గర మల ర ైతులత్  ఈ కరయకరమాతుో తురాహ సరత ంద్.ి ితిగర మం 

నుండ ిఔత్ాాహ కుల ైన గ ర జన ర ైతులు తమవ్దద నునో సంిద్ాయ రకల ైన వితత నాలను ఈ కరయకరమంలల ిదర ిసత రప. 

అతి ఎకుకవ్ సంిద్ాయ రకలను కలిగ ఉనో ర ైతు ఆ యేడాద్ి బ్హుమతితు అందుకుంట్ారప. ఈ యేడాది మొద్టి 
బహుమతిగ గలి ఫేంకను ఇసుు ననము.  గ ర జన సంిద్ాయ గీత్ాలు, నృత్ాయలత్  ఆ రోజంత్ా గర మసుత లకు క 

ండ గ.ే గత సంవ్తారం జాతీయ జీవ్ల ైవిదయ సంసథ  మన రష్టట ా తుకి గను జీవ్ల ైవిదయ ద్ినాతుో ద్ినాతుో ురష్కర ంచి 
సంజీవితుకి బ్హుమతితు ిధానం చేసంద్ ి ఈ కరయకరమం చ్తస .  ఈ సేంవత్సరేం పరత్ేయక్ేంగ సేంపరదాయ కరరడా 
కరయక్రమాలను తురవహ ేంచి, విజ త్లక్ు బహుమత్ులను అేంద్జ యనున్ానము.   

 
సమత మర య  క ైైన ట్ ల సహకరంత్  సంజీవితు ఈ సంవ్తారం కూడా ఈ ండ గను ఏిల్ ఇరవ ై ఏడవ  

త్ారీఖున పనసవలసల  ో తురాహ సరత ంద్.ి  ఈ సందరభంగ బ్ాలబ్ాలికలు లర  సంసకృతీ సంిద్ాయాలు అదద ం ట్టట లా 
కఱా ిదరిన చేసత రప మీరందరూ వ్చిి ఈ కరయకరమా లతు విజయవ్ంతం చేయవ్లసంద్ిగ   

 

ఇద్ే మా ఆహాానం… 
ఇట్టో  
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