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స్థా నిక కళాకథరుల ప్రతిభా ప్రదరశనలతో వసంతాల స్ౌరభాలను కురిప ంచిన టాంటెక్స్ ఉగథది ఉత్్వథలు 
 
ఏప్రిల్ 05, 2014, డాల్లస్ ఫో ర్్ట వర్్ట 
ఉత్్ర టెక్సాస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సా), స్సా నిక యూల్ెస్ ల్ోని టరనిిటర హ ైసకూల్ోల   షడ్రిచుల్  పండ్రగ 
వసతావరణం సంత్ర ంచుకుని  ఉగసది ఉత్ావసల్ను  అత్యంత్ వ ైభవంగస నిరవహ ంచారు. సంసా అధ్యక్షుల్ు విజయ్ 
మోహన్ క్సకరల  మర యు ఈ క్సరయకరమ సమనవయ కర్ మహేష్ ఆదిత్య ఆదిభటల  ఆధ్వరయంల్ో స్సంసూృతిక 
సమనవయకర్ శసరద సరంగ రెడడి   క్సరయకరమాల్ని నిరవహ ంచారు. ఈ క్సరయకరమానిక్ి , పూజిత్ కడడిసెటర్ , రశ్మిత్ 
కడడిసెటర్ , మర యు  గౌత్ం పటేల్ వసయఖ్ాయత్ల్ుగస వయవహర ంచారు.  
స్సా నిక విందు ఇండడయన్ రెస్స్ రెంట్ వసరు ఉగసది పచచడడతో కూడడన, పసందెైన పండ్రగ భోజనాల్ను , ఈ ఉగసది క్ి  
మొట్మొదటర స్సర గస ట ంటెక్సా వసరు అరటర ఆకుల్ో ఆహ్వవనిత్ుల్కు వడడి ంచారు. ఈ ఉత్ావసనిక్ి విచచచసరన 
సుమారు 1000 మంది సమక్షంల్ో 250 మంది బ ల్ బ లికల్ు, స్సా నిక కళాక్సరుల్ు ఉతాాహంగస పసల్గొ ని  
వ ైవిధ్యమ ైన స్సంసూృతిక పిదరశనల్ు ఇచాచరు. భ రత్ దచశం నుండడ పితచయకంగస విచచచసరన మిమిక్రర కళాక్సరుడ్ర 
“ఇమిటేషన్ రసజు”, త్న పతిిభ వంత్మ ైన పదిరశనతో అందర ని ఆకటట్ కునాాడ్ర. ట ంటెక్సా క్సరయదర శ కృషణ  రెడడి  
ఉపపల్పసటర ఉగసది శుభ క్సంక్షల్తో స్సవగత్ం పలిక్ి ఆ త్రువసయి , స్సంసూృతిక సమనవయకర్ శసరద సరంగ రెడడి  
స్సవగతోపనాయసంతో క్సరయకరమ శుభ రంభం జర గ ంది. శ్రర జయనామ సంవత్ార విశేషసల్ను వివర సక్  మార ంగంటర 
యుగంధ్రసచారుయల్ు గసరు పంచాంగ శరవణం తో క్సరయకరమాల్ు మొదల్యాయయి . ముందుగస విజి స్ో మనాథ్ 
శ్మషుయల్ ‘నారసయణ మంత్ంి’ క్రర్న, సవపా గుడడమ ల్ల  ఆధ్వరయంల్ో ‘మువవల్ సవవడడ’, స్ౌమితిి త్ుపురసని 
పరయవేక్షణల్ో ‘చినిా కృషుణ డ్ర’ డాన్ా, సరంధ్కర పో ల్స్సనిపలిల ఆధ్వరయంల్ో ‘ల్ంబ డోళ్ళ ప్రల్ల ’ జానపద నృత్యం, 
హేమ చావసలి శ్మషుయల్ ‘కూచిపూడడ వ ైభవం’ శసస్్ీయ నృత్యం, రంజీత్ ఆరయ క్ొర యోగరఫ్ చచసరన  ‘ధ్మాక’ ట లీవుడ్ 
మ డలల  శరర త్ల్ను ఆకటట్ కునాాయి. 
 
ఈ ఉగసది ఉత్ావసల్ సందరభంగస మార చ న ల్ల్ో నిరవహ ంచిన “వసంత్ గసన స్ౌరభం”  స్సహ త్య విల్ువల్తో 
కూడడన సరనీపసటల్ పో టీల్ను  ట ంటెక్సా వసరు ‘శుర తి, ల్య, శసర వయత్, ఉచాచరణ’ అంశసల్ పసితిపదికగస, స్సా నిక 
బ ల్ బ లికల్కు వసర  పతిిభ  పదిరశనకు అవక్సశం కలిపసక్ , పో టీల్ను నిరవహ ంచారు. అందుల్ో గెలిచిన భ రతి 
క్సలి్ వ ల్, మహ త్ జంగేటర, నేహ ధ్రసిపురం, పిజఞ బహిిదచవర, క్రర ్ చామకూర, ఈ ఉగసది ఉత్ావసల్ వేదికప్ెై వసర  
పసటల్ను వినిప్రంచి శరర త్ల్ మనసుాను దోచుకునాారు. ఈ గెల్ుప ందిన విజేత్ల్కు బహుమత్ుల్ పో షక దాత్  
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సతీష్ పునాం దావరస అందుకునాారు. డాల్స్ ల్ో నివసరసు్ నాతెల్ుగు వసరు స్సంసూృతిక క్సరయకరమ ప్రియుల్ే 
క్సక, అందుల్ో పతిిభ వంత్ుల్ు కూడా ... ఇందుకు నిదరశనంగస ‘డాల్స్ గసయని గసయకుల్ సరనీ విభ వర ’ 
మర యు రసజశేఖ్ర్ట సకర భొటల  దరశకత్వం ల్ో ‘సవరసంజలి’ పతి్యక్ష  సంగీత్  క్సరయకరమాల్ు, విచచచసరన సంగీత్ 
ప్రియుల్ను ఎంతో ఆకటట్ కునాాయి.  
 
అధ్యక్షుల్ు విజయ్ మోహన్ క్సకరల గసరు శ్రర జయనామ సంవత్ార ఉగసది శుభ క్సంక్షల్ు తెలియచచసక్  త్మ 
అధ్యక్ష సందచశంల్ో సంసా అభివృదిిక్ి తోడాపటట నందిసు్ నా పో షక దాత్ల్కు, క్సరయవరసొ నిక్ి, సభుయల్కు కృత్ఙ్ఞత్ల్ు 
తెలియ చచశసరు.  త్న 2014 ముఖ్య సందచశసనిా “కల్ుపుకుని పో వడ్ం, కలిసర పని చచయడ్ం, సంతోషంగస స్సగటం’ 
మరొకస్సర  ఆహ్వవనిత్ుల్కు గురు్  చచసక్ , అనుకుని విజయవంత్ంగస గత్ మూడ్ర న ల్ల్ల్ో చచసరన క్సరయకరమాల్ల్ో 
గసనసుధ్ ను  1220 AM తిర గ  పసి్సరంచచయటం, ఆరోగయ అవగసహన సదసుాల్ు , క్రరడ్ల్ పో టీల్ను   గుర ంచి 
మర యు  త్రువసత్ చచయబో యిే క్సరయకరమాల్ గుర ంచి కుల ప్ంగస తెల్ుపుత్అందర  సహ్వయ సహక్సరసల్ు 
అందించమని విజఞప్ర్  చచస్సరు.  ఉగసది ని పురసూర ంచుక్ొని  ట ంటెక్సా 2014 ఉగసది పురస్సూరసల్ను  ఈ 
సంవత్ారం స్సహ త్యం,స్సంక్ేతిక, శసస్,ీ మహ ళా స్సమాజిక సేవస మర యు విదాయ రంగసల్ల్ో విశేష సేవల్ందించిన 
వయకు్ ల్కు పకిటరంచారు. తెల్ుగు స్సహ త్య రంగంల్ో ఆచారయ పూదకర్ట జగదీశవరన్ గసర క్ి, శసస్ ీరంగంల్ో డా. కృషణ  
బ పటల  గసర క్ి, విదాయ రంగంల్ో ఆచారయ మత్ుకుమలిల విదాయస్సగర్ట గసర క్ి, స్సంక్ేతిక రంగంల్ో డా.పులిగండ్ల  
విశవనాధ్ం గసర క్ి , మహ ళా స్సమాజిక సేవస రంగంల్ో డా. భ ను ఇవటూర  గసర క్ి ఈ పురస్సూరసల్ను 
అందచచశసరు.   
 
ట ంటెక్సా మర యు తానా పూరసవధ్యక్షుల్ు డా. పసి్సద్ తోటకూర పసింగ సక్ , జాతిప్రత్ మహ్వతాి గసంధీ 
మ మోర యల్ టిస్్ త్రపున మే ౩న శంకుస్సా పన మర యు అక్ట్ బర్ట న ల్ల్ో జరగబో యిే మహ్వతాిగసంధీ  విగరహ 
స్సా పన క్సరయకరమ వివరసల్ు తెల్ుపుత్ూ, ట ంటెక్సా సభుయల్ందర నీ ఆహ్వవనించారు. 
 
 ఎంతో చకూటర మిమిక్రర పదిరశనతో విచచచసరన వసరందర నీ ఆనందపర చిన ‘ఇమిటేషన్’ రసజుని జాఞ ప్రకతో 
సత్ూర ంచారు. ఇల్ాంటర తెల్ుగు సంసూృతి వ లిలవిర చచ క్సరయకరమాల్ను జరుపుక్టవసల్ంటే,  సవచఛంద క్సరయకర్ల్ు 
ఎంతో అవసరం. ఇల్ాంటర క్టవకు చెంది, అత్ుయత్్మ  సవచఛంద సేవల్ందిసు్ నాసతీష్ పునాం కు “ఉత్్మ 
సవచఛంద సేవకుడ్ర (బెస్్ వసల్ంటీర్ట)  “ పురస్సూరసనిా  ట ంటెక్సా అధ్యక్షుల్ు విజయ మోహన్ క్సకరల, ఈ ఉగసది 
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ఉత్ావసల్ వేదికప్ెై ఆహ్వవనిత్ుల్ కరతాళ్ ధ్వనుల్ మధ్య అందచచస్సరు. ఈ సందరభంగస ఉగసది క్సరయకరమాల్ుకు 
తోడ్పడడన మహ ళా బృందానిక్ ిత్న పతిచయక కృత్జఞత్ల్ు తెలియచచస్సరు.  
 
ట ంటెక్సా వసరు చచసు్ నా వివిధ్ క్సరయకరమాల్ను పపించంల్ో నల్ుమూల్ల్ో వునా తెల్ుగు వసరందర క్ర 
చచరవేసు్ నా పసి్సర మాధ్యమాల్ెైన దచసరపసల జా, రేడడయో కుషర, tv 9, tv 5, టోర , ఏక్స నజర్ట, 6tv వసర ని, ఈ వేదికప్ెై 
గుర ్ంచడ్ం జర గ నది. 
 
ఇక స్సంసూృతిక క్సరయకరమాల్ వివరసల్ు ల్ోక్ి వ ళ్ళళతచ, శసంతి నకతి నేత్ృత్వంల్ో ‘వరషం’ మ డలల  నృత్యం, జయయతి 
కందిమళ్ళ శ్మషుయల్ు చచసరన ‘అల్రుల్ు కుర యగ’ శసస్్యీ నృత్యం, సుధా దాసర  ఆధ్వరయంల్ో ‘బ రీీ గర్టల్ డాషరంగ్ 
బ య్ా’ మ డలల  డానుా, వసుధ్ రెడడి  ఆధ్వరయంల్ో ‘అడ్వి త్లిల ’ మ డలల  నృత్యం, రూప బంద నేత్ృత్వంల్ో ‘విశవరూపం’ 
కథక్స నృత్యం, శ్రరల్త్ సకర  శ్మషయ బృందం చచసరన "గసజుల్ు" జానపద  నృత్యం, శేవత్ వససల్ వసర  ‘ట లీవుడ్ బీట్ా’ 
మ డలల , కళాయణి ఆవుల్ నేత్ృత్వంల్ో ‘కుంత్ల్ వరసళ్ళ” థిల్ాల న శసస్్యీ నృత్యం, మధ్ు చిత్్జల్ుల  ఆధ్వరయంల్ో 
‘పల్ెల పడ్రచుల్ు’ జానపద నృత్యం మర యు చివరగస చకరపసణి కుందచటర క్టర యోగరఫ్ చచసరన ‘త్డాక్స’ మూవీ మ డలల  
డాన్ా తో ఈ ఉగసది ఉత్ావసల్ పతిచయక స్సంసూృతిక క్సరయకరమాల్ు శరర త్ల్ను ఆనందపరచి ఒక తీప్ర గురు్ గస 
ముగ స్సయి. 
 
వందన సమరపణ గసవిసక్ , క్సరయకరమ సమనవయ కర్ మహేష్ ఆదిత్య ఆదిభటల  పసల టరనం పో షక దాత్ల్ెైన మ ై 
ట క్సా ఫెైల్ర్ట, బ వర చ బిరసయని పసయింట్, ఆకుల్ ల్ా అస్ో సరయిేట్ా, బిజిన స్ ఇంటెలిల స్ ల్ూయషన్ా,  పే్ల నో బేల్ర్ట హ్వర్్ట 
హ్వసరపటల్,   గోలి్ పో షక దాత్ల్ెైన విందు/పసంద్ రెస్స్ రెంట్ , హో రెైజాన్ ట ివ ల్ా, పసయరడెైజ్ బిరసయని పసయింట్, 
పసన్ ప్ెప్రాక్ట, విష్ పసల్ెపు ట క్సా కనాల్ె్ ంట్ా,  ఆ౦బియన్ా ర యాల్ీ (క్ిశరర్ట చుక్సూల్), అండ్ర్ట గౌర ండ్ ఇండడయన్ 
రెస్స్ రెంట్,   సరల్వర్ట పో షక దాత్ల్ెైన క్ె.ఆర్ట.యు. ప ి డ్క్షన్ా (డడజే,ఆడడయో), ర యాల్్ర్ట శ్రరని చిదురసల్, ర యాల్్ర్ట 
శ్రరధ్ర్ట బెండ్పూడడ,   ఈవ ంట్ స్సపనార్టా  శ్రరక్సంత్ మర యు సుధ్ పో ల్వరపు గసర క్ి , చల్పతి రసవు మర యు 
భమిరసంభ క్ొండ్కిుంట గసర క్ి, యున ైటెడ్ ఐ.టర. స్ ల్ూయషన్ా వసర క్ి, మస్సల్ వసక్స ,డచవిడ్ వీక్రల  హోమ్సా వసర క్ి 
కృత్ఙ్ఞత్ల్ు తెలియచచస్సరు.  
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“గసన సుధ్ - మన ట ంటెక్సా రేడడయో” 1220 AM ల్ో పసి్సరం చచయడానిక్ి సంయుక్ సహక్సరం అందిసు్ నా 
పతిచయక పిస్సరమాధ్యమాల్ెైన  దచసరపసల జా, రేడడయో కుషర ల్కు  మర యు పిస్సరమాధ్యమాల్ెైన tv9, tv5, టోర ,    
ఏక్స నజర్ట, 6tv ల్కు  కృత్ఙ్ఞత్ల్ు తెలియచచస్సరు.   
 
ఎంతో కృషర, సమయం వ చిచంచిన ట ంటెక్సా క్సరయవరొ సభుయల్ు మర యు వివిధ్ నామినేషన్ కమిటీ సభుయల్కు, 
సవచఛంద క్సరయకర్ల్కు పతిచయక అభినందనల్ు తెలిపసరు. భ రతీయ జాతీయ గీత్ం అందరు ఆల్ప్రంచడ్ంతో , 
విచచచసరన వసరందర క్ర ఎంతో ఆహ్వల ద పరచిన ఈ క్సరయకరమానిక్ి తెర పడడనది. 
 


