
సంగీత నవావధానం తో దివయంగా సాగిన ట ంటెక్స్ సాహితయ వేదిక సప్తమ వారిి్కోత్వం. 

డాల్ల స్/ఫో ర్టు వర్్త; జుల్ ై 15, 2014: 

ఉత్్ర్ టెక్సాస్ తలె్ుగు సంఘం “నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్” ససహిత్య వేదిక 7వ వసర్షిక్ోత్ావం గత్ శనివసర్ం ససా నిక ఫసర్మర్తా బ్ర ంచ్ ల్ోని 

సెయంట్ మేరీ్స్ చర్త్ ల్ో ఎంతో వెైభవంగస, కన్నెల్ పండువగస, వీన్నల్ వందనగస, తెల్ుగు ససహిత్య వేదిక సమన్వయకర్్ ఆదిభటల  మహేష్ 

ఆదిత్య ఆధ్వర్యం ల్ో జర్షగష హాజర్ ైన్ ర్సజుు ల్ మన్సనల్న్న పర్వశంప చేస ంది.  

జయయతి పరజవల్న్ంతో క్సర్యకరమం మొదల్ ై, ట్ంటెక్సా నిర్వహించిన్ డా. శోబ్ ర్సజు గసర్ష 'వేసవ వెనెెల్ ' అన్ెమాచార్య శక్షణా శబిర్ంల్ొ  

పసల్ొొ న్ె 30 మంది చినాెర్టల్ అన్ెమాచర్య కీ్ర్్న్, పసర రా్నా గీతాల్ాపన్తో ముందనకు ససగషంది. సమన్వయకర్్ పసర్ంభోపనాయసం గసవసత్  

గత్ 84 నెల్ల్ుగసగస కరమం త్పపకుండా జర్టగుత్ున్ె నెల్ నలె్ా తెల్ుగు వెనెెల్ క్సర్యకరమ పుటటు కన్న, పసర శసస్ ానిె తెలియచేససర్ట. 

ససహిత్యవేదిక సభుయల్ు బససబత్ిన్ శ్రరనివససనల్ు, నిమమగడడ  ర్సమకృష్ణ , పున్ెం సతీష్, క్ొత్్మాసన సనధాకర్త ముఖ్య అతిథనల్న్న సభకు 

పర్షచయం చేసత్  వేదికపెైకి్ ఆహావనించార్ట. పరఖ్ాయత్ హర్షకథ కళాక్సర్టల్ు శ్రర స ంహాచల్ శసస ్ ి 'ర్సమాయణం-ధ్ర్సమచర్ణం', మధ్నర్కవ శ్రర 

ర్సర్సజు 'ఊహల్ పల్ల కి్ల్ో ఊరే్గషన్ ఆధ్ననిక కవుల్ు' , పరఖ్ాయత్ ర్చయత్ శ్రర వెనెెల్కంటి 'నేటి స నిమా పో కడల్ు ', ఫ్రఖ్ాయత్ న్వల్, టివ 

ధార్సవసహికల్ ర్చయతిర శ్రరమతి బల్భదరపసత్ుర ని ర్మణి 'ధార్సవసహికల్ల్ో స్్ ి పరతినాయక పసత్ర', పరఖ్ాయత్ కవ శ్రర జొన్ెవత్ు్ ల్ 

ర్సమలింగేశవర్ర్సవు 'డాకుర్త ఉండెల్ మాల్క్ొండా ర్ డడడ  గసర్ష ర్చన్ “మాన్వగీత్” అంశముల్పెై పరసంగషంచార్ట. పరతేయక ఆహావనిత్ుల్ు తిర్టమల్ 

తిర్టపతి దవేసస్ న్ం చెైర్మన్ శ్రర కన్నమూర్ష బ్ప ర్సజు గసర్ట పరవసససంధ్నర ల్కు తెల్ుగు పెై గల్ మకుువన్న క్ొనియాడుత్ూ, ఎస్.వీ భక్ి్ ఛానెల్ 

ల్ో తెల్ుగు సంసుృతి, ససహితాయనిె పర్షర్క్డంచే దిశగస మంచి ససహితీ క్సర్యకరమాల్కు చోటట కలిపసస్ మని చెపసపర్ట. 

పరఖ్ాయత్ సంగీతావధాని డా.మీగడ ర్సమలింగససవమి త్మ సంగీత్ న్వసవధాన్ంతో ర్ ండు గంటల్ పసటట వీక్షకుల్న్న  ర్ంజంపచేససర్ట. 

న్వసవధాన్ం ల్ో సంధాత్గస ఆచార్య పూదతర్త జగదీశవర్న్, పసర శెకుల్ు గస చిర్ంజీవ కసత్ ర్ష పరణవ్, శ్రరమతి స దాా రా్ కల్ాయణ,ి డా. ఆళ్ళ 

శ్రరనివసస్ ర్ డడడ , శ్రర క్సజ సనరే్ష్, శ్రర స ంహాచల్ శసస ్ ి , శ్రర వెనెెల్కంటి, శ్రర ర్సర్సజు, వయవహర్షంచార్ట. పసర శెకుల్ు వవధ్ పరశెల్ు సంధించి 

వసటిని త్మకు న్చి్న్ ర్సగంల్ో ఆల్ప ంచమని క్ోర్గస, అవధాని ఎంతో సననాయాసంగస ర్సగయుక్ంగస పదయధార్ణ చేససర్ట.  ఇందనల్ో 

చెపుపక్ోదగొది తెనాలి ర్సమలింగని "కుంజర్ యోధ్ము దోమ కుత్ు్ క జచె్న్" అనే పదాయనిె, ర్ ండు వధాల్ుగస మధ్యమావతి ల్ో,బిళ్హర్ష 

ర్సగంల్ొ ఎంతో హృదయంగస ఆల్ప ంచార్ట. 

శ్రరమతి శసంతి న్తతి , శ్రరమతి ర్ూప బండ ర్ూప ందించిన్ జాన్పద న్ృత్యం, శ్రరమతి చావలి హేమ గసర్ష శష్ుయల్ు శ్రర జొన్ెవత్ు్ ల్ ర్చించిన్ 

'దశసవతార్ం' కూచిపూడడ న్ృత్యం ససా నిక చినాెర్టల్ు కడు ర్మణీయంగస పరదర్షశంచి పరరక్షకుల్న్న మంత్రముగుు ల్న్నచేససర్ట. ట్ంటెక్సా 

అధ్యక్షుడు క్సకర్ల వజయ్ మోహన్ పరసంగషసత్  84వ సదసనా భ్ర్త్ దేశం న్నంచి వచే్స న్ ససహితీ దిగొజాల్ మధ్య అత్యంత్ ఆసక్ి్కర్ంగస 

జర్గడం, ఇంత్ మంది ససహితీ ప రయుల్ు హాజర్ట క్సవటం త్మకు ఆన్ందంగస ఉంది అని వయక్ పర్షచార్ట. ట్ంటెక్సా క్సర్య నిర్వహక బృంద 

సభుయల్ు, తెల్ుగు ససహిత్య వేదిక సభుయల్ు అతిధ్నల్న్న పుష్పగుచాాల్ు, దనశసశల్ువ ల్తో సనామనించి, జాు ప కల్న్న అందచేససర్ట. 



సభన్న ముగషంచే ముందన తెల్ుగు ససహిత్య వేదిక సమన్వయకర్్ వందన్ సమర్పణ చేసత్  సప్మ వసర్షిక్ోత్ావసనికి్ వచే్స న్ వవధ్ 

ససహితీ ప రయుల్కు, క్సర్యకరమ పో ష్కదాత్ల్ ైన్ శ్రర గొటిుముకుల్ సనరే్ష్ , శ్రర కల్వల్ ర్సవ్, డా. జువసవడడ ర్మణ, శ్రర ఎం.వ.ఎల్ పరససద్, 

గసర్లకు, సవచ్ంద సరవకుల్ుగస పనిచేస న్ ట్ంటెక్సా క్సర్యవరొ్ సభుయల్కు, ట్ంటెక్సా ఫ్ుడ్ కమిటీకి్, తెల్ుగు ససహిత్య వేదిక సభుయల్కు, వేదిక 

కలిపంచిన్ సెయంట్ మేరీ్స్ చర్త్ యాజమానాయనికి్, పరతేయక పరససర్ మాధ్యమాల్ ైన్ దేశ్రపసల జా, రే్డడయో ఖ్నష , పరససర్ మాధ్యమాల్ ైన్ టీవీ9, 

6టీవీ, టీవీ5, టోర్ష (తెల్ుగువన్) వసర్షకి్ కృత్ఙ్ుతాపూర్వక అభివందన్ముల్ు తెలియజేససర్ట. 


