ట ాంటెక్స్ వేదికపై రామాచారి శిష్య బ ాందాం అాందిాంచిన “స్వరమాధురి”: పలువురికి ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ పురస్ాారాలు
ఈ నెల జూన్ 20వ తేదీన, డాలల స్ నగరంలోని దేశీ ప్లలజా స్ట
ూ డియోలో ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస), లిటిల్ మ్ుుజీషియన్స
అకలడమీ, మ్రియు ఢిల్లల తెలుగు సంఘం సమ్నవయంగల నిరవహంచిన “సవరమ్ాధురి” కలరుక్రమ్ం ప్రేక్షక్ులను ఆనంద సలగరంలో
మ్ుంచెత్తంది. ఈ కార్యక్రమంలో భ గంగల ఢిల్లల తెలుగు అకలడెమీ కలరుదరిి శీర. ఎన్ వి.ఎల్. నాగరలజు, వలరి సతీమ్ణి శీరమ్త్. లక్ష్ిి, ఉత్త ర
టెక్సస్ తెలుగు సంఘం అధుక్షులు, డా. ఊరిమండి నరసింహా రెడ,ిి ప్ేతేుక్ కలరుక్రమ్ాల సమ్నవయక్రత శీరమ్త్. సింగిరడ
ె ిి శలరద మ్రియు
బ ందం, ట ంటెక్సస కలరువరగ సభ్ుులు, అత్థులు సంయుక్త ంగల జయుత్ ప్ేజవలన చేసి కలరుక్రమ్నిి ప్లేరంభంచారు.
సంగీత్ం ఓ సంప్ద! రలగం ఒక్ భోగం అనాిరు ప్ెదదలు. శ్రవణానందభ్రిత్మన
ై రలగలలాప్న వింటే బ ధలను మ్రిిప్ో యి ఎనని భ వలలు
మ్నలో ఉదభవిసలతయి. సలహత్ుం ఒక్ సంబరమైతే దానికి సంగీత్ం తోడెై మ్ధురమన
ై గలనంతో, నితేత జప్రులను సెైత్ం ఉతేత జప్రుసుతంది.
సవరలనికి ఎనని రలగలలు మేళవింప్ు జేసి త్మ్ గలనామ్ తానిి లోకలనికి వినిప్ించిన మ్హానుభ వుల ందరో! ఎందరెందరో!
భ వలనికి త్గిన రలగలనిి జయడించి భ వప్ేక్టిత్ం చేసత త గలనాలాప్న చేసర సంగీత్ గలయక్ుడు డా. కోమ్ండతరి రలమ్ాచారి గార్ు
మ్ధురగలయక్ునిగల అనత్కలలంలోనే ప్రరు ప్ేఖ్ాుత్లు గడించారు. ‘లిటిల్ మ్ుుజీషియన్స అకలడమీ’ ని సలాప్ించి ఇటు భ రదేశ్ంలోనే
కలక్ుండా అమరిక్, ఆసరరలి
ే యా, యూరప్ వంటి ప్లశలిత్ుదేశలలోల ఎంతో మ్ంది శిష్యులక్ు శిక్షణనిచిి వలరిచేత్ ప్ేదరినలు ఇప్ిిసత
త
యావత్ ప్ేప్ంచానిి సంగీత్ సలగరంగల చేసి ఎందరో ప్ేమ్ుఖ్ుల చేత్ మ్నినలను ప్ ందారు.
ఉత్త ర టెకలసస్ తెలుగు సంఘం అధుక్షుడు డా. ఊరిమండి నరసింహారెడిి సభ్నుదేదశించి మ్ాటల డుత్ూ డా. కోమ్ండతరి రలమ్ాచారి గలరితో
ట ంటెక్సస సంసా క్ుని ఐదు సంవత్సరలల అనుబంధానిి, సలానిక్ చినాిరులక్ు సంసా అందిసత ుని ప్ో ే తాసహానిి, మ్రియు 18
సంవత్సరలలక్ు ప్ెైబడి సలానిక్ గలయనీగలయక్లక్ు ప్ేతుే క్ంగల ఏరలిటు చేసత ుని “సవరమ్ంజరి” కలరుక్రమ్ానిి వివరించారు. ఢిల్లల తెలుగు
అకలడెమీ గత్ మ్ుప్ెిై సంవత్సరలలుగల తెలుగు భ షల సంసక త్ ప్రిరక్షణక్ు చేసత ుని అనేక్ కలరుక్రమ్ాలను, మ్రియు శీర NVL నాగరలజు
గలరి నిసలసారధ సరవలను కొనియాడారు.
ఈ కలరుక్రమ్లో డా. కోమ్ండతరి రలమ్ాచారి గలరి శిష్యుల ైన సతప్ర్ సింగర్స, ప్రల బ క్స సింగర్స, సత్ుయామని, నిహారిక్, క్శ్ుప్ మ్ననజ్,
కౌత్ అశివన్ మ్ననహరంగల త్మ్ గలనానిి సినిమ్ాలోలని ప్లత్-కొత్త ప్లటలక్ు సమ్ంగల ప్లేధానుత్నిసత
త శ్రరత్నీవు గత్నీవు, ఆనత్ నీయర,
నీనీల ప్లడెద, కొంత్కలలం, రలమ్చక్కని సీత్క్ు, వంటి ప్లటలతో ప్రేక్షక్ులను ఆనంద డో లిక్లోల విహరింప్జేసలరు. వీరితో ప్లటు డా.
కోమ్ండతరి రలమ్ాచారి గలరి శిష్యుల ైన డాలల స్ నివలసులు ప్ూనతరు సంజన, క్సత
త రి ప్ేణవ్, జంగేటి మ్హత్, ధరిప్ురం సరిహ, వలసకరల
శ్రరయ, వటిరక్ుటిర వెనెిల, ప్టేల్ ఆనికల, ప్ండుగు శీరయ, సుంకిరడ
ె ిి అవని, పూజిత కొమ్మెర్, కౌత రితి,కౌత శ్రరలక్ష్ిె,కౌత అన్విత్ క్ూడా
వలరు సవర ప్రచిన సరిగమ్ ప్దని సవరలలే, సారే జహాన్ కొ ప్ాయరా హందటసాాన్ హమారా,ఒక్ రాగం పలకాలంటే వంటి ప్లటలక్ు
భ వరలగలలను జత్క్టిర త్మ్ గలనంతో ప్ేత్భ్ను చాటుక్ునిరు.
ఢిల్లల తెలుగు సంఘం శీర.ఎన్ వి.ఎల్. నాగరలజు, వలరి సతీమ్ణి లక్ష్ిి 30 సంవత్సరలలుగల క్ళలప్ెన
ై ుని మ్క్ుకవతో ఎంతోమ్ంది
క్ళాకలరులను, క్ళాప్ో ష్క్ులను, క్ూడా ప్ో ే త్సహంచి వలరి క్ళాదరణను చాట రు. ‘సవరమ్ాధురి’ కలరుక్రమ్ంలో వలరు హయుసర న్ నుండి
సవచఛంద సరవక్ులు శీర.బంగలరు రెడిి, న త్ు క్ళాకలరిణి శీరమ్త్. కోసతరి ఉమ్ాభ రత్, లిటిల్ మ్ుుజీషియన్స అకలడమీ నుండి శీరమ్త్.
సింగిరెడిి శలరద మ్రియు శీర ప్ూనతరు క్మ్లాక్ర్, నాట ప్లేంతీయ ఉప్లధుక్షుడు శీర.దరలగ రెడిి, కలరుక్రమ్ం ప్ో ష్క్దాత్ జి అండ్ సి

శీర.మ్లిల క్స, ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం అధుక్షులు డా. ఊరిమండి నరసింహా రెడ,ిి ప్లలక్ మ్ండలి అధిప్త్ శీర. అజయ్ రెడిి లక్ు ప్ేవలస
తెలుగువలరికి చేసత ుని నిసలవరధ సరవలక్ు గురితంప్ుగల ఙ్ఞాప్ిక్ను బహూక్రించి, దుశలిలువలలతో సత్కరించారు.
ఉత్త ర టెకలసస తెలుగు సంఘం అధుక్షులు డా. ఊరిమండి నరసింహా రెడిి , ఉత్త రలధుక్షుడు జొనిలగడి సుబేహిణుం, కలరుదరిి ఆదిత్ు
ఆదిభ్టల మ్హేష్, కోశలధికలరి శీలం క్ ష్ణ వణ
ే ి, కలరువరగ సభ్ుులు ప్లలేటి లక్ష్ిి, బిలాల ప్ేవీణ్, గజజ ల ర్ఘు, ప్లలక్మ్ండలి సభ్ుులు రొడి
రలమ్క్ షలణరెడిి, శ్రరమతి ర్ుమలల శ్ాయమ, శీర NVL నాగరలజు గలరికి, శీరమ్త్ లక్ష్ిి గలరికి ప్ుష్ి గుచాిలతో, దుసలసలువలలతో సంప్లేదాయ
బదద ంగల సనాినించారు.
ప్ేతుే క్ కలరుక్రమ్ాల సమ్నవయక్రత శీరమ్త్. సింగిరడ
ె ిి శలరద వందన సమ్రిణ చేసత త ఈ కలరుక్రమ్ం విజయవంత్ంగల జరగడానికి
చేయూత్ నిచిిన త్మ్ జటుర సభ్ుులు సుంకిరడ
ె ిి నరేష్, దిన్ు డక్ురిా న్గేష్ బాబు, ప్ంచారుిల ఇందాేణి, తోటక్ూర ప్లల వి, తెలక్లప్లిల
జయ, సుంకిరడ
ె ిి మ్ాధవి, దండెబో యిన నాగరలజు, గంగలధర ప్వన్, మారిానేన్వ మమత లక్ు క్ త్ఙ్ా త్లు తెలియజేసలరు.
నేప్ధుగలయనీమ్ణుల ైన సత్ు యామని, నీహారిక్, మ్ననజ్ క్శ్ుప్ మ్రియు సలానిక్ చినాిరులను అభనందించారు.

ప్ేతేుక్ ప్ేసలర

మ్ాధుమ్ాల ైన దేశీ ప్లలజా, రేడియో ఖ్ుషి మ్రియు ప్ేసలర మ్ాధుమ్ాల న
ై టీవీ9, టీవీ5, సీవీఆర్ టీవీ, 6టీవీలక్ు క్ త్ఙ్ా తా ప్ూరవక్
అభవందనమ్ులు తెలియజేసలరు.

కలరుక్రమ్ంలోని ఛాయాచితాేలను ఈ లంకెలో చతడవచుిను.
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