
ఆంధ్ర శతక సాహితయము – మానవ వనరుల నిరవహణ : ఘనంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ 73వ నెలనెలా తెలుగువెనెె ల 

ఆగస్్ట 18, 2013, డాల్ల స్ట/ఫో ర్ట్ వర్్త, టెక్సస్ట 

ఉత్్ర్ టెక్సస్ట తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ సమర్పంచిన "నెల్ నెల్ా తలె్ుగు వెనెెల్" 73 వ సదససస 
ఆదివార్ం, ఆగస్్ట   18 వ తేది సాా నిక్ మయూర్ రెసా్ రెంటుల్ో సాహిత్యవేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీమతి స ంగ్రెడడి  శార్ద అధ్యక్షత్న 
నిర్వహించబడడనద.ి ప్రవాసంల్ో నిరాటంక్ంగా 73 నెల్ల్ పాటు ఉత్్మ సాహితీ వేత్్ల్ నడుమ సాహిత్య సదసససల్ు నిర్వహించడం ఈ 
సంసా విశేషం. డాల్ల స్ట పరా ంతీయ భ షాభిమానసల్ు, సాహితీ ప్ రయుల్ు అధిక్ సంఖ్యల్ో అత్యంత్ ఆసక్త్తో ఈ సమావేశానిక్త విచ్ేేసార్ట. 

నంది ప్ుర్సాార్ గహీీత్, సాా నిక్ గాయని శ్రీమతి నాగ సాహితి   పరా రా్నా గీత్ంతో సభనస పరా ర్ంభించ్ార్ట. సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్ర్్ 
శ్రీమతి స ంగ్రెడడి  శార్ద త్మ సావగాతోప్నాయసంల్ో ప్రతి నెల్ాజర్ప్ు క్ొనే నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ క్ార్యక్మీానిక్త అందర్కీ్ సావగత్ం 
తెలిపార్ట. వచ్ేే నెల్ల్ో జర్గబో యే నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ వారి్క్ోత్సవానిక్త అందర్నీ ఆహ్వవనించ్ార్ట. సాహతి్యవేదిక్ మొదట ిభ గం 
నవర్సభర్త్మయన క్వితాప్ఠనంతో అత్యంత్ ఆసక్త్క్ర్ంగా జర్గ్ంది.  ప్రసస్ త్ం ప్రవాసంల్ో ప్ర్యటిసస్ నె బి చసక్ాయయ గార్ట అల్ల సాని 
ప్ెదదన క్విత్నస చదివి వినిప్ ంచ్ార్ట. శ్రీమతి పాల్ూర్ ససజన గార్ట త్న సవవయ క్విత్ ‘అల్ల్క్ు ఆవల్’ నస వినిప్ ంచ్ార్ట. యార్లగడి 
ల్క్ష్మీనారాయణ గార్ట ‘సమాజం క్ోసం సాహిత్యం’ అనే విషయంప్ెై మాట ల డడ సాహితాయనిక్త గల్ భ దయత్నస వివర్ంచ్ార్ట. రెండు రోజుల్ల్ో 
జర్టగబో యే రాఖీ పౌర్ణమి ప్ండుగ గుర్ంచి ఒక్ చక్ాటి క్విత్నస శ్రీమతి నిమీగడి ససబబల్క్ష్డీ గార్ట వినిప్ ంచ్ార్ట. ఆ త్ర్టవాత్  
మదసద క్ూర్ విజయ చందరహ్వస్ట గార్ట, అతి త్క్ుావ క్ాల్ం ల్ోన ేమహ్వక్వి గా ప్ేర ందిన గజెెల్ మల్ాల రెడడి  గార్ట మూడనమీక్ాల్ప్ెై వార స న  
“భక్త్ ర్సం” క్విత్నస సభ సదసల్ందర్క్త వినిప్ ంచ్ార్ట.  స నారె గార్ ‘తెల్ుగు వాడు’ ప్దాయనిె డా.జువావడడ ర్మణ గార్ట రాగయుక్్ం గా 
పాడడ అందర్ మనెనల్ు ప ందార్ట.  వచ్ేే నెల్ల్ో జర్గబో యే నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ వారి్క్ోత్సవానిక్త ఇదే మా ఆహ్వవనం అంటూ 
శ్రీమతి స ంగ్రెడడి  శార్ద  గార్ట మర క్ాసార్ అందర్కీ్ ప్ేర్ట ప్ేర్టనా ఆహ్వవనానిె అందజేశార్ట.  

సాహిత్యవేదిక్ సభుయడు ప్ునెం సతీష్ నేటి ముఖ్య అతిథి శ్రీ త్ుర్లపాటి ప్రసాద్ గార్ట మాట ల డబో యే “ఆంధ్ర శతక సాహితయము – మానవ 

వనరుల నిరవహణ” విషయానిె సభక్ు తెలియ చ్ేసత్  తెల్ుగు బ ష పరా చీనత్నస, అందసల్ో శత్క్ాల్ విశిష్త్నస వివర్ంచ్ార్ట. శ్రీ గుజెు 

ప్రసాద్ రెడడి  గార్ట త్న చిర్క్ాల్ మిత్ుర డు మర్యు నేటి ముఖ్య అతిథి అయన  శ్రీ త్ుర్లపాటి ప్రసాద్ గార్ని  సభక్ు ప్ర్చయం చ్ేసత్   

“ప్రవాస తలె్ుగు వార్క్త ససప్ర్చిత్ుల్ నై శ్ర ీత్ుర్లపాటిప్రసాద్  గార్ట నాగప్ూర్త మర్యు ఆంధ్రవిశవవిదాయల్యాల్ నసండడ ఇంజనీర్ంగ్ 

ప్ట ్ ల్ు ప్ుచసేక్ొనెఅనంత్ర్ము దాదాప్ురెండు ప్ుషారాల్ క్ాల్ం పాటు సమాచ్ార్ సాంకే్తిక్ ర్ంగంల్ో ఉనెత్ హో దాల్ల్ో 

విధ్సల్ునిర్వహిసస్ నాెర్ట. పరా చీన, ఆధ్సనిక్క్వితా శ ైలిల్  విశేలషణ, ప్దయ ప్ఠనం మీద ఆసక్త్తో వివిధ్ ప్ర్శోధ్నల్ దావరా తెల్ుగు 

సాహితాయనిక్త మర్ంత్ దగగర్యాయర్ట. తెల్ుగుచందసససక్ు సంబంధించిన ప్ర్శోధ్నా ప్తార ల్నస అంత్రాె తీయ సదసససల్ల్ో 

జనబ హుళ్యయనిక్తప్ంచిప్ెట ్ ర్ట. శత్క్ సాహిత్యంల్ో దాగ్ఉనె మానవ వనర్టల్నస నిజజీవిత్ంల్ో ఉప్యోగ్సత్ , తెల్ుగుభ షా 

సాహితాయభివ్దిి క్తఅత్ుయనెత్సవేల్ందసిస్ నాెర్ట” అని క్ొనియాడుత్ూ, త్ుర్లపాటి గార్ని వేదిక్ప్ెై ఆహ్వవనించగా, ఉత్్ర్ టెక్ాసస్ట తెల్ుగు 

సంఘం ప్ూర్వధ్యక్షుడు రాజారెడడి  గార్ట ప్ుషపగుచేంతో ప్రసంగక్ర్్క్ు సావగత్ం ప్లిక్ార్ట. 

శ్రీ త్ుర్లపాటి ప్రసాద్ గార్ట మొదటగా త్న ప్రసంగంల్ో ఆందర సాహిత్యంల్ో శత్క్ాల్నస గుర్ంచి అందలి వివిధ్ ప్రక్తయీల్నస గుర్ంచి 
వివర్ంచ్ార్ట. అందసల్ో ముఖ్యంగా నీతి శత్క్ాల్నస ప్రసా్ విసత్  అందసల్ో మన ప్ూరీవక్ుల్ు ఎంత్టి నిఘూడమ ైన యాజమానయ 
ర్హసాయల్నస ప ందస ప్రాేరో ఉదాహర్ణల్తో సహ్వ తెలియచ్ేసార్ట. ఆధ్సనిక్ యాజమానయ ప్దదత్ుల్ు ఎననె మన శత్క్ాల్ల్ో 



దాగ్వునాెయని, త్నస వాటిని అందర్కీ్ ప్ర్చయం చ్ెయయడానిక్త చ్ేసస్ నె ప్రయతాెనీె వివర్ంచ్ార్ట. వార్ట ప్రసస్ త్ం అభివ్దిి  చ్ేసస్ నె 
క్ంప్ూయటర్త సాఫ్్ట వేర్త శత్క్ాల్నస విడమర్ేడానిక్త, వాటి అభివ్దిి క్త ఎల్ా దోహదప్డుత్ుందో సభక్ు తెలియజేశార్ట.  

ముఖ్య అతిథిని ప్రసంగానంత్ర్ం ఉత్్ర్ టెక్ాసస్ట తలె్ుగు సంఘం అధ్యక్షుడు  మండువ ససరేశ్, ఉత్్రాధ్యక్షుడు  క్ాక్ర్ల విజయమోహన్  
మర్యు  ఉపాధ్యక్షుడు డా. ఊర్మిండడ నర్స ంహ్వ రెడడి  ముఖ్య అతిథిని శాల్ువతో సంయుక్్ంగా  సత్ార్ంచ్ార్ట. తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ 
క్ార్యవర్గ సభుయల్ు శ్రీమతి స ంగ్రెడడి  శార్ద, జొనెల్గడి ససబరహీణయం, ర డి రామక్్షణ  రెడడి , ప్ునెం సతీష్, ఆయుల్ూర్ బస వ 
సంయుక్్ంగా త్ుర్లపాటి గార్ని జాా ప్ క్తో సత్ార్ంచ్ార్ట.  ట ంటెక్సస సంయుక్్ క్ార్యదర్ి ఉప్పల్పాటి క్్షాణ రెడడి , క్ోశాధిక్ార్ శ్రీమతి ఇందస 
రెడడి  మర్యు క్ార్యవర్గ సభుయల్ు వీర్ణప్ు చినసత్యం, చ్ామక్ూర్ బ లిా ఈ క్ార్యక్మీంల్ో పాల్గగ నాెర్ట. 

తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ క్ార్యవర్గ బ్ందం వందన సమర్పణ చ్ేసత్  ఉత్్ర్ టెక్ాసస్ట తెల్ుగు సంఘం వార్ నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వనెెెల్ 73 వ 
సదసససల్ో సాహిత్యం తో పాటు ఈ రోజుల్ోల  ఎంతో అవసర్మ ైన యాజమానయ ప్దదత్ుల్ గుర్ంచి, ఉదోయగాభివ్దిి క్త మ ల్ుక్ువల్ గుర్ంచి 
తెలియజేస నందసక్ు శ్రీ త్ుర్లపాటి ప్రసాద్ గార్క్త క్్త్ఙా్త్ల్ు తలెియచ్ేసార్ట. క్ార్యక్మీానిక్త విచ్ేేస న వివిధ్ సాహితీ ప్ రయుల్క్ు, వేదిక్ 
క్లిపంచిన సాా నిక్  రెసా్ రెంటు మయూర్ యాజమానాయనిక్త, ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన టీవీ5 (నసవం షేక్స) ల్క్ు క్్త్ఙా్తా ప్ూర్వక్ 
అభివందనముల్ు తలెియజేసార్ట. 

 


