“ట ాంటెక్స్ ఆద్వర్యాంలో డాల్ల స్ ల్ో డా. వాందేమాతర్ాం శ్రీనివాస్ గారికి ఘనసత్ాార్ాం”
జూన్ 11 డాలస్ టెక్సస్.
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) జూన్ 11న దేశీప్లాజా స్త
ూ డియోస్ లో ఏర్పాటు చేసిన “డా. వందేమాతరం శీీనివలస్ గలరితో ముఖాముఖి
” అనే కలరయక్ీమం అత్యంత్ ఆహ్లాదక్రమైన వపతావరణంలో ఎంతో ఘనంగప నిరవహంచ బడినది. సంసథ 2019 అధ్యక్షులు చినస్తయం వీరనపు
ఆధ్వరయంలో, డా. తోటక్ూర పరసలద్ గలరు డా. వందేమాతరం శీీనివలస్ గలరితో ముఖాముఖి ఘనంగప నిరవహంచారు. ముందుగల చినస్తయం
వీరనపు అందరికి సలాగతం పలికి, ట ంటెక్సస నిరాహిస్ూ ునన కలరయక్ీమాలను వివరించి స్భక్ు ట ంటెక్సస కపరయవరగ సభ్ుయలను పరిచయం చేసి, వలరి
స్హాయ స్హకలరలలతోనే ఇటువంటి మంచి కలరయక్ీమాలను మీ ముందుక్ు తీస్ుక్ురలగగుతునానం అని చెప్లారు. తరువలత డా. పరసలద్ తోటక్ూర
గలరిని ముఖయ అతిధిగల విచేేసిన డా. వందేమాతరం శీీనివలస్ గలరిని స్భక్ు పరిచయం చేసి వేదిక్ మీదక్ు ఆహాానించవసిందిగల కోరలరు. డా.
వందేమాతరం గలరిని పుష్ాగుచేం తో కలరయదరిి ఉమా మహేష్ ప్లరనపలిా , ఉతూ రలధ్యక్షులు క్ృష్లారెడిి కోడతరు , శీీకలంత్ రెడిి జొననల
స్తకరించారు
డా. తోటక్ూర పరసలద్ గలరు ముఖాముఖి లో డా. వందేమాతరం గలరి బ లయం, సినిమా అవకలశలలు ఎలా వచాేయి, బ లయం నుంచి సినిమా
రంగంలో చేరేవరక్ు తను ఎదురకకనన ఆటు ప్లటులు, మొదటి సినిమా అవకలశం వంటి స్ందరలాలను అభిమానులతో పంచుకొవలసిందిగల
కోరలరు. డా. వందేమాతరం గలరు చిననపాటి నుంచి సినిమా అనన చాలా మక్ుకవ అని, సినిమాలు చతసి ప్లటలు నేరుేక్ునానను అని , స్తపర్
సలార్ క్ృష్ా గలరి "అలూ
ా రి సీతారలమరలజు" సినిమా చాలసలరుా చతసి ప్లటలు నెరుేక్ునానను అని చెప్లారు. అనినంటిక్ంటే తను అననగల
నమ్మిన నలూ
ా రి వెంక్టర వు గలరు జీవితంలో ఒక్ గలయక్ునిగల నిలబెటాడంలో చతపినంచిన పరరమ, ఆదరణ మరువరలనిదని చెప్లారు.
మొటా మొదటి ప్లట "విపా వ శంఖం" సినిమాలో డా.చక్ీవరిూ గలరు దగగ ర పదానని చెప్లారు. తనక్ు "భూమ్మకోస్ం" సినిమాలో "ఎవరో వసలూరని"
అనే ప్లట చాల ఇష్ా ం అని, తరువలత తాను ప్లడిన "నీ ప్లదం మీద పుటుా మచేనెై చెలా లమాి", "వందేమాతరం","కలలేజి క్ురీవలడ, "క్ులాసలగ
తిరిగెటోడ", "ఓసరయ్ రలములమి", "ఎనానళ్ళు , ఎనేనళ్ళు ఈ ప్లటు
ా పడతారు" ప్లటలను ప్లడి అందరి మనననలు ప్ ందారు. పరవలస్
భ రతీయులు, అభిమానులు అధిక్ సంఖ్యలో ఆసకతతతో ఈ కపరయక్రమానికి విచేేసి, ఉతాసహంగప పపలగగని డా. వందేమాతరం శీీనివలస్ గలరితో
ముఖాముఖి కపరయక్రమానిన జయప్రదం చేసపరు.
ముఖయఅతిధి డా. వందేమాతరం శీీనివలస్ గలరిని ట ంటెక్సస అధ్యక్షులు వీరనప్ు చినసత్యం, ఉతూ రలధ్యక్షులు క్ృష్లా రెడిి కోడతరు, కపరయదర్శి
ఉమామహెష్ ప్లరనపలిా , స్ంయుక్ూ కలరయదరిి పరబంధ్ రెడిి తోపుడురిూ, స్తీష్ బండారు, శీీకలంత్ రెడిి, ప్లలక్మండలి అధిపతి
యన్.యం.యిెస్.రెడిి, పూరలాధ్యక్షులు డా. పరసలద్ తోటక్ూర, డా. ఆళ్ు శీీనివలస్ రెడిి శపలువప, జఞాపిక్ ఇచిే ఘనంగప
సత్కర్శంచారు. ట ంటెక్సస అధ్యక్షులు శ్రర వీరనప్ు చినసత్యం మాటా డుత్ూ డా. వందేమాతరం గలరు ట ంటెక్సస కలరయక్ీమానికి రలవడం చాలా
ఆనందంగల వుందని, ఇటువంటి మంచి కలరయక్ీమానిన విజయవంతం చేయడానికి స్హక్రించిన మరియు విచేేసిన అందరికీ క్ృత్జా త్లు
తెలిపపరు. ప్రసపర మాధ్యమాల ైన టీవీ9, టివి5 , మన టివి, టి.ఎన్.ఐ, ఫన్ ఏషియా, దేసిప్ా లజ , తెలుగు టెైమ్సస, ఐఏసియా లక్ు, పస్ందెైన మ్మని
డిననర్ అందించిన సలరేగమ రెసా లరెంట్ వలరికి క్ృత్ఙ్ా తాప్ూరవక్ అభివందనములు తెలియజేశపరు. ఈ కలరయక్ీమంలో ట ంటెక్సస పూరలాధ్యక్షులు
స్ుబరమణయం జొననలగడి , విశానాధ్ పులిగండా , రలవు క్లవల, డా. పూదుర్ జగదీశారన్, సి.ఆర్.రలవు, లలనిన్ వేముల, డా. రమణ జువలాడి,
చందరహాస్ మదుుక్ూరి మరియు పలు పరముఖులు ప్లలగగనానరు. ఎంతో క్ృషి, సమయం వెచిేంచిన ట ంటెక్సస కపరయవరగ సభ్ుయలక్ు మర్శయు వివిధ్
క్మిటీ సభ్ుయలక్ు, సవచఛంద కపరయక్రత లక్ు ప్రతేయక్ అభినందనలు తెలిపపరు. కపరయక్రమంలోని ఛాయాచితారలను ఈ లంకెలో చూడవచుేను.
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