
తెలుగు సాంప్ర దాయానికి అద్ద ాం ప్టి్టన 2015 ‘తామా సాంక్ర ాంతి సాంబరాలు’ 

ప్తాంగులతో అలాంకరాంచ బడ్డ  చకకని వేదిక, తెలుగుద్నాం ఉటి్టప్డేవిధాంగా ముసా బై న ఆడ్ప్డ్చులు, ప్ాండ్గ సాంబరాలతో ప్రగెత్తా  పిలల ల మధయ కొతా  

బలగాంతో 2015 నూతన క్ర్యవర్గ ాం నిర్వహాంచిన పారామాంట్ సఫి్ట వేర్ సొల్యయషన్స్ - ‘తామా సాంక్ర ాంతి’ సాంబరాలు మనవూర సాంక్ర ాంతి ప్ాండుగ 

కోలాహాలానిి గుర్తా చేసయని చెప్పుకోవడ్ాంలో అతిశయోకిా  లేదు.  
 

17 జనవర నాడు Norcross హై  స్కకల్ లో జర్తపుకుని ఈ క్ర్యకర మాం, సయిబాబా దేవాలయ సహక్ర్- సాంసాప్కులై న సాంకర్ ర్ాంగారావు గార్త తో 

పాటు పారామాంట్ సఫి్ట వేర్ సొల్యయషన్స్ అధయక్షుడు ప్ర మోద్ సజజ  తామ క్ర్యవర్గ ాం సమక్షాంలో జ్యయతిని వెలిగాంచి గణప్తి పార రా్నతో పార ర్ాంభాంచార్త.  
 

క్మన్స్ ఏరయా లో జరగన ముగుగ ల పోటీలు , మెహాంది మహళలను, చినాిర్తలను ఎాంతగానో అలరాంచాయి.  
 

తామా అధయక్షుడు వినయ్ మదిద నేని ప్రర క్షకులకు సవగతాం తెలిపిన తద్నాంతర్ాం సాంసకృతిక క్ర్యద్రి వెాంకటప్తి రాజు అట్ల ాంట్ తెలుగు వారకి 

సప్రచితురాలై న ప్ర ముఖ గాయని విజయలక్ష్మి గారని క్ర్యకర మానికి వాయఖ్యయతగా ప్రచయాం చేసర్త. తామా విజయవాంతాంగా నిర్వహసా ని సిలిక్న్స 

ఆాంధ్రర  ‘మన బడి’ విదాయరా్తలు పాడిన ‘మా తెలుగు తలిల కి మలల  పూద్ాండ్’ పాటతో పార ర్ాంభమెై  వాంద్కు పై గా పిలల లు నిరవరామాంగా ప్రర క్షకులను 

ఉర్రూ తల్యగాంచార్త.  
 

చినాిర్తలు పాడిన ‘జై  చిర్ాంజీవ, కని పాంచిన మా అమి, త్తనెల త్తటల మాటలతో, చినిి చినిి ఆశ’ లాాంట్ట ఆని ముతాయలై న పాటలు, హేమశిలప గార్త 

ప్ర ద్రిాంచిన శాస్త్రీ య నృతయాం, Dazzlers గ్రూ ప్ వార జిగేలుమనే డాను్, ప్ాండుగ భువికొచిిన వేళ. కలిక నాట్టకలు  ప్రర క్షకులను అలరాంచాయి.  
 

 ‘ఇలాాంట్ట వేదికలలో  పిలల లకే పార ధ్రనయత’ అని ప్లు సర్తల  అాంటూ తన బాణిలో గమితెై న సర్దా కబుర్తల  జ్యకులతో MC చేసిన విజయలక్ష్మి గార్త కొనిి 

చకకని పాటలు అాందిాంచి సాంక్ర ాంతి ప్ాండుగకు మరాంత అాందానిి తెచిిపటి్ర్త. ప్ాండుగ సాంబరానిి ఆసవదిాంచడానికి నిర్వహాంచిన ‘సాంప్ర దాయ 

దుసా ల పోట్ట’ (Fancy Dress), ఫాషన్స షో ఇాంక్ ముగుగ ల పోట్ట ఉతా్హవాంతులై న పిలల లకు పద్ద లకు ఆకర్ష ణీయమెై న అాంశాలుగా నిలిచాయి.  
 

తామా సాంక్ర ాంతి క్ర్యకర మాంలో ఒక భాగాంగా అట్ల ాంట్ NTR టర సి్ట వార్త ప్ర త్తయకాంగా నిర్వహాంచిన నాంద్మూర తార్క రామారావు గార 19వ వర్ధ ాంతి 

సాంద్ర్భాంగా ప్లు తెలుగు వార్త, అభమానులు పూలగుచాిా లతో నివాళులు అరపాంచార్త. రాండు నిమిషాల మనాం పాట్టాంచిన తర్తవాత శ్రర  కృషణ  విలాస్ట 

యజమాని సతీష్ ముసనూర గార్త NTR గార్త తెలుగు రాషిాానికి  తెచిి పటి్టన ఘనత గురాంచి మాట్ల డార్త.  
 

క్న్ర్ తో బాధప్డుతుని మూడేళళ చినాిర సయి కోసాం క్ర్యకర మానికి విచేిసిన అతిధులు తమ వాంతు సయాం చేయటాం వార కుటుాంబ స్నిహతులు 

కూడా ఆభనాందిాంచార్త.  
 

Raffle డార , ప్లు ర్క్ల stalls చిని పిలల లకు పిజ్జజ , స్కకల్ క్మన్స్ ఏరయా లో కొలహాలానిి సృషి్ాంచాయి.క్ర్యకర మాం మధయలో తామా బోర్తడ  చెై ర్ిన్స రాజేష్ 

జాంపాల బోర్తడ  తలపటి్ట నిర్వహసా ని ప్లు పార జకిుల గురాంచి వివరాంచార్త. ఆ తర్తవాత తామా అధయక్షుడు 2015 లో వార బృాంద్ాం తలపటి్టన నూతన 

విధ్రనాలను గురాంచి మాట్ల డార్త. తామా క్రర డా క్ర్యద్రి మనోజ్ తాట్టకొాండ్ రాబోయే క్రర డ్ల పోట్టల వివరాలు ఇవవడ్ాం జరగాంది. Peppers restaurant 

వార్త విాందును అాందిాంచడ్ాం ఇదే మొద్ట్ట సర.  
 

మెాంబరష ప్ క్ర్తడ  వలల  ఉప్యోగాలు విని కొాంత మాంది ప్రర క్షకులు అకకడే కొతా  సభయతవాం తీసకోవటాం ఆనాందిాంచ ద్గగ  విషయాం.  
 

తామా సాంక్ర ాంతి క్ర్యకర మానికి ఆరధ క సహాయానిి అాంద్చేసిన పారామాంట్ సఫి్ట వేర్ సొల్యయషన్స్ ప్ర మోద్ సజజ  కు సదా ర్తణప్డి వుాంటుాంది.  
 

తామా ఉపాధయకుయడు వెాంకట్ మీసల క్ర్యకర మానిి విజయవాంతాం చేసిన ప్ర తి సాంసా, ఇాంక్ వయకుా లకు ప్రర్త ప్రర్తన  ‘Vote of Thanks’ చెప్పడ్ాం తో 

క్ర్యకర మాం ముగసిాంది.  
 

ఈ క్ర్యకర మానిి విజయవాంతాం చేయట్నికి సహకరాంచిన ఆడియో , లై ట్టాంగ్ అాందిాంచిన D.J దేవ్ గారకి , ఫోటోలు , వీడియోలు తీసిన శ్రర ధర్ వాకిట్ట, 

ప్ర వీణ్ బొప్పన గారకి, ముగుగ ల పోటీలకి, సాంప్ర దాయ దుసా ల పోట్టలకి gift cards ఇచిిన TravelEzio, Raffle పై ాజ్ కి చీర్లు ఇచిిన Vijaya Collections, 

గఫి్ట క్ర్డ ్ ఇచిిన Swapna Restaurant, Taste of India  వారకి, అలాగే అలుపర్గని  వాలాంటీర్ల  కి(అఖిల్ విశవనాధ్, హరపిర య దొడాడ క,  అర్ినా రడిడ  , 

ర్వీాంద్ర  స్నన , శశికళ కమిర, పూజిత బుస్, పిర యాాంక యర్కరాజు, వాంద్న క్నూర , కృషణ  వేములప్లిల  , అర్తణ్ పోలిశెటి్ట , వినయ్ కటకాం, రాజేష్ 

అలగాందుల , శివచర్ణ్ చితికేశి, ప్ర వీణ్ గజజ ల, భర్త్ మదిద నేని, రామ్ ఇాంక్ ఎాంద్రో  ) తామా క్ర్యవర్గ ాం కృతజఞ తలు తెలుపుకుాంటునాిర్త.   



 

ఈ విశేషాలన్ని తామా వార ఫేస్ట బుక్ ఎకాంటులో  చూడ్వచుి(  fb.com/tama1981 ) 

 

మారి నెలలో మనాం జర్తపుకోబోయే నూతన సాంవత్ర్ ‘ఉగాది’ మరాంత వినూతిాంగా ర్రపుదిదుద కొని మీ ముాందుకు రాబోతోాంది.  

 

 

… విజు చిలువేర్త  

 

http://fb.com/tama1981

