ద్రావిడ వర్శి టీ లో ఘనంగా స్వా తంద్రతయ దినోతస వ వేడుకలు
Date.15.08.2021
75వ స్వా త్రంత్ర దినోరస వాన్ని పురస్క రంచుకొన్న త్ావిడ విశ్ా విాా లయంలో
వేడుకలను ఘనంగా న్నరా హంచారు. ఆదివారం ఉదయం వరి టీ వైస్ ఛానస లర్ ఆచారా
తుమ్మ ల రామ్కృష్ ణ గారు గాంధీ విత్రహాన్నకి పూలమాలలు వేసి న్నవాళులు అరప ంచారు.
అనంరరం వరి టీ ఓపెన్ ఎయిర్ స్టేయ
డి యం వదద ఎన్ సి సి కాడేట్ల గౌరవ వందనం
స్వా కరంచి జాతీయ జండాను ఆవిష్క రంచారు.
ఈ స్ందరభ ంగా ఆచారా తుమ్మ ల రామ్కృష్ ణ గారు త్రస్ంగిస్తూ... త్రరంచంలో ఇంర
వరకు జరగిన పోరాటాలాన్ని బాన్నస్రా ం నుంయ విముకి ూ కొరకు.. స్వా రంత్రం
స్ంపాదించుకోవడం కొరకు జరగినవేనన్న అన్ని రు. గాంధీజీ ఇంగాలండు లో చదువుకొన్న..
త్పాక్టస్
డి కొరకు దక్షిణాత్ిక వెళ్ల ల అకక డ వర ణ వివక్షకి గురైయ్యా రన్న అన్ని రు. త్ిటిష్ వార
అధిరరా ధోరణి.. మొదటి, రండవ త్రరంచ యుాదలోల కొన్ని లక్షల మ్ంది మ్రణించడం..
అనంరరం త్రరంచ దేశాలు శాంతిన్న కోరుకుందన్న.. అయిన్న కూడా త్రరంచ దేశాలు
రండుగా ఏరప య త్రరంచ అభివృదిి కి అడం
డ కిగా మారందన్ని రు. కులాలు రనుల
ఆధారంగా ఏరప యందన్న అన్ని రు. కులం ఆధారంగా స్టజానాన్నన్ని పందలేమ్న్న అన్ని రు.
భారరదేశాన్ని రటిడి పీయస్తూని వాటిలో కులం త్రముఖమందన్న అన్ని రు. త్శ్మ్ లేకపోతే
స్ంరద లేదన్న.. మ్న్నషి అభివృదిి చంాలంటే మొరూం త్శామిక త్రరంచం కష్ డి రడాలన్న
అన్ని రు. పారత్శామిక విరవ
ల ం వలన త్ిటిష్ వారు భారర దేశాన్ని వాా పార కంత్దంగా
భావించి భారరదేశ్ ఆర ిక క్షినరకు కారణమ్య్యా రన్న అన్ని రు. గాంధీజీ, నెత్ూ, లాల్,
పాల్, బాల్, స్తభాష్ చంత్దబోస్, అల్లలర స్వతారామ్రాజు లాంటి వార కృషి ఒకవైపు..
స్వహరా త్రత్కియ మ్రో వైపు భారర త్రజనీకాన్ని చైరనా రరచి 400 స్ంవరస రాలు
రరపాలంచిన త్ిటిష్ వారన్న భారర దేశ్ం నుంయ పారత్ోలడమే కాకుండా 1947 ఆరష్టడి
14అర ి రాత్తి స్వా రంత్ర స్ంపాదించు కున్ని మ్న్న అన్ని రు. ఈ విధంగా లభించిన
స్వా రంత్ర ఫలాలను నేడు త్రతి వా కి ూ కూడా ేా చాా వాయువున్న స్ా రంత్రంగా
పీలా రలుగుతున్ని మ్న్న అన్ని రు.
కావున త్ావిడ వరి టీ అభివృదిి కి త్రతి ఉోా గి త్కమ్శిక్షణతో వార వార విధులను
స్త్కమ్ంగా న్నరా ర ూంచాలన్న పేర్కక న్ని రు. అనంరరం దేశ్భకి ూ గీతాలను ఆలించించారు.
ఈ స్ందరభ ంగా వీస్వ ఆచారా తుమ్మ ల రామ్కృష్ ణ గారు అందరకి స్వా ట్లల.. చాకలేట్లల
రంచిపెటాడిరు.
ఈ వేడుకలోల రక డిర్ ఆచారా సి హెచ్ ఏ రాజంత్ద త్రస్వది,ి రస్ట్స్వడిర్ ఆచారా ఆకపాటి
వేణుగోపాల్ రయ,డ డీన్ అకాడమిక్ అఫైర్స ఆచారా అకూా ట్ర్ బాబు, భోదన్న బోధనేరర
సిబ్బ ంది, రరశోధక విాా రుిలు, విాా ర ిన్న విాా రుిలు పాల్గొన్ని రు.
- డా. ి. మురళ్ల కృష్ణణ రయ,డ ి ఆర్ ఓ, త్ావిడ విశ్ా విాా లయం

