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ఆమెరికహన్ తెలుగు అసో సయేశన్ (ఆట) మరియు తెలుగు అసో సయేశన్ అఫ్ గ్రేటర్ చికహగ్ో (టి. ఏ. జి. స) లహరి ఆద్వరయములో
రలహషంద్రరలు ద్షరహ ఉత్సలహలు మరియు బత్ుకమమ ండుగనర ఘనం గ్హ జరుుకున్నారు. ఇల్లి న్ొఇస్ రహశ్ ంర నలుమూలల
నరండి అమెరికహ ఴలష ఴచిిన 500 పైగ్హ తెలుగులహరు అంతన కల్లస చికహగ్ో లోని ఆరోర లంకటేవవరహ సహవమి ఆలయ పహరంగణం లో
బత్ుకమమ మరియు ద్షరహ ండుగలనర వనిలహరం రోజు (09/10/11) చేషరకున్నారు. ఈ లేడుకలు వనిలహరం ఉద్యం 11 గంటల
నరండి సహయంత్రం 8 గంటల ఴరకు అత్యంత్ ఉతనససం తో ఘనం గ్హ జరిగ్హయ.
మద్నయన భోజనం ఆరగ్ించిన త్రులహత్, మహిళలు సహంరద్నయ బద్ద ంగ్హ రంగు రంగుల టట్ ఴసహరరలు ద్రించి, అంద్ంగ్హ
అలంకరించిన రంగు రంగుల బత్ుకమమలతో చికహగ్ో లహషరల కనరాల వంద్ర చేసహరు. పలిలు, పద్ద లు చేరి బత్ుకమమ పహటలతో
సహయంత్రము ఴరకు ఆడి, గ్ౌరమమ త్ల్లి కి ూజ చేస త్రులహత్ లహరి లహరి బత్ుమమలనర మేలా తనఱాలు, భజంత్రర లతో గుడి
కొలనరలో ఒద్ిలారు.
ఈ ండుగల షంద్రబంగ్హ పలిలకు రి వద్నల ఆటల పో టీలు నిరవహించనరు, గ్ెల్లచిన్న పలిల అంద్రికి ఆట ఴయఴషర హకులు సనమంత్
రెడి , GLN రెడి గ్హరుి బసృమత్ులనర అంద్ చేసహరు. సహయంత్రము గుడి ూజారి షరభద్నర చనరుయలు గ్హరు ఴచిిన లహరంద్రితో
ద్షత
ర రి లహరయంచి, జమిమ ఴృక్షానికి మరియు ఆయుధ ూజ చేసహరు. ఴచిిన లహరంద్రకి ూజ చేసన కంకణనల కటి్ ఆశీరవద్ించి,
రసహద్ం ంచనరు. పలిలు జమిమ ఆకులనర ంచి పద్ద ల నరండి ఆశీరహవద్ం తీషర కొన్నారు. ఴచిన లహరంద్రూ జమిమ ఆకులనర
ంచి రషపరం ఆశీరహవద్ం తీషర కొన్నారు. ఈ లేడుకలు భారత్ ద్ేవం లోని ద్షరహ ఉత్సలహలని మరిపంచనయని లుఴురు
రవంసంచనరు. ఆట పరసడెంట్ ఎలెక్ట్ కరుణనకర్ మాధఴరం, TAGC పరసడెంట్ ఎలెక్ట్ కలాయణ్ అనంద్రల, బత్ుకమమ కహరయ
నిరహవసకుడు శీేనిలహస్ షరికొండ ఈ లేడుకకు వచేిసన ఆత్రథరలకు, ధనత్లకు, కహరయకరర ల కు ధనయలహద్నలు తెల్లపహరు.

