అనుక్షణం.. ఆనంద వీక్షణం

ప్రతిక్షణం సంప్రమాశ్చ ర్యా లకు గురిచేసే అంశాలు. ఎంతసేపు చూసినా తనివితీరని
ప్రదరశ నలు అనుక్షణం ఆనంద వీక్షణంలా సంకేతిక ఆవిష్క రణలతో రండు రోజులు
అలరించిన తాడేరల్లగూ
ి డం జాతీయ సంకేతిక విద్యా సంస(థ నిట) విద్యా ర్థథలు మంగళవారం
ి సంసక ృతిక ప్రదరశ నలతో అబ్బు రరరిచార్థ. ఉలక నజీ సంకేతిక, సంసక ృతిక
పూరిగా
ఉతస వాల్లి భాగంగా ఉదయం నుంచి సయంప్తం వరకు సంసక ృతిక విభాగంల్ల వివిధ
ప్రదరశ నలు చేశార్థ. డూడుల ఇట పేర్థతో చిప్తాలు గీయడం, వైరోఫైల కారా ప్కమం పేర్థతో
నృతాా లు, బీటక్వె స్ ట పేర్థతో నృతాా లకు సంబంధంచి క్వె జ వంటి కారా ప్కమాలు సగాయి.
విద్యా ర్థథలు రలు కబ
ి లుగా ఏరప డి వివిధ కారా ప్కమాలు చేరట్టటర్థ. ఫ్లిషమాబ పేర్థతో అధక
సంఖ్ా ల్ల విద్యా ర్థథలు ప్రధాన ఆవరణ మందు నృతాా లు చేశార్థ.
ఈనాడు డిజిటల, భీమవరం - న్యా స్టుడే, తాడేరల్లగూ
ి డం ప్గామీణ

నిట

ప్రంగణంల్ల మంగళవారం ఉదయం ‘ఐతే 2.0’ చిప్తబృందం సందడి చేసింది. చిప్తప్రచార
కారా ప్కమంల్ల భాగంగా విచేచ సినటుి చిప్తబృంద సభ్యా లు చెరప ర్థ. విద్యా ర్థథలతో కల్లసి నృతాా లు
చేసి.. వారితో కల్లపి స్వె యచిప్తాలు దిగార్థ. కథానాయకులు నీరజ, అభిషేక గురి, ఇంప్దనీలసేనగురి,
మృణాల,
కథానాయిక మృద్యంజల్ల రల్గొనాా ర్థ. విద్యా ర్థథల నుంచి రలు విష్యాలు అడిగి
తెలుసుకునాా ర్థ. నేన్య కూడా ఇంజినీరింగ చేశానంటూ సినీనటుడు నీరజ చెరప ర్థ.

ప్రతీ విద్యా రి థ ఓ షెరోలాక షెరోలాక అంటే ఆంగ ినవలా రచయిత. ల్లటరేచర క ిబ ఆధె రా ంల్ల షెరోలాక పేర్థతో
కారా ప్కమం నిరె హంచార్థ. ఓ హతా కేసుకు సంబంధంచిన వివర్యలు ఇచాచ ర్థ. 30 నిమిషాల సమయంల్ల ఆ
కేసును ఛేదించాల్ల. ఆధార్యలతో కేసు ఛేదించిన వారిని విజేతలుగా ప్రకటించార్థ. ఈ పోటీల్లి 30 బృంద్యలు
రల్గొనాా యి. అందుల్ల ప్రతి బృందంల్ల ఇదర్థ
ద విద్యా ర్థథలు ఉనాా ర్థ.
* ఇదే కబ
ి ఆధె రా ంల్ల స్పప లబీ కారా ప్కమం జరిగింది. పెదద రద్యలు ఇచిచ

స్పప ల్లం
ి గ చెపిప న విద్యా ర్థథలను
విజేతలుగా ప్రకటించార్థ. ః అలాగే ఎల్లఫంట క్వన రిమంబర్థ కారా ప్కమం నిరె హంచార్థ. ఈ పోటీల్లి ఏదైనా
ఒక వసుివుకు సంబంధంచి ప్రయోజనాలు వివరించార్థ. అయితే ఏ వసుివనా ది చెరప గల్లగాల్ల. ఈ పోటీల్లి
అధకసంఖ్ా ల్ల విద్యా ర్థథలు రల్గొనాా ర్థ.

అబ్బు ర రరిచిన చిప్తాలు ఏదైనా చిప్తం వేయాలంటే కాసి సమయం ఉంటుంది. ద్యనిక్వ సంబంధంచిన
వివర్యలు మందే తెల్లయవు. కొనిా అంశాలు ఇసిర్థ. తమకు నచిచ న అంశ్ంపై చిప్తాలు గీయాల్ల. దీనిక్వ
డూడుల ఇట అని పేర్థ పెట్టటర్థ. ఆరఅండ
ట
ఫొటోప్గఫీ క ిబ ఆధె రా ంల్ల ఈ పోటీలు జరిగాయి. నచిచ న సినిమా,
నచిచ న ప్రదేశ్ం, నచిచ న నగరం వంటి చిప్తాలు వేశార్థ. వీటిని తిలక్వంచడానిక్వ అధక సంఖ్ా ల్ల విద్యా ర్థథలు
ఆసక్వ ి చూరర్థ.
నాటా సంసక ృతిపై క్వె జ నృతాా లు ప్రదరిశ ంచడం సరె సధారణం. అయితే నిట విద్యా ర్థథలు నృతాా లకు
సంబంధంచిన సంసక ృతీ సంప్రద్యయాలపై క్వె జ నిరె హంచార్థ. డానస కబ
ి ఆధె రా ంల్ల బీట క్వె స్ ట పేర్థతో
ఈ కారా ప్కమం జరిరర్థ. దేశ్ంల్లని ప్రమఖ్ నృతాా లు, వాటి చరిప్త తదితర అంశాలపై క్వె జ నిరె హంచార్థ.
వైరోఫైల అనే పేర్థతో నృతాా లు ప్రదరిశ ంచార్థ. మ్యా జిక క ిబ ఆధె రా ంల్ల సోల్ల సింగింగ, అంతాా క్షరి
జరిరర్థ. వీటిల్ల రలువుర్థ విద్యా ర్థథలు రల్గొని గీతాలు ఆలపించార్థ. సైగలు చేయడం ద్యె ర్య సినిమా పేర్థి
గురి ించే కారా ప్కమం ‘మట్టస్ కేరడస్’ ఏర్యప టు చేశార్థ. ‘మోతా’ షారఫిలమ
ట
ప్రదరశ నలు మంగళవారం కూడా
కొనసగాయి.

మగిసిన ఉలక నజీ ఉతస వాలు ఈనాడు డిజిటల - తాడేరల్లగూ
ి డం, తాడేరల్లగూ
ి డం ప్గామీణ, న్యా స్టుడే:
తాడేరల్లగూ
ి డం జాతీయ సంకేతిక విద్యా సంసల్ల
థ
మ్యడు రోజులుగా నిరె హసుినా ఉలక నజీ ఉతస వాలు
మంగళవారంతో మగిశాయి. మంగళవారం ర్యప్తి నిరె హంచిన సంసక ృతిక కారా ప్కమాలు ఆదా ంతం
ఆహూతులను కటిర
ట డేశాయి. రలువుర్థ విద్యా ర్థథలు సినీ గీతాలకు ప్రదరిశ ంచిన నృతాా లు అలరించాయి.
టు
ఫ్లా ష్నషో ఆక టకుంది. రలు రకాల ఫ్లా ష్నతో
ి విద్యా ర్థథలు మైమరిపించార్థ. యువతీయువకులు వేరేె ర్థగా
ఫ్లా ఫనను
ి
ప్రదరిశ ంచార్థ. మిసర
ట
ఉలక నజీగా శ్రనివాస్
ీ
, సయితేజ, మిస్ ఉలక నజీగా భానుసౌమా
ఎంపికయాా ర్థ. వాసివంగా వచిచ న లైకుల ద్యె ర్య విజేతలను ఎంపిక చేశార్థ. మకానికల ఇంజినీరింగ విద్యా రి థని
కీరి ి చేసిన సహసప్రదరశ నలు అబ్బు రరరిచాయి. పెంకులను కాల్లతో విరగ్గట
ొ డ
ట ంతో ఆహూతులంతా ఈలలు
వేస్తి కేరింతలు కొట్టటర్థ. విద్యా ర్థథలు చేసిన కర్యటే ప్రదరశ న ఆశ్చ రా చక్వతులను చేసింది. స్వఎస్ఈ
మొదటిసంవతస రం విద్యా రి థ జె.శివచరణ చేతితో పెంకులు విరగ్గట్ట
ొ ట డు. సయంప్తం నిరె హంచిన
సంసక ృతిక కారా ప్కమాలు హైలైటగా నిల్లచాయి. ప్పేమల్ల విఫలమై మతుికు బానిసలవుతునాా రనే
ఇతివృతింతో ఓ నాటిక ప్రదరిశ ంచార్థ. ఇందుల్ల రప్తధార్థలే నేర్థగా వేదికపై రటలు రడార్థ. స్వఎస్ఈ
విద్యా రి థని నవా డమామ స్ అనే కారా ప్కమంల్ల సినిమాల్ల సంభాష్ణలను రలుకుతూ అలరించింది. నిట
ఆచార్థా లు ప్రజె ల తబలా వాయించి ఆకటుటకునాా ర్థ. కొందర్థ విద్యా ర్థథలు వేదికపై గిట్టర, కీబోర్థు, ఆక్టట రా డ
వంటి సంగీత వాయిదా రరికర్యలతో సమోమ హనరరిచార్థ. డీజే కారా ప్కమం ఆకటుటకుంది. చివరిగా ఆకాశ్ దీరలు
వెల్లగించార్థ. కారా ప్కమంల్ల రసిడంట సమనె యకర ి శ్రనివాసర్యవు,
ీ
స్వనియర ఆచార్థా లు నాగేశ్ె రర్యవు
తదితర సిబు ంది రల్గొనాా ర్థ.

