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డాలస్  లో ఉతాసాహంగా యోగా
        ఇరివాంగ్ నగరంలో నెలకని 
ఉననా మహాతా్మ గాంధీ మమోరి-
యల్ వద్ద  మహాతా్మ గాంధీ మ-
మోరియల్ ఆఫ్ నార్ తే టక్టసాస్ 
ఆధవార్యంలో ద్ద్పు 300 మంది 
ప్రవాస భారతీయులు ఉతాసా-
హంగా 5వ అంతరాజ్ తీయ యోగా 
దినోతసావంలో పాలొగా నానారు. ఈ 
క్టర్యక్రమానికి ఇరివాంగ్ నగర 
మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్ ముఖ్య అతిధ 
గాను, క్టనుసాల్ రాకేష్ బనాటి ప్ర-
త్్యక అతిధగా హాజరయా్యరు.   
       సంసథా క్టర్యదరి్శ రావు కలవాల 
అతిధులకు స్వాగతం పల్కి, 
యోగా చేయడం వలలి  ఒనగూరే 
ప్రయోజనాలను వవరించారు. 
సంసథా ఉపాధ్యకు్ష డు బి.ఎన్ రా-
వుమాటాలి డుత అందరూ ఒక 
చోట చేరి ఇలంటి క్టర్యక్రమాలు 
చేసుకోవడానికి మహాతా్మ గాంధీ 
మమోరియల్ ప్రధాన వేదిక క్టవ 
డం సంతోషంగా ఉందనానారు. 
   మహాతా్మ గాంధీ మమోరియల్ 
వ్యవస్థా పక అధ్యకు్ష లు డా. ప్రస్ద్ 
తోటకూర మాటాలి డుత ఎనోనా 
వేల సంవతసారాల క్రితమే యోగా 
అనే  ప్రక్రియను భారతదేశం ప్ర-
పంచానికి అందించిన ఒక గొపపా 
క్టనుక గా వరి్ణస్తే , యోగా చేయ-
డానికి వయసుసా, జాతి, మతం, 
కులం అడుడి  క్టవని అందుకే 170 
దేశ్లకు పైగా  కోటాలి ది ప్రజలు 
జూన్ 21న అంతరాజ్ తీయ యోగా 

దినోతసావంలో పాలొగా ంటునానారని 
అనానారు. యోగా  సంవతసారానికి  
ఒక స్రి వచేచే పండుగల గాక 
దైెనందిన జీవతంలో ఒక భాగం 
క్టవాలని అనానారు. ఈ యోగాను 
ఇరివాంగ్ నగరంలో ఉననా అనినా పా-
ఠశ్లలోలి  ప్రవేశపటాటీ లని ఇరివాంగ్ 
మేయర్ కు స్చించగా ఆయన 
స్నుకూలంగా సపాందించారు. 
ఇరివాంగ్ నగర్ మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్ 
మాటాలి డుత ఈ క్టర్యక్రమంలో 
పాలొగా నడం చాల ఆనందంగా 
ఉందని, ఎనోనా దేశ్ల ప్రజలు 
యోగా ను తమ జీవతాలలో ఒక 
ముఖ్య భాగంగా చేసుకోవడం వ-
శేషమని, యోగాను ఆవష్కరిం-
చిన భారతదేశ్నికి ప్రత్్యక కృత-
జ్ఞతలు తెల్యజేశ్రు. క్టనుసాల్ 
రాకేష్ బనాటి మాటాలి డుత 
ఐదు సంవతసారాల క్రితం భారత 
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ఇచిచేన 
పిలుపును అనుసరించి ఐక్య-
రాజసమితి జూన్ 21ని అంతరాజ్ -
తీయ యోగా దినోతసావంగా ప్ర-
కటించటంతో ప్రపంచవా్యపతేంగా 
యోగా జరువుకోవడం భారతదే-
శ్నికి గరవాక్టరణం అనానారు.  
ఈ క్టర్యక్రమంలో యూనివరిసాటీ 
ఆఫ్ టక్టసాస్, డాలస్ వద్్యరుథా లకు 
మహాతా్మ గాంధీ మమోరియల్ 
సంసథా 2,000 డాలలిరలి స్్కలరి్షప్ ను 
యూనివరిసాటీ ఏషియా సంటర్ 
డైరకటీర్  మోనిక్ వేడేర్బరనా కు 

మేయర్ చేతుల మీదుగా అంద-
జేశ్రు. 
“92వ స్రిప్సా నేషనల్ సపాల్లి ంగ్ బీ 
పోటీలలో” వజేతలుగా నిల్చిన  
అభిజాయ్ కడాల్, సహమ్ 
సుఖతన్కర్, రోహన్ రాజాలను, 
వారి తల్లి దండ్రులను డా. ప్రస్ద్ 
తోటకూర, బోరుడి  సభు్యలు, 
మేయర్ రిక్ స్టీ ఫర్, క్టనుసాల్ 
రాకేష్ బనాటిలు ఘనంగా సత్క-
రించారు.  
    ద్ద్పు రండు గంటల పాటు 
యోగా గురువులు వజయ్, పగ్గా  
నేతృతవాంలో యోగాలోని మళ-
కువలను ఉతాసాహంగా ప్రవాస 
భారతీయులు నేరుచేకని స్ధన 
చేశ్రు. 
          సంసథా కోశ్ధక్టరి అభిజిత్ రా-
యిల్కర్ ఈ క్టర్యక్రమం ఘనంగా 
నిరవాహించడానికి తోడపాడ్న సవా-
చచేంద స్వకులకు, వచేచేసన 
అతిధులకు, మీడ్యా మిత్రు-
లకు, ఫోటగ్రఫీ, సౌండ్ ససటీమ్సా 
ఏరాపాటు చేసన వారికి, వాటర్ 
బాటిల్సా ఉచితంగా అందజేసన 
సరిగమ యాజమానా్యనికి ప్రత్్యక 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశ్రు. క్ట-
ర్యక్రమం అనంతరం వచేచేసన 
వారందరికీ గాంధీ మమోరియల్ 
సంసథా వారు యోగ్యతా పత్రాలను, 
అలపాహారం అందజేశ్రు.


