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జీవన రేఖలు .... సేవా మయూఖలు 

 
      డా. ప్రసాద్ తోటకూర గారి సంక్షిప్త ప్రిచయం...  
          
    “మనసు పచ్చటి తోటలో...  
         విరబూసిన రంగుల పూలు...  
             విశాల హృదయ ప్రాసాదంలో...  
                 పరిమళంచిన సేవా సుమాలు... 
                    అనుభవాల సారంశాలు... 
                          అవసరర్థులకు సేవాoశాలు...  
                              దేశభక్త,ి దైవభక్త,ి సామాజికానురక్తి  
                                  సపందనాశీలం, సానుకూల భావజాలం 
                                        ప్రసాద్ తోటకూర గార్థ ఒక పరిపూరణ వయక్తి  
                                              భరతమాత అమెరికా కందంచిన తెలుగు శక్త”ి 
 
“తోటివారిక్త సాయం చేయటం సామాజిక సేవగా కాదు, సామాజిక బాధ్యతగా భావిసానిు”... అనే డా. ప్రసాద్ 
తోటకూర గారి మహోననత మనసితవం, విశిష్ట వయక్తతివం ఎంతో కొనియాడదగినవి.  

అమెరికా.. చాలా మందక్త ఆశల గమయం, ఆశయ సవరగం. నేటికీ ఎన్నన సమసయలు,ఇబ్బందులు ఉనాన, వాటిని 
గురించి ఆలోచిస్తి కాలం వృధా చేయడం కనాన పరిష్కారనేవష్ణ కు ప్రాధాన్యత ఇచేచ తతవం ప్రసాద్ గారిద.  

తన సామాజిక సేవలో రజతోతసవం గడిపినా విసుగు, విరమం లేకుండా వివిధ్ వయకులితో, సంసులతో 
పటిష్టమైన బ్ంధానిన, అనుబ్ంధానిన పెనవేసుకుని సాగుతునన సేవాస్తూరిి  డా. ప్రసాద్ తోటకూర.   

అమెరికా లోని టెకాసస్ రష్ట్రం లో ఉనన డాలస్ లోని ‘ఏక్ నజర్ డాట్ కామ్’ అనే సంసుకు చీఫ్ ఆపరేటింగ్ 
ఆఫీసర్ గా తన విదుయకి ధ్రానిన నిరవహిస్తనిే, ఇతర్థలకు ఏ అవసరం ఉనాన అపపటికప్పపడు ఆపననహసంి 
అందంచే 'అభయప్రధాత' గా పేర్థ తెచ్చచకునానర్థ.  మొబిల్ఆయిల్ కార్పపరేష్న్ లో మార్కాటింగ్ మేనేజర్ గా 
పని చేసిన వీరిక్త కార్పపరేట్ రంగంలోనూ వైవిధ్యమైన అనుభవం ఉంద.  

గననవరం, కృష్కణ జిలా,ా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనిాంచిన తాను, ఇప్పపడు ఇంత ఉననత సిుతిలో సిురపడడానిక్త, 
సామాజిక సేవా స్తూరిిక్త కారణం తనకు జనానిచిచన తల్లాదండ్రులు శ్రీమతి శాంతా దేవి, శ్రీ తోటకూర 
అపపరయ వరా (రిటైర్్ హిందీ పండిట్) మరియు విద్యయబుదుులు నేరిపంచిన ఉపాధాయయుల గొపపతనమే 
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అంటార్థ డా. ప్రసాద్ తోటకూర. ఈ సేవా రూపానిక్త నితయవెలుగులందసుినన జీవన దీపం శ్రీమతి సవరూప 
రణి గార్థ. సవరూపా ప్రసాద్ ల ప్పణయప్ప కడుప్పన ప్పటిటన పిలాలు ప్రశాంతి, సుధీర్ లు అమాానాననల 
ఆత్మాయతకు, వారసతవ సంసాారనిక్త  ప్రతిరూపాలు. తెలుగు భాష్, సంసాృతి పటా మకుావ చూపే వీరివురూ 
వైదయ రంగంలో ఎంతో ఉననత సాుయిలో సిురపడటం ముద్యవహం. 
 
సంక్తాష్టమైన ఇమ్మాగ్రేష్న్ సమసయల పరిష్కారం, కుటంబ్ పరంగా తెలుగు వాళ్లెదుర్కుంటున్న  ఇబ్బందులు, 
ఆపతసమయాలోా అంక్తత భావంతో, నిజాయిత్మగా సాయం చేసే ప్రసాద్ గారి ఆలంబ్న అమెరికా లోని మన 
వారిక్త కొండంత అండ. సమసయల చీకటాను పటాపంచ్లు చేసే ఈ ప్రయతనం ఒకా తెలుగు వారికే కాదు.. 
అమెరికా లో ఉంటనన భారత్మయులందరి పటా విసిరించింద. 
 
ప్రపంచ్ మానవాళకే శాంతి, అహింసల బాటను చూపిన మన జాతిపిత మహాతాాగాంధీ సాారక చిహననిన 
(మహాతాాగాంధీ మెమోరియల్ పాజాా) అమెరికా దేశంలోకెలాా పెదదదగాను, విశిష్టంగాను డాలస్ లో 
నిరిాంచ్డం కోసం ప్రసాద్ గారి అనేక సంవతసరల అవిరళ కృషి, సహనం, సామరుయం, ఆతాస్థురయం, నలుగురిని 
కలుప్పకుపోయే ఆయన నాయకతవం అందరికీ ఆదరశప్రాయం.    
 
ప్రసాద్ గారి యొకా మొకావోని నిసావరు కారయ దీక్షను చూసి అమెరికా లోని తెలుగువార్థ, భారత్మయులే గాక, 
అమెరికనుా  సైతం ఆయనున 'సహృదయ సామాజిక సేవా నాయకుడు' గా గుర్తిస్తని్ననర్.  మ్మనీ ప్రపంచ్ం 
లాంటి అమెరికాలో ప్రజలందర్థ ఆయనున కనీ వినీ రీతిలో అభిమానిసుినానర్థ.  సపష్టంగా, స్తటిగా, 
నిజాయిత్మగా మాటాాడడం, సవతంత్రంగా ఆలోచించ్డం, సేనహ హసాినిన అందంచే సవభావం కల్లగిన  
డా. ప్రసాద్ తోటకూర గార్థ అమెరికాలో తిర్థగులేని నాయకుడుగా అందరి అభిమానానిన చూరగొంటనానర్థ.  
 
సగట భారత్మయ విద్యయర్థుల ఉననత విద్యయవకాశాల సవరగం అమెరికా. తల్లాదండ్రుల, ఉపాధాయయుల ప్రోతాసహం, 
యువత లో ఎదగాలనన కాంక్ష భారత్మయుల ముఖ్యంగా తెలుగు విద్యయర్థుల సoఖ్య అమెరికాలో భారీగా 
పెరగడానిక్త కారణమవుతుననద.  
 
ఎఫ్-1 విద్యయరిు వీసాకు సంబ్ంధంచిన మారగదరశకాల్లన ఒక ద్యరశనిక ధ్ృకపథంతో అలోచించి “అమెరికా లో 
ఉననత విద్యయభాయసం - F- 1 స్తటడంట్ వీసా కొరకు మారగదరశకాలు” అనే డాకుయమెంట్ను రూపందంచ్డం 
ద్యవర విద్యయర్థులోా అవగాహన పెంచార్థ.  
  
“పుట్టిన్ ప్రతి ప్రాణి గిట్ిక మాన్దని” తెలిసిన్ప్పట్టకీ, మరణుం గుర్తుంచి ఆలోచిుంచడడానికి ఎవర్ ఇషి్ప్డర్ 
అనే సత్యయనిన గమనిుంచి, అమెర్తకా లో అకస్మాత్తగిా లేదా సహజుంగా మరణాలు సుంభవుంచిన్పుపడు ఆ పార్తవి 
దేహాలను భారతదేశుంకు  తరలిుంచే ప్రక్రియలోె ఉన్న వవధ వధివధాన్నలను   లేదా అమెర్తకా లోనే అుంతిమ 
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సుంస్మకరుం చేయడానికి అవసరమైన్ ఏర్పపట్నెు డా. ప్రస్మద్ తోట్కూర సోదాహరణుంగా వవర్తస్తి “ది ఫైన్ల్ 
జర్నన” అనే ఒక డాకుయమెుంట్ ను తయార్ చేసి ఎుంతో ఉప్యోగప్డాార్. 
  
అమెర్తకా లో తరచూ జర్గుత్తన్నజాతయహుంకార దాడులతో  ప్రవాస భారతీయులు భయాుందోళన్లలో 
ఉన్నపుపడు... అమెర్తకా జీవతుంలో ఉన్న అవకాశాలను, సవాళెను వవరుంగా వశదీకర్తస్తి ప్రవాస 
భారతీయులు  “భయుంతో  కాదు భద్రతతో మెలగాలి” అనే ఒక ప్రత్యయక డాకుయమెంట్కు రూప్కలపన్ చేయడుం 
దాార్ప తన్ వశిషి్ స్మమజిక సేవకు నిరాచన్ుంగా నిలిచార్. 
 
జనానిచిచన, విలువైన విదయను నేరిపన, ఘనమైన సంసాృతిని అందంచిన అటు భారతదేశానిక్త -  జీవన్నపాధక్త, 
విజాాన విసిరణకు, అంతరతా్మయ అవగాహనకు దోహదం చేసుినన ఇటు అమెరికాకు - అరువంతమయిన 
వారధ నిరిాంచాలంటే మనమంతా అమెరికా జన జీవన స్రవంతి లో  మమేకమై సాగాలననదే  తమ ఆశయంగా 
చెబుతుంటార్థ డా. ప్రసాద్. ఎపపటికప్పపడు అమెరికా లో వసుినన సామాజిక, రజకీయ పరిణామాల్లన క్షుణణంగా 
పరిశీల్లంచాల్ల. అవసరమైన మేరకు తగిన రీతిలో సపందంచాల్ల.  మనదైన వయక్తితావనిన కాపాడుకుంటూనే 
ఎదుటివారి విశావసానిన చూరగొనాల్ల అని అంటార్థ ప్రసాద్ గార్థ. 
 
ప్పరసాారలు మరియు సతాారలు : 
 

 "పౌర సనాానం",  ప్పదుచేచరి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన శ్రీ నారయణ సావమ్మ గారి చేతుల 
మీదుగా, 15వ వారిిక యానాం ప్రజా ఉతసవం, యానాం, ప్పదుచేచరి (2017)  

 "ప్రత్యయక ప్రశంస మరియు సనాానం", ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన శ్రీ నార చ్ంద్రబాబు 
నాయుడు గారి నుండి, శ్రీ పద్యావతి మహిళా విశవవిద్యయలయం, తిర్థపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ వారిక్త పద 
లక్షల రూపాయల విలువైన నిలువెతిు మహాతాా గాంధీ కంచ్చ విగ్రహానిన బ్హుకరించినందుకు గాను 
(2017)  

 "మహాతాా గాంధీ సేవా మెడల్", గాంధీ గ్లాబ్ల్ ఫ్యయమ్మలీ సంసు, వాషింగటన్ డి.సి. (2014) 
 "మెల్లవన్ జోన్స ఫెలో అవార్థ్", లయన్స కబా్ ఇంటరేనష్నల్ ఫండేష్న్, డాలస్, టెకాసస్ (2014) 
 "గౌరవ డాకటరేట్ డిగ్రీ", గీతం విశవవిద్యయలయం, విశాఖ్పటనం, ఆంధ్రప్రదేశ్ (2013) 
 "అక్తానేని లైఫ్ టైమ్ సవరణ కంకణం అవార్థ్", డాకటర్. అక్తానేని నాగేశవరరవు గారి చేతుల 

మీదుగా, వంశీ ఇంటరేనష్నల్, హైదరబాద్ (2013) 
 "ఉతిమ కమ్యయనిటీ సరీవస్ అవార్థ్", గౌరవనీయులైన సౌత్ కెర్పల్లన సేటట్ గవరనర్ నిక్తా హేలీ నుండి, 

డాలస్, టెకాసస్ (2011) 
 "ఉతిమ కమ్యయనిటీ సరీవస్ అవార్థ్", ఆర్ట ఆఫ్ ల్లవింగ్ ఫండేష్న్, యూ.ఎస్.ఏ (2008) 
 "అంతరాత్మయ కమ్యయనిటీ సరీవస్ అవార్థ్", ఐ.టి.ఎల్.సి.ఎ, హైదరబాద్ (2007) 
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 "సేవానిధ అవార్థ్", డాకటర్ సి. నారయణ ర్కడి ్గారి చేతుల మీదుగా, వంశీ ఇంటరేనష్నల్, 
హైదరబాద్ (2006) 

 "ఉగాద ప్పరసాారం", ఉతరి టెకాసస్ తెలుగు సంఘం (టాన్టెక్స), డాలస్, టెకాసస్ (2004) 
 "ఉతిమ ఎనానరై అవార్థ్", ఢిలీా తెలుగు అకాడమీ, నూయఢిలీ ా(2002) 
 "అతుయతిమ కమ్యయనిటీ సరీవస్ అవార్థ్", గౌరవనీయులైన టెకాసస్ రష్ట్ర గవరనర్ రిక్ పెర్రీ నుండి, 

గ్రేటర్ డాలస్ ఏషియన్ అమెరికన్ చాంబ్ర్ ఆఫ్ కామర్స (జి.డి.ఏ.ఏ.సి.సి) (2001) 
 "ప్రత్యయక ప్రశంస అవార్థ్", కేర్ ఇంటరేనష్నల్, యూ.ఎస్.ఏ (2001)  
 " ఉతిమ కమ్యయనిటీ సరీవస్ అవార్థ్", ఉతరి అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) (2001)  

 
డా. ప్రసాద్ తోటకూర గారి నాయకతవంలో సాధంచిన విజయాలు – సేవలు : 
 
చైరాన్, మహాతాాగాంధీ మెమోరియల్ ఆఫ్ నార్ ిటెకాసస్ (2013 నుండి) : 

 ప్రసుితం ప్రసాద్ గారి నాయకతవంలో కొనసాగుతునన సంసు ఇద. అమెరికా లోనే అతయంత 
విశిష్టమ్య, విశాలమ్య, ప్రత్యయకమ్య అయిన గాంధీ సాారక నిరాణమ్మద.  

 
 
అధ్యక్షులు, ఇండియన్ అమెరికన్ ఫ్రండ్ షిప్ కౌనిసల్ (2016 నుండి) : 

 అమెరికా రజకీయవేతిలు, రజనీతిజ్ఞాలు, విధాన నిరేణతలతో సనినహిత సంబ్ంధాలు 
నెరప్పతూ గత 25 సంవతసరల చ్రిత్ర కల్లగిన ప్రతిష్కటతాక జాత్మయ సంసు కు అనేక పదవీ 
భాదయతలు నిరవహించి, ప్రసుితం అధ్యక్షుని గా భారత -అమెరికా సంబ్ంధాల బ్లోపేతం 
కోసం కృషి చేసిునానర్థ.  
  

వయవసాుపక అధ్యక్షులు మరియు అధ్యక్షులు, అక్తానేని ఫండేష్న్ ఆఫ్ అమెరికా (2014&2015) : 
 నటసమ్రాట్ అక్తానేని ఒక తెలుగు పల్లానుండి, స్మమాన్య రైతు కుటంబ్ం నుండి 

అంతరాత్మయ సాుయిలో ఒక మహోననత వయక్తగిా, మహా నటడుగా ఎదగార్థ. ఆయన్ కృషి, 
క్రమశిక్షణ, ప్టుిదల, ఆతాస్తిరయపు స్తూరిిని భావితరల కందంచే సతసంకలపంతో 2013 లో ఈ 
సంసును సాుపించి అక్తానేని పటా అభిమానానిన ఆచ్రణాతాకంగా మారచర్థ.  

 
అధ్యక్షులు, తెలుగు అసోసియేష్న్ ఆఫ్ నార్ ిఅమెరికా (తానా) (2011-2013) : 

 గురిింప్ప లేని అమెరికా విశవవిద్యయలయాలోా చేరిన భారత్మయ బాధత విద్యయర్థులకు అండగా 
నిల్లచార్థ.  
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 ఎవరైనా దురదృష్టవశాతుి రోడు్ ప్రమాద్యలలో ప్రాణాలు కోలేపత్య, వారి కుటంబాలకు 
సాయంగా నిలబ్డి - కష్టకాలంలో మన్నస్థురయనిన అందంచార్థ.  

 తెలుగు భాష్, సాహితయ, సంగీత, కళా రంగాల పరిరక్షణకు, పరివాయపిిక్త ఎనలేని సేవ చేశార్థ.   
 విశవవిద్యయలయ సాుయిలో యూనివరిసటీ అఫ్ టెకాసస్, ఆసిటన్ లో తెలుగు భాష్ను 

భోధ్నాంశంగా ప్రవేశపెటిట యువత చ్కాని తెలుగు నేర్థచకొనే దశగా కృషి చేశార్థ. 
 'తానా' అధ్యక్షులుగా పదవేలకు గాగా హాజరయిన రసజ్ఞాలకు ఓ మర్థవలేని 

మధురనుభూతిగా 'తానా' మహాసభలను 2013 లో డాలస్ లో ఘనంగా నిరవహించార్థ.    
 తెలుగు భాష్, సంసాృతి, సంప్రద్యయం మరియు యువతరనిక్త ప్రాధానయతనిస్త ిఅతయంత 

వైభవంగా నిరవహించిన ఈ 19వ 'తానా' మహాసభల అనంతరం ద్యద్యప్ప 5 లక్షల డాలర్థ ా
(మ్యడు కోట ారూపాయలకు గాగా) ను మ్మగులు ఆద్యయంగా సంసుకు అందచ్డం డా. ప్రసాద్ 
గారి నాయకతవ పటిమకు ఒక మచ్చచ తునక.  
 

అధ్యక్షులు, ఇండియా అసోసియేష్న్ ఆఫ్ నార్ ిటెకాసస్ (ఐ.ఎ.ఎన్.టి) (2002) : 
 నాలుగు దశాబాదల చ్రిత్ర గల్లగిన భారత్మయ సంఘాల సంఘటిత వేదక అయిన ఐ.ఎ.ఎన్.టి 

సంసుకు మొటటమొదటి తెలుగు సంతతిక్త చెందన డా. ప్రసాద్ తోటకూర అధ్యక్షుడిగా 
ఏకగ్రీవంగా ఎనినక కావడం తెలుగు వారందరికీ  గరవకారణం.  

 ప్రకృతి వైపరీతాయలు, ఆపతసమయాలలో సపందనాతాక హృదయంతో, పటిష్ట నాయకతవoతో 
ప్రసాద్ గార్థ నేతృతవం వహించార్థ. గుజరత్ భూకంపం, ఒరిసాస తుఫ్యను, 2009 
స్పెటంబ్ర్థ 11 ఉగ్రద్యడి లుంట్ట పలు సందరాలలో మ్మల్లయన్ డాలరకాు గాగా విరళాలు 
సేకరించి తక్షణ సాయంగా బాధతులకు అందజేశార్థ.  

 సంపనునలతోను, సామానుయలతోను ప్రసాద్ గారిక్త ఉనన సేనహ సంబ్ంధానిక్త, ఆత్మాయ 
బ్ంధానిక్త ఇదొక ఉద్యహరణ. 

చైరాన్, సేవా కమ్మటి, డి. ఎఫ్. డబుయా. హిందూ టెంప్పల్, ఇరివంగ్, టెకాసస్ (2000 & 2001) : 
 “మానవ సేవే మాధ్వ సేవ” అనే స్తూరిి తో భకి్తని, భారత్మయ సాంసాృతిక అనురక్తిని 

మరచిపోతునన యువత్మ యువకులను ప్రోతసహించి ఆలయ సేవా కారయక్రమాలో ా
భాగసావముల్లన చేశార్థ.  

 నిరశ్రయులకు నీడ కల్లపంచ్డంలో, పేద విద్యయర్థులకు ప్రాథమ్మక అవసరలు త్మరచడంలో 
ముందుంటూ దేవాలయానిన సేవాలయంగా మలచార్థ.  

అధ్యక్షులు, తెలుగు అసోసియేష్న్ ఆఫ్ నార్ ిటెకాసస్ (టాన్టెక్స) (2000) : 
 తమ సృజనాతాక మేథ కు మరింత పదును పెటిట సంసు తరప్పన నితయ నూతనంగా సాగే 

రేడియో కారయక్రమాలకు  రూపకలపన  చేసి అసంఖ్యయక శ్రోతలను ఆకటటకునానర్థ.  
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 “నెల నెలా తెలుగు వెనెనల” అనే సాహితయ వేదకకు అంకురరపణ చేసి ద్యనిక్త శాశవతతవం 
కల్లపంచార్థ.  

 
ఎన్నన ప్రతిష్కతాాక సంసులకు గౌరవ సలహాద్యర్థగా సేవలందoచార్థ : 

 డాలస్ కౌంటీ కమ్యయనిటీ కాలేజీ డిసిిక్ట (డి.సి.సి.డి ) 
 డాలస్ కనెవనిన్ అండ్ విజిటర్స బూయరో (డి.సి.వి.బి ) 
 అమెరికన్ కాయనసర్ సొసైటీ (ఎ.సి.ఎస్ )  
 కే. ఈ. ఆర్. ఎ, నేష్నల్ పబాిక్ రేడియో 
 టెకాసస్ ఇంటరేనష్నల్ థియేట్రికల్ ఆర్ట సొసైటీ (టిఐటిఎఎస్ ) 
 డాలస్ పోలీస్ ఛీఫ్స రేషియల్ ప్రొఫైల్లంగ్ బోర్్ (డి.పి.సి.ఆర్.పి) 
 వరల్్ అఫేర్స  కౌనిసల్ ఆఫ్ డాలస్ ఫోర్ట వర్ి (డబుాయ.ఎ.సి – డి.ఎఫ్.డబుాయ)   

 
ఎన్నన జాత్మయ, అంతరాత్మయ అవసరలకు నిధులు సేకరించి అండగా ఉనానర్థ : 
 

 ఒక లక్ష డాలరా తో కృష్కణజిలాా విద్యయభివృదునిధ.  
 ఒక లక్ష డాలరా తో 2010 ఆంధ్రప్రదేశ్ తుఫ్యను బాధతులకు సహాయనిధ. 
 5 లక్షల డాలరా తో గుజరత్ భూకంప బాధతుల సహాయనిధ. 
 ఒక లక్ష16 వేల డాలరా తో నూయయార్ా డిసాసటర్ రిలీఫ్ నిధ. 
 75 వేల డాలరా తో ఒరిసాస తుఫ్యను బాధతుల సహాయనిధ.  

 
ప్రతిష్కతాాక సాహిత్మ సాంసాృతిక కారయక్రమాల నిరవహకులుగా చారిత్రక సారధ్యం : 
 

 పదాభూష్ణ్ డా. వెంపటి చినసతయం బ్ృందం వారిచే అనేక కూచిపూడి నృతయ నాటికలు.  
 పదావిభూష్ణ్ డా. మంగళంపల్లా బాలమురళీకృష్ణ గారిచే  పలు కచేరీలు.  
 పదాశ్రీ డా. శోభారజ్ఞ గారిచే భకి్త రస గాన సభలు.  
 పదాభూష్ణ్ డా. కె.జె. ఏసుద్యసు, పదాభూష్ణ్ డా. ఎస్.పి. బాలసుబ్రమణయం, పదాభూష్ణ్ డా. పి. 

సుశీల, డా. ఎస్. జానక్త, పదాశ్రీ డా. కె.ఎస్. చిత్ర, మణిశరా, దేవిశ్రీ ప్రసాద్, జి. ఆనంద్ వంటి సినీ 
ప్రముఖుల చే సంగీత కచేరీలు. 

 శ్రీ సిరివెనెనల సీతారమశాస్త్రి, శ్రీ గొలాపూడి మార్థత్మరవు, డా. ఆవుల మంజ్ఞలత, బ్రహాశ్రీ సామవేదం 
ష్ణ్మాఖ్ శరా, డా. సింహాచ్ల శాస్త్రి, డా. సుద్యదల అశోక్ త్యజ, శ్రీ అనంత శ్రీరమ్, శ్రీ రమజోగయయ 
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శాస్త్రి, శ్రీ తనికెళళ భరణి, శ్రీ జొననవితులి రమల్లంగేశవర రవు, డా. మేడసాని మోహన్, డా. గరికపాటి 
నరసింహారవు, డా. మాడుగుల నాగఫణి శరా,  డా. నరల రమార్కడి్ .... వంటి మహామహుల చే 
సాహితయ సమావేశాలు, కవి సమేాళనాలు, అవధానాలు, ప్రవచ్నాలు, సతాార సభలు.   

 విభినన రంగాలలో వైవిధ్యభరితంగా సేవలందసుినన డా. ప్రసాద్ తోటకూర గార్థ ఇట కనన దేశానికీ, 
అట ఉనన దేశానికీ ఆత్మాయ ప్రముఖ్లలో ఒకర్థగా ప్రత్యయక సాునానిన సొంతం చేసుకోవడం పటా ప్రతి 
తెలుగు హృదయం కృతజాతాపూరవకంగా ఆనందం వయకిం చేసుిననద. 

 మరినిన వివరలతో కూడిన “ప్రసాద్ తోటకూర డాట్ కామ్” వెబ్ సైట్ ఆయన సామాజిక సేవకు 
దరపణం పడుతూ అందరిక్త మరింత స్తూరినిి కల్లగిసుంిద. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

సంకలనం: మడిపలా్ల దక్షిణామ్యరి,ి 

ఆకాశవాణి కళాకార్థలు మరియు సీనియర్ వాయఖ్యయత   


