
TELUGU COMMUNITY ASSOCIATION 

తెలుగు                                  తెలుగు  జనసంఘం  

(Formerly Andhra Social & Cultural Organisation) 
         Established 1974.    Charity Registration No:  1115907       Religious Worship No. 77711 

Andhra Bhavan, 28 St Mary’s Street, Preston, Lancashire, PR1 5LN, UK 

Tel No. 01772 798512 www.venkateswara.co.uk  info@venkateswara.co.uk 
 

 

  

       శీ్రరసతు                                   శుభమసతు                                    అవిగనమసతు  
                                  శీ్ర  మహాగణాధిపతి  ఏనమః    

                                   ఉగాది 2014 వార్ాు  పతిిక 
                 సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర చైెత్శిుద్ధ  పాడ్యమి, తెలుగు సంవత్సర్ాది 
అనగా  ది.31-03-2014 తేది సో మవారము అయినది  కావున దేవాలయంలో శ్రీ అలివేలుమంగా 
,పదాావతి సమేత్ శ్రీ వ ంకటేశ్వర సావమివారలకు , ద్తర్ాాదేవికి, శివపారవత్ులకు, షతర్ిడీ సాయిబాబాకు 
విశేష  పూజలు నిరవహ ంచబడ్ునత. ఆసకిుగల భకుు లు పూజార్ిగారి్చే పంచాంగ శ్వీణము 

చేయించతకోవచతునత. కావున భకుు లంద్రూ విచేుస్త సావమీ అమావారల  కృపకు  పాత్ుిలు కావలస్తనదిగా 
కోరుచతనానము.  పూజార్ిగారు గుడివద్ద నే నివస్తంచే సంద్రభంగా భకుు లు వివర్ాలనత పో నతలో 
తెలుసతకోగలరు  LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071 .   

                                              శ్ర ీరామ నవమి  8-4-2014 

           సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర చైెత్శిుద్ధ  శ్రీర్ామనవమి ది 8-4-2014  తేదీ మంగళవారము చైెత్శిుద్ధ  
నవమి  సంద్రభంగా  శ్రీ సీ్తార్ామ కలాయణ మహో త్సవం  ఉద్యం 11:00am గంటలకు పాిరంబంచబడ్ునత. కావున 

భకుు లు అంద్రు  ఈ కలాయణం తిలకించి త్ర్ించవలస్తనదిగా కోరుచతనానము. భకుు లలో ఎవర్ ైనా ద్ంపత్ులు ఈ కళ్యయణానిన 
చేయించతకోద్లచినవారు పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత. LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071 .  

                                  మాసశివరాత్రి:27-4-2014: 
 సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర చైెత్బిహుళ త్యిోద్శి.అనగా ది27-4-2014 ఆదివారము అభిషేకప్తియుడ్ు 
అయిన పరమశివునికి అభిషేకం చేయించతకోవడ్ం శుభపిధం. ఆసకిుగల భకుు లు వచిు అభిషేకములు చేయించతకోవచతునత 
వుదయ యగర్ితాయ సమయము కుద్రనివారు వారి్ గోత్నిామాలు పూజార్ిగారి్కి యిచిు వారి్ పే్రన అభిషేకములు 
చేయించతకోవచతునత క ంద్రు భకుు లు చేయించతకుంటునానరు ఈ అవకాశ్ం  తెలుగు కమ్ాూనిటి సభుయలంద్ర్ికీ గలద్త. 
ఒకసారి్ మీరు పూజార్ిగారి్కి తెలియజేసే్ు  పతిీన లా మాసశివర్ాతిికి ర్ ండ్ుర్ోజులుముంద్తగా పూజార్ిగారు మీకు పో నతదావర్ా 
తెలియజేసాు రు.  LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071. .  పూజార్ిగారు గుడివద్ద నే నివస్తంచే 
సంద్రభంగా భకుు లు వివర్ాలనత పో నతలో తెలుసతకోగలరు. 
 
గమనిక: ఆసకిుగల తెలుగు కమ్ాూనిటి అశోషత ఏషన్ సభుయలప్తలల లకు పతిీ శ్నివారము వుచిత్ంగా తెలుగుపాఠములు 
నేరపబడ్ునత వివర్ాలకు పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత. LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071.  
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  శ్రీఅలివేలుమంగాపద్మావత్రసమేతశ్రీ వ ంకటేశ్వరస్ావమి వారకిలాాణము: 
                                   10-5-2014. 

         సవస్తిశ్రీ చమంది్మాన  శ్ర ీజయనమమ సంవతసర వ ైశాఖశుద్ధ  ఏకాద్శి అనగా ది్10-5-2014: శ్నివారము శ్రీ అలివేలుమంగా 
పద్మావత్ర సమేత వ ంకటేశ్వరస్ావమి వారి  కలాాణమహో తసవము. ఈకాళ్యాణమనిని స్ామూహికంగా జరపాలని  ద్ంపతులకు 
పిత్యాక టికకటటు త్ో కేవలం £10.00 ప ండ్ల కే జరుపబడ్ును పూజ స్ామాగిీవివరాలకి పూజారిగారిని సంపిది్ంచవలెను.ఈ 
అవకాశ్ం కేవలం 25 ద్ంపతులకుమాతిమే చోటట కలిపంచగలము ఆసకిిగల భకుి లు ద్యవ ంచి ఈలెైనంత త్ ంద్రగా మీ పేరుల  
వాి యంచుకోమనికోరుచునమాము. పూజార్ిగారు గుడివద్ద నే నివస్తంచే సంద్రభంగా భకుు లు వివర్ాలనత పో నతలో 
తెలుసతకోగలరు.LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071. 

                                         శ్రీ హనుమజజయంత్ర:  23-5-2014 
           సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర వ ైశాఖ బహుళ ద్శ్మి అనగా ది 23-5-2014 శుకవీారము.ఈర్ోజు 
శ్రీఆంజనేయసావమివారి్కి జయంతికావడ్ము సావమి నక్షత్మిు పూర్ావభాద్కిావడ్ము గొపప విశేషము కావున శ్రీ 
ఆంజనేయసావమివారి్కి అభిషేకము మర్ియు త్మలపాకులతో పూజ చేయబడ్ునత ఆసకిుగల భకుు లు పూజలు 
చేయించతకోవచతునత. 

                                     గురుప రిిమ వాాసప రిిమ 12-7-2014 
           సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర అషాడ్శుద్ద  పౌరణమి శ్నివారము అయినది   ఈర్ోజు గురుపౌరణమి    
షతర్ిడీసాయిబాబాకు విషేషమ ైన పూజలు అభిషేకములు జరుపబడ్ునత తీరధపసిాద్ములు యివవబడ్ునత భకుు లు 
త్మకుతోచిన పసిాద్ములు తీసతకుర్ావచతునత. వివర్ాలకు పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత.   

ద్క్షిణమయణం పాిరంభం: 17-7-2014 ఆషాడ్బహుళ షషతి అనగా 17-7-2014 గురువారము ఈర్ోజు ద్క్షిణాయణము 

పుణయకాలము పాిరంభమగునత.   

                        శ్రీవరలక్షమా వితము 8-8-2014:  

               సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర శాీవణ శుద్ద  దావద్శి అనగా ది 8-8-2014 శుకవీారము 
అయినది .ఈర్ోజు సీ్ు లీకు శ్ర ీ వరలక్షీాదేవి వరములిచతు విశేషమ ైన ర్ోజు. ఆసకిుగల భకుు లు యింటివద్ద గాని గుడివద్ద గాని 
భకిశ్దీ్ద లతో వరలక్షిాదేవిపూజజేయువారు శ్రీవరలక్షిాదేవి కుీపకుపాత్ుిలౌద్తరు వివర్ాలకు పూజార్ిగారి్ని సంపిదించవలెనత. 
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           సామ్హ క సత్యనానర్ాయణసావమివార్ి  వతి్ము  10-8-2014. 
         సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన  శ్రీ జయనామ సంవత్సర శాీవణ శుద్ద  పౌర్ిణమ. అనగా ది10-8-2014  ఆదివారము:               
శ్రీ రమాసహ త్ వీరవేంకట సత్యనానర్ాయణసావమివారి్విత్ము. ఈవతి్మునత  సామ్హ కంగా జరపాలని  ద్ంపత్ులకు 
పతేియక టికకటుి తో కేవలం £5.00 పౌండ్ల కే జరుపబడ్ునత. పూజ సామాగివీివర్ాలకి పూజారి్గారి్ని సంపదిించవలెనత.ఈ 
అవకాశ్ం కేవలం 25 ద్ంపత్ులకుమాత్మేి చోటు కలిపంచగలము ఆసకిుగల భకుు లు ద్యవుంచి ఈలెైనంత్ త ంద్రగా మీ 
పే్రుల  వాియించతకోమనికోరుచతనానము. పూజార్ిగారు గుడివద్ద నే నివస్తంచే సంద్రభంగా భకుు లు వివర్ాలనత పో నతలో 
తెలుసతకోగలరు.LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071.  
రక్షాభంధన{రాఖీ పండ్ుగ}:10-8-2014   సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర శాీవణ శుద్ద 

పౌర్ిణమ అనగా ది 10-8-2014 ఆదివారము ఈర్ోజు త్మత్మ సో ద్ర్ిలు సో ద్రులకు రక్షణాకవచానినకటిి 
కానతకలతో,అనతర్ాగాలతో జరుపుకునే పండ్ుగ. 
 

                         శ్రకిీషిీ్జనమాష్ుమి17-8-2014: 

               సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర శాీవణ బహుళ అషిమి  అనగా ది 17-8-2014 ఆదివారము 

అయినది.ఈర్ోజు శ్రీకుీషణ పరమాత్ుాని పుటిినర్ోజు ఈర్ోజు గుడిలో విషేషమ ైన పూజలు జరుగునత. సాయంత్మిు 5 గంటలకు 

మొద్లు  పె్రుగుముంత్ వుటిి కటిి క టిడ్ము ప్తలల లకు  మ్యజికల్ చైెర్సస ఆటలు జరుపబడ్ునత బహుమత్ులు యివవబడ్ునత   

రకరకాల ప్తండివంటలతో వింద్త చేయబడ్ునత భకుు లు మీకు తోచిన ప్తండివంటలు  తీసతకుర్ావచతునత. 

                          శ్ర ీవినమయకచవిత్ర  29-8-2014. 
             సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర భాద్పిద్శుద్ద  చవితి అనగా ది 29-8-2014 శుకవీారము అయినది . 
ఈర్ోజు హసు  నక్షత్మిు ర్ావడ్ము వినాయకుని జనానక్షత్ిము హసు  నక్షత్మిు కావడ్ము గొపప విశేషము. 29-8-2014 
శుకవీారము నతండి 6-9-2014 శ్నివారము వరకు గణపతినవర్ాత్ుిలు గణపతిమహో త్సవములు జరుగునత.  ఎవర్ ైనా 
భకుు లు ఈ నవర్ాత్ుిలోల   గణపతి  హో మాలు చేయించతకునే వుదేద శ్ము వుననచో పూజార్ిగారి్ని సంపిదించవలెనత. ఈ 
గణపతినవర్ాత్ుిలోల  ఒకర్ోజు పూజకు టికకటుి  £5 లేదా త మిాదిర్ోజులూ  పూజలు చేయించతకునే భకుు లకు 
సభయత్వముననవారి్కి టికకటుి  కేవలం  £9-00 మాత్మేి అని మనవిచేసతు నానము .    
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                         వ ండ్రమిి ళ్ళతదిి్: 11-9-2014:    
                     సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర భాద్పిద్  బహుళ త్దియ అనగా ది 11-9-2014 
గురువారము అయినది.ఈర్ోజు పె్ళ్్ళైన వధతవు వుద్యమునతంచి సాయంత్ంి వరకు వుపవాసముండి గోవునకు 
నమసకర్ించి ముతెతు ద్తవులకు వాయనము యివవవలెనత విధానాల వివర్ాలకు పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత. 

                       ఋషతపంచమి:30-9-2014:  
                  సవస్తు శ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ జయనామసంవత్సర భాద్పిద్ శుద్ద ఋషత పంచమి అనగా ది 30-9-2014 
శ్నివారము అయినది ఈర్ోజు సీ్ు లీు త్పపనిసర్ిగా సవయంపాకములు ద్క్షిణతాంబ్లములు పూజార్ిగారి్కి యివవడ్ం 
మంచిది ఎంద్తకనగా ఋత్ుసంపరక దయ షాలు ఏమీలేకుండా చేసే్ నమాత్ు మ ై సపు ఋషులు ఆశ్రరవచనలు క రక ై బాిహాణునికి 
దాన ద్ర్ాాలు చేసతకుంటే చాలా మంచిది.  

 భకుి లకు మనవి: దేవాలయంలోపతిిర్ోజూ శ్రీవ ంకటేశ్వరసావమివారి్కి సతపభిాత్సే్వజరుగునత భకుు ల 

సమయానతకూలాలనిబటిి పూజార్ిగారి్ని సంపదిించి ర్ావచతునత. మ్డ్ు ద్శాబాద లకు పైె్గా ప్తిషిన్ లో  జరుగుచతనన  పతేియక 
సతపభిాత్సే్వ పతిీన లామ్డ్వ  శ్నివారము 11 గంటలకు జరుపబడ్ునత. భకుు లకు దైెవద్రశనం వుచిత్ం 
సభయత్వముననవారి్కి అరున టికకటుి  వుచిత్ం అని మనవిచేసతు నానము. 
దేవాలయంలో జర్ిగే పతిీ సామ్హ క పూజలకూ టికకటల  ర్ేటుల  త్గిగంచబడ్ునత  

పూజార్ిగారు గుడిలో అంద్ర్ికీ అంద్తబాటలల నే వునానరు  ఎవర్ ైనా యింటివద్ద  పూజలకు తీస్తక ళ్ళైతేత్పప  ఆయన 

దేవాలయంలోనే వుంటారు. మీకు కావలస్తన పూజలకు అభిషేకాలకు మీకు వీలెైన సమయాలోల  జర్ిప్తంచతకోవచతునత 

వివర్ాలకు పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత. గుీహపవేిశాలకు ,వివాహాలకు అనిన శుభకార్ాయలకూ ముహూర్ాు లకు 

పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత  LANDLINE 01772 798512 or MOBILE 07597021071. 

మీ అంద్ర్ి సహకార్ాలతో నడ్ుసతు నన ఈదేవాలయనిన అభివుు దిద  చేయడానికి కారయనిర్ావహకవరంా వారు పయితానలు చేసతు నే 
వునానరని మనవిచేసతు ననము. ఈ సంవత్సరం సభయత్వరుసతము చెలిల ంచవలస్తనవారు ద్యవుంచి చెలిల ంచవలస్తనదిగా 
కోరుచతనానము.  మీ సహకార్ానికి మర్ొకకసార్ి కుీత్జఞత్లు  తెలియజేసతు నానము 
మీరు ఏవిధమ ైన సలహాలు యివావలనాన ప్తర్ాయద్తలివావలనన  ఈ కింీది  మోబ ైలునకు పో నతచేయవచతునత లేదా ఈ మ ైలు  
చేయవచతునత. మీరు పంపే్ పతిీ ఈమ ైలునకూ అదేర్ోజు సమాదానం యివవబడ్ునత. 
 పడాల వీరబహిాార్ డిి (పిె్స్తడెంట్) MOBILE; 07534477563  (1.00pm to 6.30am through night no problem) 

 సతిు  లక్షాణర్ డిీ ( బలిింగ్ మర్ియు  పూజార్ిగార్ి  భాద్తయలు)MOBILE: 07736776752  
                                                     ఇటటల            కారానిరావహకవరఘం 


