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దేవి శరన్నవరాత్రు లు : స్వస్తి  శ్ర ీచంద్ుమాన్ శ్రవీిజయనామ స్ంవత్సర ఆశ్రవజశుద్ధ  పాడ్యమి 

అన్గా ది 25-9-2014  గురువారము న్ ండ ిదేవీ న్వరాత్ు మహో త్సవములు పుా రంభమగున్ . . అన్గా 
25-09-2014 న్ ండీ 3-10-2014 వరకు ఉద్యం 5.00 గంటల న్ ండ ి10 గంటల వరకు మరీయు 
సాయంత్ుం 4 గంటల న్ ండ ీ9 గంటల వరకు ప్ుతిరోజు అమమవారికీ కుంకుమారచన్లు నిరవహ ంచబడ్ున్ . 
భకుి లు న్వరాత్ు మహో త్స ప్ూజలో పాలగొ ని దేవీ అన్ గీహానిన ప ంది స్తరిస్ంప్ద్లు ఆయురారోగాయలని 

ప ంద్గలరు. భకుి లు ఈ తొమిమది రోజులు ప్ూజచేయంచ కొన్ వారికి ఫీజు కేవలం రోజుకి ఒక ప ండ్ు 
మాత్ుమే అని తెలియజేస్ ి నానము : రావడానికి  వుదయ యగ స్మయరితాయ  వీలుకాక ప్ూజ 

చేయంచ కోవాలనే వుతాసహమున్న వారు వార ిపేరుు   గోత్ునామాలు యచ్చచ ప్ూజ చేయంచ కోవచ చన్ . 
ప్ూజ వివరాలకు ప్ూజారిగారిని ఈ న ంబరులలో  స్ంప్ుదించవలెన్  01772 798512. 
 విజయద్శమి ది 3-10-2014  శుకరీవారము అయన్ది ఆరోజు దేవీ ప్ూజ ; శమీప్ూజ జరుప్బడ్ున్  
భకుి లస కరాయరధం ద్స్రా ప్ండ్ుగన్  శనివారము ది 4-10-2014 మదాయహనం  జరుప్బడ్ున్  మరియూ  

షతరిడీ సాయ బాబా స్తం హాస్న్ అవిష్కరణ జరుగున్  భొజన్ములు వగ ైరా భకుి లు ఎవరిక ి

తోచ్చన్  ప్దారధములు వారు తీస్ కురావలెన్ . 

   అటుత్దిి  : ది 10-10-2014  శుకవీారము అయన్ది. ఈరోజు కొీతి్గా పెళ్ళయన్ స్ీి లీు చెస్ కునే 

చందయుద్య ఉమాగౌరీ వుత్ము . వివరాలకు ప్ూజారిగారిని ఈ న ంబరులలో  స్ంప్ుదించవలెన్  01772 

798512. 
 దీపావళి: ది 23-10-2014 గురువారము  స్వస్తి  శ్ర ీచంద్ుమాన్ శ్రవీిజయనామ స్ంవత్సర ఆశ్రవజ 

బహుళ్ అమావాస్య అన్గా దీపావళి అమావాస్య అయన్ది: భకుి లస కరాయరధం " దీపావళి " ప్ండ్ుగ  

శనివారము 25-10-2014 జరుప్బడ్ున్ . దేవాలయములో " శ్రలీక్ష్ిమప్ూజ " సాయంత్ుం 6.30 గంటల  

న్ ండ ీత్ద్ ప్ర ిబాణస్ంచా కారయకమీములు 9 గంటల  వరకు నిరవహ ంచబడ్ున్ . భకుి లు త్మకుతోచ్చన్ 

ప్దారధములు, బాణస్ంచా తీస్ కువచ్చచ పాలగొ న్వలెన్ . 
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కారీికమాస్ము ; స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ స్ంవత్సర శ్ర ీకారీిక శుది్ ప డ్యమి అన్గా ద ి

24-10-2014  శుకవీారము  న్ ండ ికారీికమాస్ము పుా రంభమగున్  ఈన లంతా ప్ుతిరోహజూ  

సాయంత్ుము న్ందా దీప్ము వ లిగించబడ్ున్  ఆస్కిిగల భకుి లు పాలగొ న్వచ చన్   కారీికమాస్ములో 
ప్ుతీ సో మవారము శివునిక ిప్ుతెయక అభిషేకము జరుప్బడ్ున్ .. 

 

నాగులచవితి: స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్ర ీజయనామ స్ంవత్సరకారీిక శుది్ నాగులచవితి అన్గా 

27-10-2014 సో మవారము అయన్ది. ఈరోజు శ్ర ీస్ బుహమణ్య ేస్వరసావమి వారిక ిప్ుతేయక ప్ూజలు 
మరియు  పాలతో  అభిషేకము జరుప్బడ్ున్ . వివరాలకు ప్ూజారిగారిని ఈ న ంబరులలో  
స్ంప్ుదించవలెన్  01772 798512. 

క్ష్ీరాబి్దదావద్శి : దీనినే చ్చలుకదావద్శి అనికూడా అంద్ రు. స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్ర ీజయనామ 

స్ంవత్సరకారీిక శుది్ దావద్శి 4-11-2014 మంగళ్వారము అయన్ది. వివరాలకు ప్ూజారిగారిని ఈ 

న ంబరులలో  స్ంప్ుదించవలెన్  01772 798512. 

కారీిక ప రయమి: స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ స్ంవత్సర శ్రీ కారీిక శుది్ ప రయమి 6-11-2014 

గురువారము అయన్ది ఈరోజు  ప్రమశివునికి విశేష్మ ైన్ ప్ూజలు అభిషేకములు జరుగున్ . 
వివరాలకు ప్ూజారిగారిని స్ంప్ుదించవలెన్ . 

పో లుస్వరొము: స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ స్ంవత్సర శ్రీ కారీిక  బహుళ్ అమావాస్య  

22-11-2014 శనివారము పో లుస్వరొమున్కు వ ళిళన్రోజు కావున్ ఈరోజు 
స్వయంపాకములు,దాన్ములు, సాలగాీమ దాన్ము చేస్ేవారు చేయవచ చన్ . వివరాలకు ప్ూజారిగారిని 
స్ంప్ుదించవలెన్ . 

శ్రీ స్ బుహమణ్యశవరసావమి ష్షతి : స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ స్ంవత్సర 

మారొశిరశుది్ష్షతి  28-11-2014 శుకవీారము అయన్ది .ఈరోజు శ్రవీల్లు దేవస్ేన్ స్ బుహమణ్యశవరసావమి 
వారుకు ప్ుతేక ప్ూజలు జరుప్బద్ న్ .కళ్యయణము   జరిపతంచాలనే భకుి లు ప్ూజారిగారిని 
స్ంప్ుదించవలెన్ . 
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ధన్ రామస్ము:. స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామస్ంవత్సర మారొశిర బహుళ్ ద్శమి 16-11-

2014 మంగళ్వారము అయన్ది దీనినే ధన్ రామస్మని మరియు న లప్టిడ్ము అనియు అంద్ రు. 

మాస్శివరాతిు  & శనిత్ుయోద్శి : 20-12-2014 శనివారము  ఈరొజు   శివునికి 

ప్ుతేయక అభిషేకము జరుగున్ . 

వ ైకుంఠ ఏకాద్శి లేక ముకోకటి ఏకాద్స్త: స్వస్తి శ్ర ీ చాంద్ుమాన్ శ్ర ీజయనామ 

స్ంవయసర ప్ుష్య శుద్ధ ఏకాద్శి అన్గా 1-1-2015 గురువారము ముకోకటి ఏకాద్శి మరియు ఆంగు 
స్ంవత్సరాది. 

స్ంకాీ ంతి : 18-1-2015; స్వస్తి శ్రచీాంద్ుమాన్ శ్ర ీజయనామ స్ంవత్సర ప్ుష్య బహుళ్ 

న్వమి అన్గా 14-1-2015 బుధవారము భొగి ప్ండ్ుగ అయన్ది. 15-1-2015 గురువారము స్ంకాీంతి 
16-1-2015 శుకవీారము కన్ మ ప్ండ్ుగ అయన్ది.    ఈ ప్ండ్ుగన్  అతి వ ైభవంగా జరపాలని  
మరియు అంద్రికీ వీలుగా వుండాలనీ గుడికి కొంచెం ద్ూరంగా CIVIC HALL, CALDER AVENUE,  

LONGRIDGE  PRESTON, PR3 3HJ. లగ  18-1-2015 ఆదివారము 

జరుప్ుచ నానము . యప్పటికి మన్ తెలుగు స్ంఘం ఏరపడి 40 స్ంవత్సరాలు కాన్ న్నది  అంచేత్ ఈ 
స్ంకాీంతి మీ అంద్రి స్హకారాలతో ఘన్ంగా చేయద్లచ కునానము. చ్చన్న పతలులు ప ు గాీములతో, 
భరత్నాటాయలతో విచ్చత్ు వేషాలతో  అనీన స్మకూరచడానికి అనిన విధాలా ప్ుయత్నం చేస్ ి న్నము. మీలో 
ఈ పోు గాీములలో పాలోొ వాలని లేదా మీ పతలుల చేత్ చేయంచాలని ఆస్కిి గలవారు మాకు డిస్ెంబరులోగా 
తెలియజేయవలెన్ .ప ు గాీముల లిష్రి  జన్వరి వరకు తెలియజేయలేము. అంచేత్ మన్ తెలుగు 
కమూయనిటి వ బ్ైసట్ లో ప్ుచ రిసాి ాము  ప ు గాీములలో పాలగొ న్వలచ్చన్వారు ద్యవుంచ్చ త్వరలో ఈ మ ైలు 
చేయవలెన్ . 
Email address: info@venkateswara.co.uk   or vrpadala@yahoo.co.uk   
President mobile; 07534477563.(2.pm to midnight) . 

రధస్పి్మి  లేక స్ూరయ జయంతి:  స్వస్ీి రు  చాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ స్ంవత్సర 

శుది్ రధస్పి్మి   : 26-1-2015  సో మవారము స్ూరయజయంతి అయన్ది అన్గా స్ూరుయనిప్ుటిిన్ రోజు  
అయన్ది. 

http://www.venkateswara.co.uk/
mailto:info@venkateswara.co.uk
mailto:info@venkateswara.co.uk
mailto:vrpadala@yahoo.co.uk


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 
 

 

  

 

భీష్మ ఏకాద్శి : స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ మాఘ శుది్ ఏకాద్శి 30-1-2015 శుకవీారము అయన్ది 

.యదేరోజున్ అంత్రేవది తీరిం అయన్ది 

మహాశివరాతిు మరియు మాస్శివరాతిు :  స్వస్తి శ్ర ీచాంద్ుమాన్ శ్రజీయనామ 

స్ంవత్సర మాఘ బహుళ్ త్ుయోద్శి 17-2-2015 మంగళ్వారము అయన్ది .ఈరోజు ప్రమశివునికి 
ప్ుతేయక ప్ంచాముు త్ అభిషేకములు ప్ూజలు జరుగున్  ప్ూజా స్మయాలు వగ ైరా వివరాలకు 
ప్ూజారిగారిని స్ంప్ుదించవలెన్ .01772798512. 

బాలగోకులం : యది చ్చన్నపతలులకోస్ం వారానికి ఒకకరోజు మన్న్డ్వడికలు యోగాస్నాలు 

ఆటలు భకిి సోు కాలు నేరుచకొవడ్ంకోస్ం ఏరాపటలు  చేయబడిన్వి .బాలగోకులం లాభనిన ఆశించని 
స్ంఘము యదపి్ుప్ంచవాయపి్ంగా జరుప్బడ్ుచ న్నది  ప్ుస్ ు త్ం మన్క ిద్గొరలో వారింగ్ టన్,  బో లిన్ 
,మరియు లివర్ ప్ూల్ లో జరుప్బడ్ుచ న్నవి పతుషి్న్ న్గరంలో చాలమంది హ ంద్ వులు వునానరని 
గహీ ంచ్చ బాలగోకులంవారు మన్ తెలుగు కమూయనిటీని స్ంప్ుదిoచ్చ ఎవరిక ైనా ఆశకిి వుంటే  మేము 
వుచ్చత్ంగా వచ్చచ కాు స్ లు యసాి మన్నరు . దానికి  స్ బుహమణయంగారు  పోు తాసహంతో ప్డాల నిరమల, 
మేడ్పాటి విజయలక్ష్ిమ కొంద్రు కలస్త ర ండ్ు కాు స్ లు పెటిించ్చనారు అవి చాలా స్క సస్ కావడ్ంతో దీనిని 
వారానిక ిఒకకసారి న్డ్పాలని ఈ అకోి బరు 10 వ తారీకున్ న్ ండీ పుా రంభిస్ ి నానరు.  ప్ుతీ శుకవీారము 
సాయంత్ుం 7 గంటలన్ ండి 8.30 గంటలవరకు జరుగున్ . ఆస్కిిగల త్లిుద్ండ్ుు లు వారి పతలులతోస్హా 
వచ్చచ పుా రంభించవచ చన్  5 స్ంవత్సరాల వయస్ స పతలున్ ండి నేరపబడ్ున్ .ఈ వివరాలు వ బ్ైసటలు  
చూడ్ద్లచ్చన్వారు  http://www.balagokulam.org/faq.php లగ చూడ్వచ చన్ . ఈకాు స్ లకు బాగా 
డిమాండ్ వున్నకారణంగా  త్కుకవ స్ీటలు  వునానయని గమనించవలెన్ . 
పతుషి్న్ లో వివరాలకు ప్డాల నిరమల గారిదావరా తెలుస్ కోగలరు Tel .no 07446220076: 
ప్ుతీరోజూ వుద్యం స్ ప్ుభాత్స్ేవ జరుగున్  న లలో మూడ్వ శనివారం ప్ుతేయక స్ ప్ుభాత్స్ేవ 11.15am 
న్కు జరుగున్ . ప్ుతీ శనివారము సాయంత్ుము భజన్ జరుగున్ . 
మీ అంద్ర ిఆద్రాభిమానాలతో మన్ తెలుగు జన్స్ంఘానిన మా వ ంత్ర కుీషత చేస్త న్డ్ుప్ుచ నానము 
ఏమ ైనా ప రపాటలు  జరిగిత ే పతరాయద్ లు ఈమ ైలు దావరాగానీ వుతి్రందావరాగానీ తెలియజేయవలెన్  
Email address : info@venkateswara.co.uk                          ఇటలు   

                                                                                             కారయనిరావహకవరఘం 

http://www.venkateswara.co.uk/
mailto:info@venkateswara.co.uk
http://www.balagokulam.org/faq.php
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SRIRASTHU   SUBHAMASTHU   AVIGNAMASTHU 

  SRI MAHAGANADHIPATHIYAE NAMAH: 

 

September 2014 News Letter 

 
DEVI NAVARATRULU: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Ashvija 

Sudha Poudyami on 25-9-2014 Thursday onwards DeviNavaratrulu commences. From 25-

09-2014 to 3-10-2014 every morning 5.00am to 10am and 4.00pm to 9.00pm everyday Sri 

Durga Pooja and Kumkum archana performed. We wish all devotees’ to taking blessings of 

Goddess Durga and live in prosperously. Any devotees interested in participating would 

welcome, if any reasons those who cannot attend; such as work related. They can give their 

names and gothram name to priest with fee of £9 for duration of nine days. For other 

requirements please contact Priest at the temple on 01772 798512. The last of Vijayadasami 

falls on 3-10-2014 Friday, on this day there is Sami Puja. For convenience of devotees the 

celebration is on 4-10-2014 Saturday afternoon, also Shiridi Saibaba 

simhaasanam will be inaugurated. we request kindly to bring any variety of food (veg) 

of their choice on the day.  

 

Attla Thadhi: on 10-10-2014 Friday is Attla Thadhi, this is mainly celebrated by newly 

wedded couples, and especially females do Chandrodaya Uma Gouri Varatam, for further 

information contact priest. 

 

Deepavali: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Ashvija Bahula Amavasya 

on 25-10-2014 Saturday evening at 6.30pm there will be Deepalu lights  and Lakshmi Devi 

pooja with neerajanam and mantra pushpalu will be given and thereafter fireworks. All 

enthusiastic people can bring their own home made food and fireworks. We eagerly are 

looking forward for this anticipation. 

 

Karthika Masam: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Karthika Sudha 

Poudyami on 24-10-2014 Friday. Starting from Friday every evening at 6.15pm Aakaasa 

Deepaardhana and Shiva Abhishekam will be performed, any interested devotees can attend. 

 

Nagula Chavithi: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  Karthika Sudha 

Chavithi on 27-10-2014 Monday. On this day there is special pooja performed on god 

Subrahmanya Swamy. All those devotees interested in attending this occasion please contact 

priest. 

 

Ksheerabdhi Dwadasi: also known as ChilukaDwadasi. Swasthi Sri Chandramana Sri 

Jayanama samvathsara  Karthika Sudha Dwadasi on 4-11-2014 Tuesday. There is special 

pooja is performed on Alivaelu Managa Padamavathi samaetha Sri Venkateswara Swamy. 

Any devotees wish to attend; they can do so. 
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Kathika Pournami: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  Karthika Sudha 

Pournami on 6-11-2014 Thursday. On evening of this day Deepalu and Shiva pooja is 

performed. Anyone can attend. 

 

PoluSwargam: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  Karthika Bahula 

Amavasya on 22-11-2014 Saturday. On this day it is known as PoluSwargam, it is occasion 

of giving donations. This can be in form of buying vegetables, cookery utensils and donating 

to priest. 

 

Sri Subrahmanyam Swamy Sashti: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  

Margasira Sudha Sashti on 28-11-2014 Friday. In the morning at 10am Sri Subrahmanyam 

Swamy Kalyanam performed thereafter neeranjanam and mantra pushpalu given. Anyone 

interested in performing this Kalyanam please contact priest.  

 

DhanurMasam: On 16-12-2013 Dhanusu Sankramana it is also known as NelaPattadam. 

 

Masa Shivaratri and Shani Trayodasi: 20-12-2014 Saturday on this day special Pooja is 

done on God Shiva.  

 

 Mukkoti Ekadasi: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  Pushya Sudha 

Ekadasi on 1-1-2015. This is also known as Vykunta Ekadasi and it is Anglican New Year . 

Anyone interested in performing pooja please contact priest. His contact numbers Landline 

01772 798512 and Mobile: 07597021071 

 

Sankranthi: 18-1-2015, Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  Pushya 

Bahula Navami on 14-1-2015 Wednesday Bogi festival. 15-1-2015 Thursday is 

Sankranthi, 16-1-2015 Friday is Kanuma Panduga. The Telugu Community Association 

reached 40th year since it has established in 1974 formerly known as Andhra, Scoial and 

Cultural Organisation. To celebrate this occasion with all Telugu peoples, we have acquired 

a hall and there will be special people are attending; this occasion also we have special 

programmes arranged to mark 40th anniversary. The committee decided to celebrate this 

occasion on 18-1-2015 Sunday. We have Sankranthi programmes chart will be printed on 

first week of January 2015 and it will be uploaded onto our website. Any artists or their 

children interested in participating and would like to show your talents please forward your 

details to us by 12th December 2014 to the below emails.  Anyone submitting their names on 

last minute may not have chance in performing at the show. We would endeavour to serve 

everyone and would appreciate your patients.  The venue of this programme will be held at 

following address:  

LONGRIDGE CIVIC HALL, CALDER AVENUE, off BERRY LANE, LONGRIDGE, PR3 

3HJ. 

 

CONTACT VIA EMAIL: info@venkateswara.co.uk       OR      vrpadala@yahoo.co.uk 

 

MOBILE : 07534477563 (2.00PM TO Midnight ANY DAY) 
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Radha Saptami or Surya Jayanthi: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  

Sudha Radha Saptami on 26-1-2015 Monday is the day of Sun birth. 

 

Bhishma Ekadasi: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara  MagaSudha 

Ekadasi 30-1-2015 Friday. 

Maha Shivaratri and Masa Shivaratri: Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama 

samvathsara MaagaBahula Trayodasi 17-2-2015 Tuesday is Maha Shivaratri. On this day 

Parama Shiva special Pancha Amrutha Abhishekam. Contact priest for further details on 

01772 798512 

 

Balagokulam is a weekly programme where children can learn about the Hindu culture and 

values in an enjoyable atmosphere. Activities include Yoga, Games, Shlokas, Arts and 

Crafts.  Balagokulam is a non-profit organisation that is run around the world as well as many 

centres in the UK, including Warrington, Bolton & Liverpool.   

While Preston has a strong Hindu presence, we do not have a Balagokulam programme in the 

City. Balagokulam committee approached the Telugu Community in Preston to see if we 

were interested in starting and running Preston Balagokulam.  We ran a couple of trial / pilot 

sessions in July and proved successful with lots of support from parents. These sessions are 

run by volunteers who are interested in passing their valuable knowledge to children.  

Children from age 5 and above can join these free sessions accompanied by adult during the 

sessions. To help fund the Balagokulam, Guru Dhakshana is offered once a year during Guru 

Pournami. The collected monies will fund the activities throughout the year.  

We are starting our first session from 10th October  2014 and will run every Friday between 

7pm to 8:30pm. It is important that Parents also participate during the session as this is a key 

part of encouraging the children.    

Any further information can be found by visiting http://www.balagokulam.org/faq.php 

We have few children and volunteer places available.  Any interested parties please contact 

Nirmala Padala 07446 220076 from 6:00pm Monday – Friday.  All day weekends. 

 

SPECIAL NOTICE: WITH HELP OF EVERY MEMBER OF THE TELUGU 

COMMUNITY SUBSCRIPTIONS THE COMMUNITY RUNS. WE APPRECIATE THAT 

YOU WOULD ALL KEEP UP ALL YOUR YEARLY PAYMENTS TO THE 

COMMUNITY. WE ALSO RECOMMEND THAT YOU SEND YOUR CHILDREN TO 

THE TELUGU SCHOOL AND FOR ANY CONSULTATION OF ALMANAC 

(PANCHAGAM) SEE PRIEST. 

 

WE HAVE SUPRABHATA SEVA EVERYDAY MORNING. SPECIAL 

SUPRBHATASEVA  ON EVERY THIRD WEEK OF BEGINNING OF THE MONTH AT 

11.15AM SATURDAY. WE WISH THAT ALL ATTEND AND RECEIVE BLESSINGS 

OF LORD SRI VENKATESWARA. 

                        Note:    If you have any complaints or suggestions please send us a email to 

info@venkateswara.co.uk 

 

Yours Faithfully; 

TCA Committee 
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