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                           శుభమసతు                                      శ్రీరసతు                                         అవిఘనమసతు   
                                                     తెలుగు జనసంఘం వార్ాు పతి్రక July 2016 

 తొలి ఏకాదశి 15-7-2016 శుకవీారము : సవస్తుశ్రీ చాంద్ిమాన శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర ఆషాడ శుద్ద 

ఏకాద్శి అయినది . 

 ద్క్షణాయన ప్ాిరంభం  16-7-2016: సవస్తుశ్రీ చాంద్మిాన శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర ఆషాడ శుద్ద దావద్శి 

ద్క్షణాయన ప్ాిరంభము. 

 గురమప్ౌర్ణిమ :19-7-2016 మంగళ వారము: సవస్తుశ్రీ  చాంద్మిాన  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర ఆషాడ శుద్ద 

ప్ౌర్ణిమ  గురమప్ౌర్ణిమ అయినది .ఈర్ోజున శ్రీ షతర్ణడీసాయిబాబావార్ణకి పతియేక పూజలు నాలుగు హారత్ులు  జరమగునత. 

వరలక్ష్ీు వతి్ము : 12-8-2016: శుకవీారము: శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర శ్ాీవణ శుద్ద ద్శమి శుకవీారము 

వరలక్ష్ీువిత్ము కావున ఈవిత్ము చయయించతకోవడంవలన  సకల సౌభాగేములు కలుగునత. దయవాలయములో ఈర్ోజు 
పతియేక పూజలు జరమగునత. పూజార్ణగార్ణని ఇంటికి తీసతకెళళద్లచినవారమ ముంద్తగా పూజార్ణగార్ణకి 
తెలియజేయవలెనత .Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071 

 కిీషాి నది పుష్కర్ాలు :12-8-2016 ఈర్ోజున: పుష్కర్ాలు ప్ాిరంభము. 

సామూహిక  శ్రీసత్ేనానర్ాయణసావమి వార్ణ వతి్ము:13-8-2016  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర 

శ్ాీవణ శుద్ద ఏకాద్శి శనివారము వుద్యం శ్రీ రమాసహిత్ వీరవ ంకటసత్ేనానర్ాయణసావమి వార్ణ వతి్ము 
సామూహికముగా జరమగునత .వివరములకు పూజార్ణగార్ణని సంపిదించవలెనత. .Temple Landline 01772 798512 . 

 ర్ాఖీ ప్ౌర్ణిమ 18-8-2016  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర శ్ాీవణ శుద్ద ప్ౌర్ణిమ గురమవారము అయినది ఈర్ోజు 
సో ద్రమలు త్మ సో ద్ర్ణచయత్ ర్ాకీ రక్ష్ాభంధనానిన  కటిటంచతకుని  బహుమత్ులిచిి వార్ణకి అండగా వుంటారమ .  

 శ్రీకిీషి్జనాుష్టమి 25-8-2016 భకుు లకు పతలలలకు వీలుగా వుండయంద్తలకు ఈపండుగనత  

27-8-2016 శనివారము జరమపుచతనానము ఈర్ోజు సాయత్మిు 5 గంటలనతండి పెరమగుముంత్కటటడము పతలల లకు 
మూేజికల్ కుర్చిలాట బహుమత్ులు పెరమగుముంత్ఒటాట డము వింద్త ఫేన్సస ద్తసతు ల కాంపతటేష్న్ జరమపబడునత 
ఆసకీులవారమ ప్ాలగొ నవచతినత .భకుు లు  ఎవర్ణకితోచిన పతండివంటలు  వారమ తీసతకుర్ావలెనత. 

 పో్ లాంభవతి్ము 1-9-2016:గురమవారము ఈర్ోజు అమావాసే కంద్మొకకనత లేదా కంద్ంద్ గౌర్చని పూజించయ 

ఆడవారమ సంతానాభివుు దిదని కాంక్ష్ించి ఆడవారమ పతియేకపూజలు చయసాు రమ.ఆసకిుగలవారమ పూజార్ణగార్ణని 
సంపదిించవలెనత  
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వినాయకచవిత్ర.5-9-2016: సో మవారము  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర శ్ాీవణ శుద్ద చవిత్ర వినాయకచవిత్ర 
అయినది.ఈర్ోజు వినాయకచవిత్ర పూజలు ఘనంగా జరమపబద్తనత  5-9-2016 సో మవరము నతండి 13-9-2016 

మంగళవారము వరకు గణపత్రనవర్ాత్ ిమహో త్సవములు దయవాలయములో జరమపబడునత ఆసకిుగవారమ పూజలు 
చయయించతకోవచతినత. . For details:Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071. 

ఋషతపంచమి: 6-9-2016: మంగళవారము  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర భాద్ిపద్ శుద్ద పంచమి  

ఋషతపంచమి   అయినది ఈర్ోజు స్్ు లీు త్మ ఋత్ు   సంపరక దోష్ములు పో్ యి సపుఋష్ుల  ఆశ్రరవచనముకొరకు 
బాిహుణునికి సవయంప్ాకం దానము ద్క్ష్ిణతాంభూలములం ఇవవడం మంచిది .  

ఉండాిళళత్దిద  19-9-2016: సొ మవారము  శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర భాద్ిపద్ బహుళ త్దియ 
సో మవారము ఉండాిళళత్దిద  అయినది. 

శ్రీదయవీనవర్ాత్ుిలు 1-10-2016 ;శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర ఆశ్రవజ ప్ౌడేమి నతండి శుద్ద ద్శమి వరకు 
అనగా  1-10-2016 శనివారము నతడి 11-10-2016  మంగళవారం వరకు ఉద్యము మర్ణయు సాయంత్మిు 
అమువార్ణకి కుంకుమ పూజలు జరమగునత భకుు లు నవర్ాతి్ర మహో త్సవములలో ప్ాలగొ ని స్తర్ణసంపద్లు ఆఉవు 
ఆర్ోగాేలు పొ్ ంద్గలరమ .ఉదోేగర్ణతాే సమయము దొరకనివారమ త్మపేరమల   మర్ణయు గోత్నిామాలు యిచిి పూజలు 
చయయించతకొనవచతినత సభుేలు గుడికి చెలిలంచయది 9 ర్ోజులకి 9ప్ౌండుల  మాత్మేి.ఆసకిుగలవారమ పూజార్ణగార్ణని 
సంపదిించవలెనత. .Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071 

అటలత్దిద  ; 18-10-2016 మంగళవారము అటలత్దిద  అయినది.ఈర్ోజు  పెళ్ళళనవారమ చయసతకునే చందోిద్య 
ఉమాగౌర్ణ వతి్ము. వివర్ాలకు పూజార్ణగార్ణని సంపదిించవలెనత .    

దీప్ావళి; 30-10-2016 ఆదివారము; శ్రీ ద్తరముఖినామ సంవత్సర ఆశ్రవజ బహుళ మావాసే దీపవళి అయినది. 
ఈర్ోజు దయవాలయములో సాయంత్ంి 6 గంటలనతండి  దీప్ాలంకరణ వింద్త బాణసంచా కాలిడం 
మొద్లగుకారేకమీములు జరమగునత భకుు లు ఎవర్ణకితోచిన పతందివంటలు వారమ తీసతకుర్ావలెనత . 

కార్చుకమాసము :31-10-2016 సో మవారము  కార్చుకశుద్ద ప్ౌడేమి సో మవారము 

మొద్లెైనది.ఈర్ోజులగాయత్ు న ల ర్ోజులు శివునికి పతియేక పూజలు జరమగునత.పిత్రర్ోజూ సాయంత్ంి నందాదీపం 
వ లిగణంచబడునత ఆసకిుగా భకుు లు ప్ాలగొ నవచతినత.  

నాగులచవిత్ర: 3-11-2016  గురమవారము :కార్చుకశుద్ద చవిత్ర ఈర్ోజు నాగేంద్సిావమివార్ణకి 

పతియేక అభిషేకములు జరమగునత.వివర్ాలకు పూజార్ణగార్ణని సంపిదించవలెనత . 
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క్ష్ీర్ాబ్దద  దావద్శిలేదా చిలుకు దావద్శి : 11-11-2016 శుకవీారము కార్చుకశుద్ద దావద్శి అయినది.ఈర్ోజు 
త్ులస్తకోటసమీపమున దీప్ాలు వదిలితయ మంచిది .. 

కార్చుక ప్ౌర్ణిమ: 14-11-2016: కార్చుక ప్ౌర్ణిమ సో మవారము : కార్చుక ప్ౌర్ణిమ శివునికి పి్త్రకరమ ైన 
సో మవారము కావడము చాల విశ్ేష్కరము  ఈర్ోజు దయవాలయములో పతియేక అభిషేకములు జరమగునత . 

పో్ లిసవరొము: 29-11-2016 మగళవారము ర్ాతి్ర తెలల వార్ణతయ పో్ లుసవరొము అయినది .ఈర్ోజు భకుు లు త్మకు 
తోచిన దానములు సవయంప్ాకం బాిహుణునికి ఇవవడం మంచిది. 

సతబహిుణే ష్షతట :5-12-2016 సో మవారము : ఈర్ోజు శ్రీ వల్లల దయవసే్న సహిత్ సతబహిుణయేసవరసావమి వార్ణకి 

పతియేక పూజలు అభిషేకములు జరమగునత .కళయేణము జర్ణపతంచతకొనాలనే ఆత్ుిత్గల భకుు లు పూజార్ణగార్ణని 
సంపదిించవలెనత. .Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071 

ధనతర్ సంకీమణం :16-12-2016 శుకవీారము లగాయత్ు ధనతర్ మాసము ప్ాిరంభము. ఈ న లర్ోజులు శ్రీ 
సావమివార్ణకి దయవాలయములో పితయేక పూజలు జరమగునత 

సభ్యులకు గమనిక: మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో మన తెలుగయ జనసంఘానిి మా వ ంతు కుు షి చేసి 

నడుపుచునాిమయ ఏమ ైనా పొ రపాట్లు  జరిగితే  పిరాుదులు మరియయ   మీ సలహాలను ఈమ ైలు ద్ాారాగానీ 
వుతత రంద్ాారాగానీ  తెలియజేయవలెను.Email address : info@venkateswara.co.uk సభ్ుతా రుసుమయ   చాలా 
మంది్ చెలిు ంచినారు, మరచిన సభ్యులు అనుధా  భావంచక  తారలో సభ్ుతారుసుమయ  పూజారిగారికి చెలిు ంచి రసీదు 
తీసుకోవలసినది్గా   కోరుచునాిమయ. మీ అంధరి ధన సహాయంతోనూ  సహకారాలతోనూ మాతరమే ఈ సంఘానిి 
దే్వాలయానీి నడుపుచునాిమని మరొకకసారి గయరుత  చేసుత నాిమయ. మీకు నూుస్ లెట్రు  ఈమ ైలుద్ాారా 
అందుకోదలచినవారు దయవుంచి మీ ఈమ ైలు ఎడరసును పంపించవలెను ఈమారఘం ద్ాారా సంఘానికి పొ సట ల్ చారిి 
తగయు తుంది్ మరియయ మీరెపుుడు మీ ఈమ ైలు తెరచినా మీరు పరపంచంలో ఎకకడవునాి మీ నూుస్ మీ ఈమ ైలులోనే  
ఉంట్లంది్. ఈమ ైలు చూడనివారు తెలియజేయనవసరంలేదు మీకు యద్ావది్గా నూుస్ లెట్రు అందజేసాత మయ . 
  పరతీనెలా మాసశివరాత్రరకి  అభిషేకమయలు చేయంచుకునేవారు పూజారిగారిని సంపరది్ంచవలెను ఆయన మీకు గయరుత  
చేసాత రు.పరతీ నెలా మూడవ శనివారమయ 11-30నిమయషమయలకు పరతేుక సుపరభాతసేవ జరుగయను .  
.పరతీ  శనివారమయ సాయంతరమయ మన దే్వాలయంలో భ్జన జరుగయను  ఆసకిత కలవారు పాలగు నవచుును .  

విజ్ఞప్తి : బయట వూళళనతండి  ద్రశనానికి  దయవాలయానికి వచతి భకుు లు ముంద్తగా ఫొ నత చయస్తర్ావలెనత 

పూజార్ణగారమ బయటకు వ ళిళనచో ఇబబంద్తలు కాకుండా వుండాలనే తెలియజేసతు నానము 
                   ఇట్లు                                                కారునిరాాహకవరఘం 
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SRIRASTHU     SUBHAMASTHU   AVIGNAMASTHU 

 

SRI MAHAGANADHIPATHIYAE NAMAH: 

  

JULY 2016 News Letter  
 

Tholi Ekadasi: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Ashada Suda Ekadasi commences. 

 

Daksha’ayanam: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Ashada Suda 16-7-2016 Friday 

Daksha’ayanam commences. 

 

Guru Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Aashada Sudha Pournami 19-7-

2016 Friday Guru Pournami. For Sri Shiridi Sai Baba commencing early morning there is Abhishekam 

and Vibhooti (Chalk) rituals performed. Any interesting devotees can attend and participate on this day. 

 

Vara Lakshmi Vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Shravana Masa Sudha 

Dasami 12-8-2016 Friday Sri Vara Lakshmi Vratam. This most auspicious occasion especially for ladies, 

we request that anyone interested in doing this Vratam at the temple or perform at their home, please 

contact the priest. If anyone interested in taking priest home on this day, please contact in advance on 

Temple landline 01772 798512 or Priest mobile: 07597021071. 

Krishna Nadhi Pushakarallu commences on 12-8-2016 

 

Samoohika Sri Satyanarayana Swamy vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, 

Shravana Suda Pournami on 13-8-2016 Saturday, Sri RamasahitaVeeraVenkata Satyarayana Swamy 

vratam. This vratam will be performed by couples and reduced fee of £5.00 is applicable. Please aware 

that maximum of 20 couples can be performed at once; this is because of limited space in the building. 

Those of you are interested submit your details in advance booking with Priest. For further information, 

contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071  
 

Rakhi Pournami:-18-8-2016 Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, on Thursday Brothers 

and Sisters share amicable relationship and give presents to each other. 

 

Sree Krishna Janmashtami: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Shravana Bahula 

Astami Sree Krishna birth falls on 25th September 2016 Thursday but for convenience of all we have 

arranged on 27th September 2016 Saturday, celebration commences at 5pm.  There will be kid’s musical 

chairs and breaking Perugu Muntha (Yoghurt Pot) and lots more fun activities. We wish that everyone 

brings their children and some food would be appreciated and participate this wonderful event and 

celebrate. 

 

Polambravratam: on 1-9-2016 Amavasya Thursday. This day known as Polaalu Amavasya; on this day 

taking Kanda (YAM) or Gowari Devi, Lakshmi Devi is worshiped for those who do not have any kids. 

For further enquiry contact Priest. 
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Sri Vinayaka Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Shravana Sudha Chavithi 

on 5-9-2016 Monday, on this day fall Hasta Star which is Lord Ganesh born in this Star and becomes 

most auspicious event in this year.  Sri Vinayak Chavithi (Ganesh), from this day onwards starts Sri 

Ganapathi Navaratrulu for 9 days (13-9-2016). There will be every day regular rituals performed on early 

morning and evening. If anyone interested in regular attendance for the puja can do so; there is fee of £9 

for 9 days applicable and one-day puja is £5.00. If devotees unable to attend but require the puja to be 

done on you and your family; they can give their details of name and gothram to the priest to perform for 

9 days – fee applicable. On the last day Sri Ganapathi Nimjanam in the river. Please ask priest for details. 

 

RushiPanchami: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year on 6-9-2016, BhaadraPada Sudha 

Panchami alias RushiPanchami on the day. For especially females those wish redeem their karmic debts 

by donating alms to Brahmins, in order to receive blessings of 7 Maha Rushi’s. 

 

Undarallu Tadhi: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, BhaadraPada Bahula Tadhiya on 

19-9-2016 Monday. For the newly married couples should be fasting all day until evening, thereafter 

should be pray to the Cow and gifts are given to elderly couples. For further information contact the 

priest. 

 

DEVI NAVARATRULU: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year Ashvija Sudha Dasami on 

1-10-2016 Saturday onwards DeviNavaratrulu commences. From 1-10-2016 to 11-10-2016 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.  

 

Attla Thadhi: on 18-10-2016 Tuesday 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:  30-10-2016: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Asweejamaasa bahula 

Amavasya Sunday is Deepavali. on this evening at 6 pm 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: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Karthika Sudha Poudyami                  

on 31-10-2016 Monday. Starting from Monday every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and 

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

 

Nagula Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Karthika Sudha Chavithi on 3-11-

2016 Thursday. On this day there is special pooja performed on god Subrahmanya Swamy. All those 

devotees interested in attending this occasion please contact priest. 

Kshirabdi Dwadasi else Chiluka Dwadasi 11-11-2016 Friday Karthika Sudha 

Dwadasi on this day Tulasikotasamipnam deepalu (candle lit) should leave in river. 

 

Kathika Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Karthika Sudha Pournami on 

14-11-2016 Monday. On evening of this day Deepalu and Shiva pooja is performed. Anyone can attend. 
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PoluSwargam: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, on 29-11-2016 Tuesday. 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: Swasti Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama Year, Margasira 

Sudha Sashti on 5-12-2016 Monday. 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. 

 

Dhansu Sankramana: 16-12-2016 Friday commences, there will be regular poojas at the temple. 

 

PUBLIC NOTICE: We have regular Suprabhataseva on every 3rd Saturday of the Month at 11.30am, it 

has been continuing past 3 decades. For all the existing members the Archana ticket is free. We have also 

reduced the payments for big puja’s and groups such as Sammohika Venkateswara Kalayanam. 

Satyannarayanavratam in temple. 

Priest is always available at the Temple unless he is gone for some other events. Whenever you need the 

priest for home puja’s, marriages, inauguration of new home, or any other events, you can take him by 

booking in advance with the committee member or contact the priest for availability. For further 

information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071 

Note: Devotees coming from out of Preston Please call before coming in case priest out on private 

ceremony or gone for shopping. 01772 798512 or Mobile: 07597021071 

  

To all Telugu Community Members: the committee would like to thank everyone for their support 

throughout many years. We endeavour to accommodate festivals or any other occasions to all 

Telugu Community peoples. We are extremely happy for your contribution to the community. 

Some members of the Community haven’t paid their yearly membership fee due to their 

commitments and some of you missed previous yearly membership. We kindly like to remind you 

to pay yearly membership by June this year. We will be visiting you and collect the membership in 

June. Your membership pays towards priest wages and running cost for the temple. We also like to 

thank all the volunteers for their efforts and time spent to the community. 

People who wish to receive their newsletter by email please send your email address to 

info@venkateswara.co.uk  This will be quicker and you can view your mail anywhere plus it saves 

postage and printing charges for our temple. 

 

         Any Complaints please write to the committee and post it to Temple address, or email to 

info@venkateswara.co.uk.Of course if you want any help or discussion or suggestion but 

confidential matter call Padala Veera Brahma Reddy (President) on 07534477563 (1pm to 6am) 

Or Satti Lakshmana Reddy (Priest and Building Co-Ordinator) Mobile: 07736776752 

 

Your help is everyone’s help: Manava Seva’ Madhava Seva. God Bless you all. 

 

    Yours Fraternally; 

                                                     Committee. 
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