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                                శీ్రరసతు                                శుభమసతు                      అవిఘనమసతు   
                                                         ఓం శీ్ర మహగణాదిపతయేనమహ: 
                             ప్రెష్ట న్ తెలుగు జనసంఘం జుల ై 2020 వార్ాా పత్రెక.  
పతయేక గమనిక : కరోనావ ైరస్ కారణంగా  ఒకేసారి భకు సమూహంగా కాకుండా మనిషి మనిషి కి మద్య 
ద్ూరంపాట ంచడంకోసం భకుు లు వివిద్ వేళలో వచ్చి ద్రశనం చేసతకోవచతినత, అరిన చేయంచతకోవచతినత పూజలు 
చేయంచతకోవచతినత పూజారిగారిని ముంద్తగా బుక్ చేసతకుని  ఇంట కతిీసతకెళ్ళి పూజలు చేయంచతకోవచతినత. 
పూజారిగారు దేవాలయంలోనే నివసించేకారణంగా ఆయన బయటబుకికంగులకు వ ళినిచ  ోమీకు కావలసినరోజు మీకు 
వీల ైనసమయంలో కావలసిన పూజలు చేయంచతకోవచతినత. వివరాలకు పూజారిగారిని సంపరదించవల నత  ఆయన 
పో నతన ంబరు ల ండెలై నత 01772798512, మోబ ైలున ంబరు 07597021071.                                                                                      
ఆరోగయరితాయ  మనిషి మనిషి కి మద్య ద్ూరంపాట ంచడం తపపనిసరి ఇద ిగవరనమ ంట్ ఆరడరు  అని మనవి జేసతు నానము 
భకుు ల ఆరోగయ భద్రతకోసం చేతులు  కడుకోకవడానికి మరియు  శానిట ైజర్ ఏరాపటు చేసినాము. పరతిన లా జరిగే మాసశివరాతిర 
అభిషేకాలకి ఆసకిుగలవారు  వచ్చి చేయంచతకోవచతినత,ఉదయ యగరితాయ సమయంకుద్రనివారు మీ గోతరనామాలు పేరుై  
పూజారిగారికి యచ్చి మీపేరున చెయంచతకోవచతినత.ఈ అభిషేకానికి కొబబరికాయకి పూజాద్రవాయలకి, ,పూజారిగారి 
తాంభూలానికి కలిపి £6 ప ండుై  మాతరమే అని మనవిజేసతు నానము. మన సాంపరదాయకరమ ైన  పూజలు పండుగల పటటీ  
తారీకులతోసహా ఈ కిీంద్ వరా సినాము ఏ పూజవిషిషీ్తెైనా తెలుసతకోద్లచ్చనవారు ల దా పాలగొ నద్లచ్చనవారు  పూజారిగారిని 
సంపరదించవల నత. కరోనావ ైరస్ పరమాద్ం వలన కిీష్ాా షీ్మి, దీపావళ్ళ వంట   జనసమూహంతోకూడిన  పండుగలు 
ఇదివరకట లా జరుగవు పరిసిుతులనిబట ీ  ట క్ట్ మ సేజెస్ దాారా తెలియపరుసాు ము ల దా పూజారిగారిని సంపరదించవల నత. 
సభ్ుేలకు గమనిక: మీ అంద్ర ిఆద్రాభిమానాలతో మన తెలుగు జనసంఘానిన మా వ ంతు కుీ షి చేసి 
నడుపుచతనానము ఏమ ైనా పొ రపాటుై  జరిగిత ే పిరాయద్తలు మరియు మీ సలహాలనత ఈమ ైలు దాారాగానీ వుతురందాారాగానీ  
తెలియజేయవల నత.Email address : info@venkateswara.co.uk సభయతా రుసతము చాలా మంది చెలైించ్చనారు, మరచిన 

సభ్ుేలు అనేధా  భావంచక  త్వరలో సభ్ేత్వరుసుము  పూజారి్గారి్కి చెల్లంచి రసీదు 
తీసుకోవలసినదిగా   కోరుచున్ాాము. మీ అంధరి ధన సహాయంతోనూ  సహకారాలతోనూ మాతరమే ఈ సంఘానిన 
దేవాలయానీన నడుపుచతనానమని మరొకకసారి గురుు  చేసతు నానము. మీకు నూయస్ ల టరు  ఈమ ైలుదాారా 
అంద్తకోద్లచ్చనవారు ద్యవుంచ్చ మీ ఈమ ైలు ఎడరసతనత పంపించవల నత ఈమారఘం దాారా సంఘానికి పొ సీల్ చారిి 
తగుొ తుంది మరియు మీరెపుపడు మీ ఈమ ైలు తెరచ్చనా మీరు పరపంచంలో ఎకకడవునాన మీ నూయస్ మీ ఈమ ైలులోనే  
ఉంటుంది. ఈమ ైలు చూడనివారు తెలియజేయనవసరంల ద్త మీకు యదావిదిగా నూయస్ ల టరు అంద్జేసాు ము .               
 

 

శనితె్యోదశి:  18-7-2020 శనివారము  ఆష్ాడ బహుళ తరయోద్శి శనితరయోద్శి  
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మాసశివర్ాత్రె:   19-7-2020 ఆదివారము ఆష్ాడ బహుళ చతురధశి మాసశివరాతిర  
వరలక్ష్మివెత్ము:  31-7-2020  శుకీవారము శాీవణ శుద్ధ దాాద్శి 

శనితె్యోదశి:  1-8-2020 శనివారము  శాీవణ శుద్ధ  తరయోద్శి   
ర్ాఖీ పౌరిి్మ జందాేలపౌరిి్మ :  3-8-2020  సో మవారము శాీవణ శుద్ధ ప రిామ  
శ్రీకిషిీ్జన్ాిష్టమి:  11-8-2020 మంగళవారము శాీవణ బహుళ అషీ్మి శీ్రకిీషా్జనాాషీ్మి. 
భారత్దయశ స్ావత్ంతె్దిన్ోత్సవము:  15-8-2020  శనివారము 
మాసశివర్ాత్రె : 17-8-2020 సో మవారము శాీవణ బహుళ చతురధశి 

వన్ాయకచవత్ర:  22-8-2020 శనివారము భాదరా ద్ శుద్ధ చవితి వినాయకచవితి 

ఋషపించమి: 23-8-2020 ఆదివారము భాద్రపద్ శుద్దపంచమి ౠషిపంచమి ఈరోజు స్ు లీు బహిష్ుీ దయష్నివారణారదం 
భరా హాలకు సాయంపాకం ఇసాు రు వివరాలకు పూజారిగారిని సంపరదించండి 
మాలయపక్ష్ాలు :2-9-2020 భుద్వారమునతండి 17-9-2020 గురువారమువరకు 16 రోజులు మాలయపక్షాలు. 
ఏకారణంగాన ైనా పితుర దేవతలకు తరపణకారయకీమాలు చేయల క పొ యనవారు ఈ మాలయ పక్షాకాలంలో చేసతకోవచతినత.  
ఉండ్ాె ళ్ళత్దిి : 4-9-2020 శుకీవారము భాద్రపద్ బహుళ తదియ ఉండరా ళితదిధ   
మాసశివర్ాత్రె : 16-9-2020 బుద్వారము భద్రపద్ బహుళ చతురదశి మాసశివరాతిర 
మాసశివర్ాత్రె :  15-10-2020 గురువారము ఆశాయుజబహుళ చతురదశి మాసశివరాతిర  
శ్రీదయవీనవర్ాత్రె లు: 17-10-2020 శనివారము నిజ ఆశాయజ శుద్దపాడయమి దేవీనవరాతుర లు పరా రంభము 

వజయదశమి, శమీపూజ :   25-10-2020 ఆదివారము ఆశాయుజశుద్ద ద్శమి విజయద్శమి నవరాతుర ల ఆఖరురోజు  

అట్ల త్దిి  3-11-2020 మంగళవారము  అశాయుజ బహుళ తదియ. 

మాసశివర్ాత్రె 13-11-2020  శుకీవారము ఆశాయుజ బహుళ చతురదశి  
దీపావళి  14-11-2020 శనివారము  ఆశాయుజ బహుళ చతురదశి బహుళ అమావాసయ . 
కార్తాకమాసం పాెరంభ్ం 16-11-2020 సో మవారము కారీుకదీపం పరా రంభం  
న్ాగులచవత్ర 18-11-2020 బుద్వారము కారీుకశుద్ద   చవితి  
కీ్ష్ర్ాబి్దదావదశి 26-11-2020  గురువారము కారీుక శుద్ద  దాాద్శి  
కార్తాక పౌరిమి 29-11-2020  ఆదివారము కారీుక శుద్ద  ప రామి  
శడనితె్యోదశి 12-12-2020 శనివారము కారీుక బహుళతరయోద్శి  
మాసశివర్ాత్రె 13-12-2020 ఆదివారము కారీుక బహుళ చతురదశి  
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సుబె్హ్ిణ్ేం ష్షిట  20-12-2020  ఆదివారము మారొశిర శుద్ధ ష్షిీ   
వ ైకుంఠ ఏకాదశి  25-12-2020 శుకీవారము మారొశిర శుద్ద ఏకాద్శి  
హ్నుమద్ వెత్ం  27-12-202 ఆదివారము మారొశిర శుద్ద తరయోద్శి  
శ్రీ దతాా తె్య జయంత్ర 29-12-2020 మంగళవారము మారొశిర శుద్ద చతురదశి   
 

పరతీ న లా మూడవ శనివారము 11-30నిముష్ములకు పరతేయక సతపరభాతసేవ జరుగునత . .పెతీ  శనివారము స్ాయంతె్ము 
మన దయవాలయంలో భ్జన జరుగును  ఆసకాి కలవారు పాలగొ నవచుును. మీ కుట్ ంబ్సబ్ుేలుత్పప మిగిల్నవారు ఎవర్ ైన్ాసర్ే 
మనిషి మనిషి కి మద్య ద్ూరంపాట ంచడం ఇది ఆరోగయరితాయ తపపనిసరి  అని మరొకకసారి మనవి జేసతు నానము .    
   తెలుగు బ్డ్మ పెసుా త్ం జరుపుట్లేదు ఏ త్ల్లదండ్రె లు వార్ి బ్దడ్డ లకు తెలుగు వాె యడ్ము చదవడ్ము మొదట్ినుంచి 
నే్ర్ిపంచాలనుకున్ాా  పూజార్ిగార్ిని సంపెదించండ్మ ఆయన పెతీశనివారము మదాేహ్ాం కాల స్ నడ్పడ్ానిక ిసిదింగా 
వున్ాారు.ఈకాల సులకి ఏవధమ ైన డ్బ్ుులు కట్ట నకకరలేదు అని మనవజేసుా న్ాాము . 
                   పెసుా త్ం వునా వాతావరణ్పరి్సుా త్రలనిబ్టి్ట  ఈ సంవత్సరం కమిట్ ీఎల క్షన్  
వచయుసంవత్సర్ానికి మరి్లంచి ఈలోగా ఎవర్ ైన్ా కమిట్ీలోచయర్ేవార్ిని ఆహ్వవనిసుా న్ాాము .   
    
            మానవసేవయే మాధవసేవ అనే్ దుె షిట తో  ఈకర్ోన్ావ ైరస్ కారణ్ంగా ఇబ్ుందులుపడ్రచునా ప్రెష్ట న్ యూనివర్ిసట్ీ 
వదాేరుి లకు మన తెలుగు కమూేనిట్ీ వార్ి దరుపున 860 కిలోల బ్ాసితీ బ్దయేము , 75 కిలోల కందిపపుప 
,900ట్నిుాలు శనగలు, ట్మేట్ోలు, 230 లీట్రల నూన్  అందించిన్ాము ఈసరుకులకు పెతయేకంగా క ందరు సభ్ుేలు 
వర్ాళాల్చిున్ారు వారందర్ికీ ఆవదాేరుి లు కుీత్జఞత్లు తెల్యజేయమన్ాారు.      
                                                                  ఇట్ ల       

                                                               కారేనిర్ావహ్కవరఘం        

 

 

 

Sri MahaGanathipathiya Namah: 

SriRashtu                                          Subhamastu                                               Avignamastu 

TELUGU JANASANGAM 2020 JULY NEWS LETTER 

SPECIAL NOTICE: Due to ongoing Corona Virus pandemic, could you all devotees maintain 1 

meter plus social distancing between each other at the Temple, people can attend any time in the 

Temple hours. For the convenient devotees can pre-book with priest for their attendance also can 

arrange to take their homes for any ceremonial rites. The priest resides at the temple and he may go 
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out for other bookings, contact him before you make any arrangements. Phone number for the 

Landline 01772798512 and mobile: 07597021071. 

 

For the Health and Safety reasons it is imperative to maintain the distancing between person to 

person under the Government policy, people must wash their hands and use of sanitisers which are 

provided at the temple. 

Every month Maasa Shivaratri there is abhishekamulu  (anointing) on God Shiva, for those 

devotees wish to attend can do so, for those who cannot attend due to work reasons or any other 

reasons, they can provide their names and gothranamulu to the priest. For Maasa sivarathri puja fee 

including puja items and priest dakishina all for only £6 should be given to the priest. Under the 

Hindu tradition the upcoming list of festivals are given in the order of the month. For those who 

find importance of the festival according to the date and month, they can attend the temple or 

contact priest to arrange any pooja ceremonial activity. We also like to point out that the festivals 

of Krishnashtami and Deepavali festival are prohibited due to Corona virus and because of the 

congregation of people. If there is any changes, we would let you know by text or email or you 

contact priest for further information. 

 

Members Notice: we thank all your support and help for the community. We do apologies if there 

is any wrongness or mistakes, we make. If anyone wants to suggest or any complaints email us: 

info@venkateswara.co.uk. Any pending donations or membership fees please kindly pay to the 

priest and take a receipt. It is important that your donations are helping us to run the community 

building and temple. For the newsletters please provide us with your email address for the fast and 

cost effective way to save the cost for the temple, for those who do not have access to the internet 

or email let us know and we will send the newsletter through the post. 

 

The following list of festivals: 

 

18-7-2020 Saturday- ShaniTrayodasi  

19-7-2020 Sunday - Bhahulu sudha Maasa Shivatri 

31-7-2020 Friday – Varalakshmi Vratam Shravana Sudha Dwadasi 

1-8-2020 Saturday – Shani Trayodasi  

3-8-2020 Monday – Rakhi Pournami and Jandhayala Pournami 

11-8-2020 Tuesday – Sri Krishna Janmashtami Shravana Bahula Ashtami 

15-8-2020 Saturday – India Independence Day 

17-8-2020 Monday – MaasaShivaratri Shravana Bahula Chuturdasi 

22-8-2020 Saturday – Vinayak Chavithi  

23-8-2020 Sunday – Rushipanchami, on this day specially ladies should be doing poojas and 

donating alms for the priest. 

2-9-2020 Wednesday – Maalayapakshaalu (16 days ancestral ceremonials for those passed away) 

till 17-9-2020 Thursday for those who cannot be able to do any offerings for Pitru Tarpan, then you 

can do observance for 16 days. 
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4-9-2020 Friday – Udrallu Tadhi for lord Ganesh 

16-9-2020 Wednesday – MaasaShivaratri Bahula Sudha Bhadhrapadamaasam 

15-10-2020 Thursday – MaasaShivaratri Ashvijabahula Chatrudasi 

17-10-2020 Saturday – Nija Ahvija Sudhapournami Sri Devi Navaratrullu parambham (starting) 

25-10-2020 Sunday – Ashvija Sudha Dasami Vijayadasmi with Samee pooja (end of Devi 

Navatrullu ) 

3-11-2020 Tuesday – Ashvija Bahula Tadhiya AttlaTadhi 

13-11-2020 Friday – Ashvija Bahula Chatrudasi MaasaShivatri 

14-11-2020 Saturday – Ashvija Bahula Amaavasaya Deepavali 

16-11-2020 Monday – Kartheekamaasam commence  

18-11-2020 Wednesday – Kartheeka Sudha Nagulu Chavithi 

26-11-2020 Thursday – Kartheeka Sudha KsheerabhiDwadasi 

29-11-2020 Sunday – Kartheeka Sudha KartheekaPournami 

12-12-2020 Saturday – Kartheeka Bahula ShaniTrayodasi 

13-12-2020 Sunday – Kartheeka Bahula MaasaShivaratri 

20-12-2020 Sunday – Maargasira Sudha Subramanayam Sashti 

25-12-2020 Friday – Maargasira Sudha VaikuntaEkdasi 

27-12-2020 Sunday – Maargasira Sudha Trayodasi Hanumadh Vratam 

29-12-2020 Tuesday – Maargasira Sudha Chatrudasi Sri Dattatreya Jayanti 

 

Note: Every month third Saturday at 11:30am there is special Suprabhata Seva and every Saturday 

in the evening there is a devotional musical chanting at the temple, for those wishes to attend can 

do so with your family.  

There is no Telugu classes at the moment but, for the parents who are wishing to teach their 

children Telugu language and require any assistant from the priest, then you may contact him and 

make any necessary arrangements. There is no fee for the classes. 

 

Due to the current situation the AGM is suspended till next year. If anyone wants to become 

member of the community or committee , we do welcome the nominations. 

 

 

 

Quote: “Manava Seva is Madhava Seva”, meaning – serving Humankind is like serving a God, in 

the light of this quote, our community served for those students who are struggling to survive in 

Preston , we have provided 860kg of Basmati Rice, 75kg Toor Dal, 900 tins of Chickpeas, 

tomatoes and 230 litres Vegetable oil.  

   On behalf of our Telugu Community  for those who gave donations for this good cause, we 

would like to convey our thanks for the support. The receivers of the  food packs also sent 

appreciations to all donators .  
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Yours Fraternally. 

 

Telugu Community Association. 
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