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Back to school: Hope everyone had a great and
fun-filled summer. We always have mixed opinions regarding going back to school as parents are
feeling relieved and kids stay gloomy :) Nevertheless, its good to go back to routine and deal with
traffic issues during peak hours again. TAGCA did
its part by providing entertaining in multiple areas
such as musical, sports, picnic and others
Kerala floods: Nature struck mankind again in
our neighboring state, Kerala. Human kind was
humbled once again by Mother Nature. During
these tough circumstances, TAGCA encourages
our community members to be generous and find
avenues to help the needy people.
Hope you all appreciate our sincere efforts and
provide your valuable feedback for further improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our Treasurer—Nitin
Spouse— Pallavi Kollipara
Daughter—Sai Lakshya (Lucky)
Hobbies: Volunteering & Networking
Favorite Vacation: Gudivada, India

Little known fact : I never did any workouts in my
life and for the first time enrolled for a 6 weeks boot
camp starting on September 4th .

So wish me good luck :)

Its official now !! We had the best turnout and great event organization. Kudos to the
team who have raised the bar so high from all aspects. Thanks to all the food volunteers, cultural team, volunteers and you all for making this event a GRAND SUCCESS.

Charlotte was fortunate to witness most scintillating performance of renowned celebrity Padmashri Dr.Shobha Raju garu on 08/25. TAGCA truly appreciates her gracious
time and honored to have an opportunity to facilitation.

Upcoming Events
Date

Venue

Event

September 8th

Annual Volleyball and Throw
ball tournament

Carolina Indoor Courts
Complex at Concord

November 10th

Dasara & Deepavali celebrations

Cox Mill High School,
Concord

Why Queen City
Charlotte’s name honored Queen Charlotte, wife
of King George of England. The county recalls
her birthplace, Mecklenburg-Strelitz in
Germany.

Mr. President will be here
Trump will visit Charlotte next week on Aug
31st, to raise money for GOP candidates

We almost did not have it !!
The Time Warner (Spectrum)
Arena was almost never built after a
public referendum failed to pass in
2001 – the city decided to ignore the
public and built it anyway.

Hansika Nasanally got selected as First Runner up
Miss PRE TEEN for National American Miss (NAM)
from North Carolina state. For the next level of
rounds of competition, Hollywood Studio in November 2018.

TAGCA Executive Committee and Scholarship selection panel is excited
to announce the FIRST three recipients of the prestigious TAGCA Scholarship Award.
CONGRATULATIONS to Nikhil Tokala, Venkatesh Erninti and Sriharsha Tumma
Also, We would like to thank Suhas Yerra, Ramana Coaching Center and
Zenmonics for being generous sponsors

తెలుగు పద్యం
ఏ వేద్ంబు పటంచే లూత? భుజగంబే శాస్త్రములూూ చేదా
నే విదాయభ్యస్తనం బొనర్చెగరి ; చంచే మంతరమూహంచ? భో
దా విర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యయ? కావు; నీ పాద్స్తం
సేవా స్తక్తియె కాక జంతు తతిక్తన్ శ్రీ కాళ హస్త్శ్వర్భ?
మహాకవి ధూర్జట కవితా భ్క్తి ఆవేశాలు ఇకకడ మనం గమనించ వచ్చె
అంతే కాకండా అయన ఆర్భాటపు భ్క్తి ఆడంబర్భలు తూర్భార్ బటిన
విధానం కూడా మనం చూడవచ్చె. శ్రీ మహా శివుని అనుగీహము మరియు

మోక్షం స్తంపాదంచిన సాలె పురుగు ఏమి వేద్ములు పఠంచినద ? పాము ఏఏ
శాస్త్రములు చదవినద? సావమి కటాక్షము స్తంపాదంచిన ఏనుగు ఏ విద్యలు
నేరుెకొననద? బోయ తిననడు వంట మహా భ్క
ి లు ఏ మంతర జపం చేసాడు?
ఇకకడ మనక్త పలు అర్భ
ా లు మరియు తాతార్భయలు భోద్ పడతాయి. ఆ పర్మాతమ
అంద్రిక్త భ్కి సులభుడు అనియు, ఇంకా ఆయనిన సేవించడానిక్త నిర్మలమైన మనసుూ
మాతరమే స్తరియె
ై న మార్గము అని ఆ మహా కవి చపాడం జరిగంద. అంతే కాక భ్క్తి
పేరుతో పరసు
్ తం జరిగే అనవస్తర్పు పటాటోపాలను మరియు విధానాలను కవి ఎపుాడో
ఎండ గటిడం మనం చూడ వచ్చె

వాజపేయి
స్తంస్తకృతం లో "వాజపేయి" అనగా వేద్ములు నిర్వచించిన మహా యజ్ఞ
ా లను జరిపిన వాడు
అని అర్ాం. మరి గత నెలలో పర్మ పదంచిన అటల్ బిహారీ వాజపేయి గారు ఏ విధం గా
సార్ాక నామధేయులు అయ్యయరో మనం ఇకకడ మననం చేసికొనే పరయతనం చేదా
ద ం


వాజపేయి తాను నమిమన సిదా
ా ంతాలక కట్ట
ి బడి వాటని జ్ఞతి పరయోజనాలక స్తదా
దోహద్ పడే యజాం తన జీవితం య్యవతు
్ 93 స్తంవతూర్భల పాట్ట చేశారు



శ్తు
ర వు వెనున పోట్ట పొడిచినా చద్ర్క సైనిక స్తథయిర్భయనిన పోరతూహస్త
్ కారిగల్ విజయ
పోర్భట యజ్ఞ
ా నిన ముందుండి నడిపించారు



దీర్ఘ కాల పరయోజనాలు ద్ృష్టి లో ఉంచ్చకొని పరపంచానిక్త ఎదురొడిి భార్త దేశ్ం పర్మాణు
శ్క్తి గా నిలిపే కీ మం లో మహోతకృష్ిమైన యజ్ఞ
ా నిన నిర్వహంచారు



"వసుదైక కట్టంబం" భార్త దేశ్ం పరతిపాదంచిన సిదా
ా ంతం అని ఐకయ ర్భజయ స్తమితి లో
చాటంచి సౌభా
ర తుతవ యజ్ఞ
ా నిన ర్భజకీయ్యలక్త అతీతంగా నిర్వహంచారు



13 విభేద్ భావ జ్ఞల పారీిలను ఏకతా
ర ట పై నడిపి స్తమైకయ యజ్ఞ
ా నిన అయిదు
స్తంవతూర్భలు పాట్ట నడిపించారు



1971 యుద్ాం లో చారితా
ర తమక విజయం సాధంచిన పరధాని ఇందర్భ గాంధీ ని "దుర్గ" గా అభివరిణంచి ర్భజకీయ
అతీత నెైతిక యజాం నిర్వహంచారు



స్తరిహదు
ద లక హదు
ద లు చాట్టతూ మొద్ట సారి ఢిల్లీ నించి లాహోర్ క్త బసుూ ఏర్భాట్ట దావర్భ పరయతన
లోపం లేని శాంతి యజ్ఞ
ా నిన చేశారు



ర్భజకీయ వేత్, హాస్తయ చతుర్త, కవి, స్తమయస్తూరిి, అంక్తత భావం, సిదా
ా ంత పరమాణ
వయక్తితవం ఇలా తన జీవితం అంతా బహుముఖ పరజా యజ్ఞ
ా నిన నిర్భటంకంగా
నిర్వహంచారు



ఈ విధంగా అటల్ బిహారీ వాజపేయి తన జీవనానినదేశ్ పరయోజన యజాంలో పూర్భ
ణ హుతి

గావించార్ని అనడం అతిశ్యోక్తి ఎంత మాతరం కాదు

