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It was indeed proud moment for Charlotte
community that we were all able to stand together for a noble cause. “Vegensa” foundation is an amazing organization and we collected a total of $12K including matching
grants through fund raising musical event
and we sincerely hope that it will make a positive impact on needy children.
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We have very exciting events filled with entertainment and fun in the coming months. Like
always TAGCA would welcome your feedback
and comments on where we can serve the
community better. Please write a note to
“newsletter@tagca.org” and we commit to put
that into action.

Get to know your Executive Vice President—Satish Dandamudi
Family: Kiranmayi Tipirneni (Spouse), Daughters Meghana and Mahima
Hobbies: Running, Watching Sports, Mentoring, Volunteering.
Favorite Vacation: New York City

Little known fact : I’m a food enthusiast who likes trying
new food at different cuisines. I’d love to do culinary travel
in the future.

Date

Venue

Event

07/07,
07/08,07/21&07/22

Reedy Creek Cricket Ground

TAGCA Cricket Tournament

08/19/2018

Colonel Fransis J.Beatty Park
Lake Pointe Hall

TAGCA Picnic

4330 Weddington Road
09/08/2018

Carolina Courts

TAGCA Volleyball and
Throw ball tournament

Looking for ideas to engage your teens in
summer? Check this out..
ttps://www.charlotteagenda.com/97470/things-to
-do-for-charlotte-teenagers/

Are we up for more taxes in 2019? Check this out
https://www.charlotteagenda.com/128540/
charlotte-homeowners-could-face-triplewhammy-on-their-tax-bill/

WHY IT’S CALLED ‘UPTOWN.’
This was the highest elevation point, and the city
grew around it. When people came to this point,
they were going “up”. On Sept. 23, 1974, a City
Council proclamation declared that the
shopping and business district in the center city
be officially named “Uptown Charlotte”

Sumani—We are proud of you!!!
A Concord student who attends the North Carolina School of Science and
Mathematics was named one of the 15 finalists for the International BioGENEius Challenge.
Senior Sumani Nunna will now head to Boston to showcase her research in
the International BioGENEius Challenge at BIO 2018, which begins Monday,
June 4.
https://www.independenttribune.com/news/concord-student-to-competein-international-biogeneius-challenge/article_176871a8-65c1-11e8-9815b7665bb707b4.html

TAGCA wants to create space on this forum for outstand-ing
achiever from our youth community. The current proposal will
include these following criteria’s
Academic Achievement Awards: These awards recognize
youth for earning good grades in school. They are either Valedictorians, Salutatorians, National Honor Society, Honor Society.
Community Service Awards: These awards recognize youth
who go outside of their home to help others.
Arts/Music Awards: These awards recognize students for
their creative achievements in the creative art forms.
Athletic/Sports Awards: These awards recognize those
youth who participate in one or more sports and have earned
recognition for outstanding play or sportsmanship
We encourage parents who are comfortable sharing about their
kid’s achievements to entire community to send out details to
newsletter@tagca.org

ఆఁకొన్న కూడె యమృతము
తఁకొొంక నిచ్చువఁడె దాత ధరిత్రిన్
సఁకోర్చువఁడె మనుజుడు
తఁకువ గలవడే వొంశ త్రలకుఁడు సుమతీ

మొంచి ఆకలి మీద ఉన్నప్పుడు గడ్డి కూడా అమృతము వొంటి ర్చచి కలిగి ఉొంటొంది వెన్క,
ముొందు ఆలోచిొంచక అడ్డగిన్ వరికి కష్టములొ నున్న వరికి ఇవవగలిగిన్ వడే దాత. కష్ట
న్ష్టములకు కు
ర ొంగి పోక సదా చిర్చన్వ్వవ చెదర నీయక స్థిత ప్రజుుడే అసలైన్ మనుజుడు. అతడే
లబ్ధ ప్రత్రష్ట
ట డెైన్ వొంశ త్రలకుఁడు

రొంజాన్
ప్ొండుగ అనేది ఏ మతనికి సొంభొందిొంచిన్ది అయినా దాని వెనుక ఒక సొందేశొం దాగి ఉొంటొంది. మన్ జీవన్ సరవొంత్ర లో, మన్
జాతీయత మరియు సొంసకృత్రక వికాసనికి అొంతర్భాగమైన్ రొంజాన్ ప్ొండుగ గడ్డచిన్ నెల లో జరిగిన్ విష్యొం అొందరికీ తెలిస్థొందే.
మన్ ముస్థలొం సదర్చలు చొందర మాన్ కేలొండర్ ను పాటిసార్చ. ఈ కేలొండర్ లో కూడా 12 నెలలు ఉొంటాయి. అయిత ఋతు కాల
చకారలు ఆధారొం కాకుొండా, పూరిిగా చొందర గమనానిన అనుసరిొంచే ఈ కాలొండర్ ఆధారప్డ్డ ఉొంటొంది. రొంజాన్ ప్ొండుగ ఈ
చొందరమాన్ కాలొండర్ ప్రకారొం తొమ్మిదవ మాసొంలో పా
ర రొంభొం అవ్వతుొంది. ఖుర్భన్ ప్రకారొం రొంజాన్ నెలలో విధిగా ఆచరిొంచ వలస్థన్
వరతొం, "ఉప్వశ వరతొం". ఈ వరతనిన పార్సీ బాషా లో "రోజా" అని కూడా అొంటార్చ. ఈ వరతొం అనుసరిొంచి, ఉదయానేన
సూరోోదయొం న్కు ముొందర త్రనే భోజనానిన "సహార్" అని మరియు సూర్భోసామయొం తర్చవత త్రనే భోజనానిన "ఇఫ్త
ా ర్" అని

అొంటార్చ.
రొంజాన్ నెలలో మరొక విశేష్ొం అతోధిక దానాలు చేయడొం. ఈ సొందరాొం గా "జకాత్" అనే అరబ్బీ ప్దొం అరధొం తెలుసుకొన్డొం ఎొంతో
ముక్ష్ోొం. జకాత్ అన్గా "శుదిధ", తన్ ఆదాయానిన శుదిధ చేసుకోవడొం, అన్గా, తన్ ఆదాయొంలో కొొంత భాగానిన అవసరమున్నవరికి
ప్ొంచి లేదా సహాయొం చేస్థ తన్ సొంప్దను ధారిికొం చేసుకోవడొం. ప్రత్ర ముస్థలొం తన్ సొంవతీరిక ఆదాయొం మరియు ధన్ములో
2.5% అల్ల
ల హ్ మారగొంలో అవసరమున్నవరికి లేదా పేదవరికి సహాయొం చేయాలి, ఈధారిిక విధానానిన జకాత్ అొంటార్చ. ఈ
జకాత్ ను రొంజాన్ మాసొంలో లకకగటిట చెలిలసార్చ.'జకాత్' తో పాట ' ఫిత
ి ' దానానికి రొంజాన్ నెలలో ఎొంతో పా
ర ముఖ్ోత ఉొంది.
మూడుపూటల త్రొండ్డకి, ఒొంటినిొండా బ్టటకు నోచ్చకోని పేదవర్చ ఎొంతోమొంది ఉనానర్చ. ఇల్లొంటి అభాగుోలకు, పేదవరికి ప్ొండుగ
సొందరాొంలో దాన్ొం చేయాలని ఇసలొం మతొం ఉద్భాదిసూ
ా వ్వొంది. దీనినే ' ఫిత
ి దాన్ొం' అని పిలుసార్చ. ఉప్వసవరతలు విజయవొంతొంగా

ముగిస్థన్ొందులకు దేవ్వడ్డ ప్టల కృతజుతగా .. పేదలకు ఈ ఫిత
ి దాన్ొం విధిగా అొందజేసార్చ. దీనివలన్ సరవపాపాలు హరిొంచబ్డ్డ,
ప్పణ్ోొం దకుకతుొందనే న్మికొం ఉొంది. నెల పొడుప్పతో రొంజాన్ ఉప్వస దీక్ష్లు విరమ్మొంచి మర్చసటి దినానిన రొంజాన్ ప్ొండుగగా
నిరణయిసార్చ. అల్ల
ల రక్ష్ణ్, కర్చణ్ అొందరూ పొొందాలన్న ఆశయొంతో ఈదా
గ లో బార్చలుతీరి ప్ొండుగ న్మాజు చేసార్చ. కొతా వసాాలు,
ప్రిమళ దరవోలతో వతవరణ్మొంత ఆహాలదకరమవ్వతుొంది. ధనిక, బ్బద తరతమోొం లేక, సహృదయాలతో సదాావన్లతో
ఆలిొంగన్ొం చేసుకుొంటార్చ. దేవషాలనీన సమస్థ పేరమపూరిత భావొం ఇనుమడ్డసు
ా ొంది.

సరదాగా....

గడ్డి వాములో సూది పడ్ిట్ట
ు
నితోొం గడు
ి సమసో లతో సతమవ్వతున్న వడ్డకి కొతాగా కలిగే ఒకటి

అర ప్రత్రబ్ొంధకాలు పెదదగా ఇబ్ీొంది కలిగిొంచవని ఇకకడ అరధొం. అల్లగే
ఎల్లొంటి సమసోనెైనా మన్ొం చూసే దృకుధొం ని బ్టిట కూడా ఆధార ప్డ్డ
ఉొంటొంది అని గమనిొంచవచ్చు

