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Finally world’s biggest democratic process has successfully ended. I bet, this is the most keenly followed election and many of us must have been
strongly opinionated about the outcome but one
has to commend the hard work of officials who
pulled this through successfully. Among all the
other facts, one of interesting fact is
The Indian Election Commission set up a polling
booth for a single voter deep inside the Gir forest
in the western state of Gujarat.
A day before the third phase of elections began,
five officials traveled about 60 kilometers (40
miles) into the forest to set up an entire voting facility for one man. Bharatdas Darshandas, a local
priest, lives at a remote temple in the depths of
the Gir forest
Please provide your valuable feedback for further
improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our BOT Member—Suresh Chalasani
Spouse— Chandana Chalasani
Kids — Saaketa &. Sisira
Hobbies: Watching/Playing Sports
Favorite Vacation: Any place with Beach
Little known fact : Registered Girl Scout (Treasurer for my
daughters troop)

In collaboration with MATI Clubs of Charlotte, Women's Self Defense
workshop was conducted successfully at two locations for ladies.
This indeed is a great initiative and every one who attended were briefed
with some of the astonishing but important information about the things
happening around us. Also, based on the feedback we received, it was very
inspiring and much needed.

Date

Event

Venue

August, 2019

Annual picnic

TBD

Sepetember, 2019

Volleyball tournament

TBD

Land in Catawba County Could Become Next NC
State Park
North Carolina may soon be adding a new state park to its roster.
Land conservationists have announced the purchase of 188 acres
in Catawba County, which will protect the land from being
developed.
The project is part of a larger effort to acquire lands on the Jacob
Fork and Henry Fork rivers for a new state park that would be
owned and managed by the North Carolina Division of Parks and
Recreation

First part of I-77 toll lanes finally opened on 6/01
After 3 1/2 years of construction that’s brought traffic
headaches and controversy, the first stretch of
Interstate 77 toll lanes is scheduled to open Saturday in
the Lake Norman area, project officials said Friday.
Drivers can begin using the lanes at 10 a.m. along the
northern end of the project, from Hambright Road,
south of I-77 Exit 23 in Huntersville, to N.C. 150, Exit 36,
in Mooresville

విశ్వ కవి రవీంద్రనాథ్ టాగోర్
మే 7వ తారీఖున విశ్వకవి "రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్" గారి జయీంతి.. ఆ మహానుభావున్ని గుర్త
ు చేసుకీంటూ..
జననీం: 1861 మే 7, తీండ్రర మహరిి దేవీంద్రనాథ టాగూర్త, తల్లి శారదాదేవి 15 మీంది సీంతతిలో పధ్నిలుగో బిడ్డ,
ఎన్నమిద్వ పుత్ర
ు డు
న్నవాస ప్
ర ీంతీం: కలకతా
ా , రచనారీంభీం: 1873, పరథమ పద్య కావయ పరచురణ: 1878, మృణాళినీదేవి తోవివాహీం:
1883,

మృణాళినీదేవి మరణీం: 1902, శాీంతిన్నకేతన స్థాపన: 1901 డ్రసీంబర్త, గీతాీంజల్ల కి నోబెల్ బహుమతి: 1913
నవీంబర్త,
విశ్వభారతి స్థాపన: 1921 డ్రసీంబర్త. మరణీం: 1941, ఆగసు
ు 7.
భారత దేశాన్నకి జాతీయ గీతాన్ని అీందిీంచార్త కవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఠాగూర్ గానూ, రవీంద్ర
ర న్న గాను పరసిద్ర
ు డైన
ఈయన తన గీతాీంజల్ల కావాయన్నకి స్థహితయీంలో నోబెల్ బహుమతిన్న అీంద్రకనాిడు. రవీంద్ర
ర న్న రచనలలో గీతాీంజల్ల
చాలా గొపపది. రవీంద్ర
ర డు తాను బెీంగాలీ భాషలో రచీంచన భకిుగీతాలను కొన్నిీంటిన్న ఆీంగిీంలోకి అనువదిీంచ గీతాీంజల్ల
అన్న పేర్త పెటా
ు డు. అది అనేక పరపీంచ భాషలో
ి కి అనువాద్ీం అయీంది. పరపీంచ స్థహితయీంలో ఇది గొపప రచన. మానవున్న
కృీంగదీసే న్నరాశా న్నసపృహలను, సకల సృష్టున్న పేరమభావీంతో చూచ శ్రమ గొపపతనాన్ని సూచీంచే మహతార సీందేశ్ీం
గీతాీంజల్లలోన్న ముఖ్యీంశ్ీం. 1913వ సీంవతసరీంలో స్థహితాయన్నకి సీంబీంధీంచ రవీంద్ర
ర న్న గీతాీంజల్లకే నోబెల్ బహుమతి
లభీంచీంది. విశ్వకవి అనే బిర్తద్రను స్థధీంచ పెటిుీంది.

ఎకకడ్ మనసుస న్నరభయీంగా ఉీంటీందో,ఎకకడ్ మానవుడు సగరవీంగా తల ఎత్ర
ా కన్న తిర్తగుతాడో,ఎకకడ్
విజా
ా నీం సేవచఛగా మనగలుగుత్రీందో,
ఎకకడ్ పరపీంచీం ముకకముకకలై ఇర్తకై న గోడ్ల మధ్య మరగ్గిపోదో,
ఎకకడ్ మాటలు అగాధ్మైన సతయీం నుీంచ బాహిరిలు
ి తాయో,
ఎకకడ్ విరామమైన అనేవషణ, పరిపూరణత వైపు చేత్రలుచాసు
ా ీందో,

ఎకకడ్ పరిశుద్ు జా
ా నవాహిన్న మృతాీంధ్ విశావసపు టెడారిలో ఇీంకిపోదో,
తలపులో పన్నలో న్నతయ విశాల పథాలవైపు ఎకకడ్ మనసుస పయన్నసు
ా ీందో, ఆ సేవచాఛ సవరిీంలోకి, తీండ్రర! నా
దేశాన్ని మేలాకీంచేట
ు అనుగరహిీంచు..
ఇీంతకీంటే గొపప దేశ్భకిు, తోటి మానవుల పటి పేరమ ఎవరైనా చూపీంచగలరా? మహాతాా గాీంధీ కూడా తరచూ
రవీంద్ర
ర న్న పీంక
ు లు కొన్ని ఉటీంకిీంచేవార్త. ఆయనక ఇషుమైన రవీంద్ర
ర న్న గీతీం..

ఈ మీంతుములు జపమాలలు విడ్రచపెట
ు - తలుపులన్నిీంటినీ బీంధీంచ,
ఈ చీకటిగదిలో ఎవరిన్న పూజిసు
ా నాివు? - కళ్ల
ి తెరచ చూడు.
నీవు ఆరాధీంచే దేవుడు - నీ ఎద్రట లేడు!
ఎచచట రైత్ర నేలను ద్రనుిత్రనాిడో, ఎచచట శారమికడు రాళ్లు పగులగొట
ు త్రనాిడో,
అకకడ్ ఆ పరమాత్రాడునాిడు.
వారితో ఎీండ్లో, వానలో ధూళి ధూపరితములైన వసాము
ర లలో ఉనాిడు.
నీవు కూడా నీ పట
ు పీతాీంబరములు ఆవల పెటిు ఆనేల మీదికి పదా.....

తెలుగు పద్యీం

గీంగ ప్ఱునెపుడు గద్లన్న గతి తోడ్
మురికి వాగు ప్ఱు నెపుడు మ్ర
ర త తోడ్
పెద్ద పని తనము పేరిా యీ లాగురా
విశ్వధ్నబి రామ వినుర వమా
వమన పద్యములలో విశేషమైన వద్ తతవ జా
ా నము న్నకిిపామై ఉీంటీంద్ని
విషయము సరవ విదితమే. ఈ పద్యములో సతపరవరున కల్లగ్గన మహా
పుర్తషులు న్నతయము పరశాీంత చత్ర
ా లై ఉీంద్రరనీ మరియు ఎపుపడూ హడావుడ్ర
గా పన్నకిమాల్లన మాటలతో వయర్త
ా లై ఉీంద్రరని విషయాన్ని సరళ మైన
భాషలో తెల్లయబడుత్రనిది

