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Editorial
Hope everyone had nice summer and “back to
school” should have put everyone schedules “back
on track”.
Lot of interesting and bold moves took place in
the motherland. The most significant one is aberration of article 370. If you look at this issue in a
broader spectrum there was so much misunderstandings, provocations and lack of political will
and resolve to solve this long standing issue for
last 7 decades or so. Irrespective of individual
opinions, one cannot deny the fact that main
sufferers are the common Kashmiri public who
were deprived of opportunities due to politics and
lack of vision. Lets hope, with this move the future
generations of Kashmir enjoy equal opportunities
to be part of mainstream development and
growth.
Please provide your valuable feedback for further
improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our BOT Member—Shridhar Ramiderddy
Spouse— Gayathri Ramireddy
Kids — Keshav & Saurav

Hobbies: Volunteering for non-profit orgs: Ilayaraja
Music: Watching TV
Favorite Vacation: India
Little known fact : Ran half marathon twice. Stretch the
goal to double that by 2020. Going out on vacation with
smaller groups

Thanks a lot to TAGCA for pulling out yet again one more fantastic event for the community. Kudos to all the hard work and dedication by the organizing committee and
hope everyone had most memorable times during the fun-filled summer picnic event.

Date
November 9th, 2019

November 16th, 2019

Event

Venue

Volley Ball & Throw Ball Tourna- Carolina Courts - 24, Spring St
SW, Concord NC 28025
ment
Dasara and Deepavali

Hickory Ridge High School

7321 Raging Ridge Rd, Harris-

Introducing Presidential Volunteer Service Awards through TAGCA
As school year kicks off, volunteering/community service is something that comes up for
many families. For Youth, it may be a focus for college application readiness, for young
kids, it may be a good citizen habit to give back based on interests, and for adults, giving
back time, skills, and getting engaged with the local and global community in various
ways.
As a certifying organization, TAGCA is proud to announce its first year of presenting the
prestigious Presidential Volunteer Service Awards. We would like for volunteers who want
to be considered for this award to submit the hours based on requirements below and we
plan to present the awards at the Dasara/Diwali celebration on November 16th, 2019. The
volunteering does NOT have to be for activities offered through TAGCA. It can be for any
non-profit service organization.
Volunteer activities offered through TAGCA are:
1. Quarterly Adopt-a-Street on North or South side of Charlotte
2. Blood Drive
3. At our TAGCA Events – Sankranthi (For Members only), Ugadi, Annual Picnic, Dasara/
Diwali
4. Organizing a one-time activity at an event for a cause (EC approval needed) – Book
Drive at picnic, etc.
Here are the simple four steps to follow for volunteers Ages 5-99. Anyone is qualified to enter, although TAGCA Youth are encouraged to take advantage of this opportunity.
1. Identify yourself as a volunteer using this link <Link to Google Doc to enter name,
hours, organization aligned to>
2. Enter your hours and cause during the period of
•

June 2018-August 2019 – Awards to be presented in November of 2019

•

June 2019- August 2020 – To start tracking for wards to be presented in Fall 2020

Be Prepared for Dorian
As Hurricane Dorian continues to churn north and
eventually toward the Carolinas, many people aren’t
taking any chances and preparing for what could be a
direct hit.
Heavy rain and wind will begin along the South Carolina
coast by Wednesday evening. Thursday is the ‘day of
concern’, as most of the rain and wind will overspread

Want to peek into classified information ???
Presidential candidate Bernie Sanders (I-VT) says he's
prepared to disclose any government information about
unidentified flying objects (UFOs) — but only if he wins,
and mainly because his wife, Jane, asked him to

Now choice is yours :)

కృష్ణ
ా ష్టమి
కొన్ని విష్యాలన్న యధాలాపం గా చదువుతం, వింటం, అర్ధం చేసికొంటం. అకస్మాత్త
ు గా మన పకకన ఉని పిలలవాడో
లేక స్నిహిత్తడో మనం చదివిన లేదా విని విష్యంపై ఒక పరశ్ి వేస్ముడు. "అరేరే !! మనకి ఈ విష్యం ఎందుకు
తట్టలేదురా" అనుకునే సందరాాలు కొలలలు. కాకపోతే ఈ యొకక ప్రరరేపణ వంట్నే జర్గవచ్చు లేదా కొన్ని విష్యాలలో
చాల సంవతసరాలు కూడా పట
ట వచ్చు.
చాల రోజులు అయంది అనుకొంట, కృష్ణ
ా వతర్ం సిన్నమా చూసి !! మన NTR చిదిిలాసంగా చిరునవుి చిందిస్త
ు ఒక
చెట్ట
ట కింద కూర్చున్న ఉంటే, ఒక బోయవాడు అయన కాలి యొకక బొట్న వేలిన్న చూసి లేడి కనుి అన్న బ్
ర ంతి చెంది బ్ణం

వేస్ను అవతర్ం చాలించి వైకుంటన్నకి చేరుకొన్నిడు అట్. మళ్లల ఎవరికీ అయన్న నమాకం కలగదేమో అన్న, ఆ బోయడు
ముసలంలో మిగిలిన చివరి ముకకన్న స్మనదీసి బ్ణాన్నకి తగిలించ్చ కొన్నిడన్న కూడా సిన్నమా లో చూపిస్మురు. నేను కూడా
సరేలే మున్న శాపం మరియు యాదవ ముసలం అన్ని కలిసొచాుయ కదా అన్న అనుకోన్న సరి పట్ట
ట కొన్ని ఇన్నిళ్ల
ల ను.
అయతే మొని ఎప్పుడో ఈ సందర్ాంలో గురించి పరస్మువిస్త
ు ఒక అయన "ఏమండీ !! ఇది అసలు నమాశ్ఖ్యముగా
ఉందా" అన్న పరశ్ించారు. పూరిి గా కృష్ణ
ా వతర్ం లో అనేక మైన చితర విచితర విన్నయస్మలు చేసిన అయన కాలి బొట్న వేలుకి
బ్ణం గుచ్చుకొంటేనే ప్ర
ర ణం పోత్తంది అంటే ఎంత అసంబదదంగా ఉందండీ ? అసలు ఎవరికీ అయన్న కాలికి దెబబ తగిలితే
మహా అయతే సెపిటక్ అవుత్తందేమో కాన్న ప్ర
ర ణం పోత్తందా ? విశ్లలష్న్నకి వస్ను పర్మాతా యొకక స్మధ్యస్మధ్యలన్న
ఎంచడం వంటి పనులు చేయతగడం చేయరాదన్న సందేశ్ం ఏమో ?
అయన మానవ జనా తీసుకోవడం ఎంత అస్మధార్ణమైన విష్యమో అదే విధ్ంగా ముగింప్ప కూడా పూరిిగా అయన
అధీనంలో ఉనిదే అన్న మన అందరికి చెప్రు ఉదేశ్యమో అన్న అన్నపించక మానదు. ఏమో మరి అసలు ఆ కోణములో అసలు
అలోచినునే లేదు మరి ఇన్నిళ్ల
ల ను.
అట
ల గే

ఇంకొక

సందర్ాంలో

ప్రండవులు

మొదట్

స్మరి

జూదం

ఆడి

రాజయం

ఓడి,

వలువలు ఒలుచ్చకొంట్టని సతి న్న న్నససహంగా న్నంచొన్న చూడడం తపు ఏమీ చేయలేన్న పరిసిుతి లో ఉంటే, "గోవిందా"
అని పలుకుకే పర్వశ్ంచిన పర్మాతా పరుగున వచిు తన చెలలలి మానం కాప్రడుకొన్నిడు. కానీ అదే ప్రండవులు మళ్లల
తన పదన్నని జూదాన్నకి పిలిస్ను వళ్లల పనెిండు సంవతసరాల వనవాసం, ఇంకొక సంవతసర్ అజ్ఞ
ా త వాసం కొసరు కొన్న
తెచ్చు కొనిప్పుడు ఈయన ఆ దరిదాప్ప లో కనపడడు. తరాిత ఎప్పుడో తీరిగా
ా ప్రండవుల న్న అర్ణయంలో కలిస,
"అయ్యయ !! మీకంత కష్టం వచిుంది. అసలు న్నకు ఈ విష్యాలు ఏమీ తెలియదు. నేను శ్శు ప్రలున్న తముాడు న్న చంప్ర
న్నమితుం వాడిన్న వతికి వతికి పట్ట
ట కొన్న చంప్ర కరమంలో ఆరు నెలలు ప్రట్ట అర్ణయంలో గడప్రలిస వచిుంది." అంటూ
న్నససంకోచంగా అబదదం ఆడతడు అట్.
శ్శుప్రలుడిన్న చంపడాన్నకి కేవలం మానస సంకలుంతోనే సుధ్రాసన్నన్నిసృజంచిన్నయన్నకి, అతన్న తముాడిన్న చంపడాన్నకి

ఆరు నెలలు పటిటందా ? ఇది అందరు ఎలా నమా గలిగారు ? కాన్న ధ్ర్ారాజు కానీ తకికన ప్రండవులు కాన్న ఆయన్ని ఆ
పరశ్లి వేయలేదు. బహుశా, అయన "ఏమయాయ !! మీకు జూదం కి వళ్ద
ద మా వదా
ద అన్న గాన్న, ఓడిన తరాిత గాన్న, అర్ణయ
వాసం సంప్ర
ర పిుంచిన తరాిత కాన్న నేను గురు
ి కు రాలేదా" అని అర్ధం గోచరించింది ఏమో !! మాట
ల డక ఊరు కోడం తపు
ఏమి చేయలేక పోయారు. శ్ర్ణాగతి చేసిన వాళ్ళన్న కాప్రడే న్నమితుం ఎట్టవంటి దేశ్ కాల సమయాలలో అయన్న సరే నేను
ముందర్ ఉండి ఏదోవిధ్ంగా చకరం అడు
ు వేస్ము అని పదద మన్నషి, "నేను" చూసుకొంటనులే అనుకొనిప్పుడు అంత
చకకగాను దాట్ట వేయగల సమర్ధత ఉందన్న మన అందరికి సందేశ్ం ఏమో !!

తెలుగు పదయం
ఎప్పుడు దపులు వదకడు
నప్పురుషును గొలికూడ నదియెట్లనిన్
సర్ుంబు బడగ నీడను
గపువసించ్చ విధ్ంబు గదరా సుమతీ !!

చేసిన పన్నలో ఎప్పుడూ తప్పులు వతికే యజమాన్న దగార్
పన్నచేయరాదు
అది ఎట్ట
ల అన్నన, ప్రము పకకనే కపులు బత్తకుత్తంటే,
ఎపుటికై న్న ఆ ప్రము కపులను తిన్నవేయక తపుదు
కావున అట్టవంటి వయవసథ న్నండి స్మధ్యమైన నంత తిర్లో దూర్ం
గావుట్ శ్లరయసకర్ం

