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అిందరికి నమస్ాారిం, నా పేరు రామ్ పాలూరి. ముిందుగా అిందరికి ఉగాది శుభాకాింక్షలు. నేను సీయటెల్
మారగ ింలో తెలుగ్ు వారికీ సుప్రిచితమింయినా వాషింగ్టన్ తెలుగ్ు సమితి 2017 సింవతసరానికి సహాయ
కారేదరిిగా సేవలిందిసు ునాాను. గ్తింలో NATS సింసథ కి ముఖ్ే సభ్ుేడిగా వేవహరిించిన నాకు మన
దయశమయిన భారత దయశింలో కూడా APNRT దాారా సేవ కారేకరమాలు చయస మన జనమభ్ూమి ఋణిం క ించిం
తీరుుకోటిం నాకు సింతోషానిాచయు విషయిం. ప్లు సింవతసరాలు IT రింగ్ింలో ప్ని చయసన అనుభ్వింతో మన
సీయటెల్ నగ్రింలో తెలుగ్ు వారికీ అవసరమయిన సలహాలు సహకారాలు అిందిించటిం కూడా నాకు
తృపు నిసుుింది. జై హింద్

        కోశ ధి క రి

                                            
                                              
                                             
                                          
                                    

                
                                                  
                                                   
                                              
                                                 
                                        
                  

              
అందరికి నమస్ ారం ఆయ్ మాది గొదరఅండీ అరె ఎమనన గెట్ు లననవె యందీ అమెరిక పొ తుననవట్నె అంట్ల అన్నన యసలలొ
పలకరించె చుట్లు స్ననహితులు అందరిన్న వొదిలి

లొ అమెరిక తరలిన మకు అలంట్ి అనుబంధలను మళ్ళి రుచి చుపంచి అమమ

ననన మమమ తాత అనె మన తెయయన్న పలిపులు దురమవవకుండ ఉందెందుకు తెలుగు బడి నడిపసుు సంకర ంతి ఉగది లంట్ి మన
తెలుగు పండుగల మరిిపొ కుండ సంసాతిక కరయకరమలు జరిపసుునన అకాడ లెన్న లొట్ల తీరిింది వట్స ఈలంట్ి సంసథ కి మన తెలుగు
వరికి ఎంతొ క ంత తిరిగి ఇవవలి అనె చినన పరయతనం లొ భగంగ ఈ సంవతసరం స్ హితయ కరయదరిస బదయతలు న్నరవహిసు ుననను ఈ
అవకసన్నన ఇఛిన తెలుగు వరందరికి మరల ఒక సరి శుభాక ంక్షలు!

           

ఆంధర నుంచి అమెరిక వచిి కలలను స్ క రం చేసుకునే పరయతనం తొ వుద్య ొగం సంతూష న్నన ఇచిింది
క న్న సంతురపు క దు. అపుుడు ఎదురయంది "వ ట్శ్"((W ) వ తసలయ పూరిత (A)అధిరె ఆంధురల (T)తేత
తెలుగు (S)సహాయ సహక రల సంసురుతి) నా మనసుకి నచిినది. అందుకే ననున ఇకాడ వెబ్ మాస్ు ర్
న్న చేస్ంది.
వె - వెయమందిలొ
భ్ - భెష్
మా "స్ాటర్" అనిపించుక వలని నా ఆకాింక్ష
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మాకు సహకరి సు ు నా తె లుగ్ు బడి కారేకరు ల కు మా విందనాలు:
 అను గొపాళ

  కింది బిండ

2. కళ్యేణ రామ్ కాకి

12. జయేతి ప్రకాశ్ వింటరప్రగ్డ

3. రమే శ్ గ్రిం ధి

13. జయేసా వింటరప్రగ్డ

4. అను కుింట

5. మోహన్
6. సరసాతి కాజా (2014-15)

14. అను బాణాల
15. వీణా పెదన
ిి ేని

7. అనిల్ ప్నలా
8. హరి సకుమూరి
9. వరలకిమ అక ళళ
10.రామ్ క టటట
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తెలుగ్ు సింవతసరాలు..

మీరు ఏ సింవతసరింలో ప్ుటాటరు అింటే .....

( 1867, 1927,1987,): ప్రభ్వ

(1887,1947,2007): సరాజిత్

(1907,1967,2027): ప్ల వింగ్

(1868,1928,1988): విభ్వ

(1888,1948,2008): సరాదారి

(1908,1968,2028): కీలక

(1869,1929,1989): శుకల

(1889,1949,2009): విరోది

(1909,1969,2029): స్ౌమే

(1870,1930,1990): ప్రమోదూత

(1890,1950,2010): వికృతి

(1910,1970,2030): స్ాదారణ

(1871,1931,1991): ప్రజయతపతిు

(1891,1951,2011): ఖ్ర

(1911,1971,2031): విరోదికృత్

(1872,1932,1992): అింగీరస

(1892,1952,2012): నిందన

(1912,1972,2032): ప్రీదావి

(1873,1933,1993)శ్రరముఖ్

(1893,1953,2013): విజయ

(1913,1973,2033): ప్రమాది

(1874,1934,1994): భావ

(1894,1954,2014): జయ

(1914,1974,2034): ఆనింద

(1875,1935,1995): యువ

(1895,1955,2015): మనమద

(1915,1975,2035): రాక్షస

(1876,1936,1996): ధాత

(1896,1956,2016): దురుమఖి

(1916,1976,2036): నల

(1877,1937,1997): ఈశార

(1897,1957,2017): హేవిళింబి

(1917,1977,2037): పింగ్ళ

(1878,1938,1998): బహుధానే

(1898,1958,2018): విళింబి

(1918,1978,2038): కాళయుకిు

(1879,1939,1999): ప్రమాది

(1899,1959,2019): వికారి

(1919,1979,2039): సదాిరిథ

(1880,1940,2000): వికరమ

(1900,1960,2020): శారారి

(1920,1980,2040): రౌదిర

(1881,1941,2001): వృష

(1901,1961,2021): ప్ల వ

(1921,1981,2041): దురమతి

(1882,1942,2002): చితరభాను

(1902,1962,2022): శుభ్కృత్

(1922,1982,2042): దుిందుభి

(1883,1943,2003): సాభాను

(1903,1963,2023): శోభ్కృత్

(1923,1983,2043): రుధిరోదాగరి

(1884,1944,2004): తారణ

(1904,1964,2024): కోరది

(1924,1984,2044): రకాుక్షి

(1885,1945,2005): పారిథవ

(1905,1965,2025): విశాావసు

(1925,1985,2045): కోరదన

(1886,1946,2006): వేయ

(1906,1966,2026): ప్రాభ్వ

(1926,1986,2046): అక్షయ
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