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      2010            

దీతృహఴళి  ండుగ    (07/11/2010)    
షవస్ి శ్ర ీ చ ంద్రమాన శ్రీ విక్మీన మ షంఴత్సర  ఆవవయుజ అమాలహషయ దీతృహఴళి  

ండుగ ది.5-11-2010   శుక్లీహరం అయనది  ఆరోజు యద విదిగహ  దేలహలయంలో  
సహయంత్రం శ్ర ీలక్ష్మీ ూజలు తురవహ ంచబడున.  ఈ  ండుగన  భక్ుి ల  

సౌక్రయంకోషం 6-11-2010  వతులహరం సహయంత్రం 6.00  గంటల నండ ి7.00 

గంటలఴరక్ు  లక్ష్మీ ూజ త్రులహత్ దీతృహలంక్రణ తృహర రంభమగున త్ద్ర ి భోజన కహరయక్మీములు బాణషంచ   
ముద్ల ైన   కహరయక్ీమములు  జరుగున. ఎఴరిక ీతోచిన రసహద్ములు  లహరు తీషక్ుతు రహఴల న  

కహరతిక్ మాషము (07/11/2010 – 05/12/2010)    
కహరతిక్ మాషము తృహర రంభం  7-11-2010 నండి 5-12-2010 ఴరక్ు.  ఈ కహరతిక్   మాషము  
ఈవవరుతుకి ప్రతి   అయన  మాషము  కహఴున  ఈనెలలో 8th, 15th, 22nd, 29th,  తేదీలు మరియు 
మాషశిఴరహతిర వతులహరం 4-12-2010 ఉద్యం 5.00am గంటలనండి 10.30pm  ఴరక్ు 

అభిషేక్ములు తురవహ ంచబడున. విఴరహలక్ు ూజారిగహరితు షంరదించఴల న. కహరతిక్ తృౌరణమి  ది. 21-11-2010 
ఆదిలహరము  రోజున తృౌరణమి  షంద్రభంగహ  ఉద్యం 12.00 గంటలక్ు  సహమూహ క్ అభిషేక్ములు అనంత్రం తృహరవతి 

రమేవవరులక్ు వివిధ త్ర ుశపములతో షసషరన మారచన అనంత్రం తూరహజన మంత్ర ుశపములు, సహయంత్రం 
6.30pm  తుమిశములక్ు  భోజనములు  తురవహ ంచబడున. ూజా కహరయక్ీమాలలో తృహలగొ నద్లచిన భక్ుి లు 
ూజారిగహరితు షంరదించఴల న.  ఎఴరికీ తోచిన రసహద్ములు  లహరు తీషక్ుతు రహఴల న . ఈరోజు ఉలహషదీక్ష 

చ లా మంచిద.ి 

న గులచవితి  (09/11/2010)    
న గులచవితి.  ది 9-11-2010  తేదీ మంగళలహరం  న గులచవితి షంద్రభంగహ ఉద్యం 5.00 

గంటలనండి నండి 10.00 గంటల ఴరక్ు   శ్రీ షబరసీనయయవవర సహవమిలహరికి  ఆఴుతృహలతో 
అబిషేక్ములు ూజలు తురవహ ంచబడున. విఴరహలక్ు ూజారిగహరితు షంరదించఴల న.  

 
 
 
 

గమతుక్.:  ఈనెలలో  క్ష్మరహబిి ద వద్శి  18-11-2010 న అయనద ి ఈనెలలో కేద రేవవర,మరియు 
షత్యన ారహయణ మూరిి ఴరత లు,శిఴదఴేుతు ూజలు చేయుట ఆచ రము.  
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 షబరసీణయశషి  (11/12/2010)   

 షవస్ి శ్ర ీచ ంద్రమాన శ్రీ విక్ుీత్న మ షంఴత్సర మారొశిర  శుది్ శషి అనగహ ది. 11-12-2010 ఴ 

తేదీ  వతులహరం షబరసీణయశషి అయనది ఆరోజు ఉద్యం 5:00 గంటల నండి 10:00 గంటల  
ఴరక్ు  సహమూహ క్  అభిషేక్ములు  తురవహ ంచబడున. అనంత్రం  శ్రఴీలి్లషబరసీనయయవవర 

సహవమిలహరిక్ు  క్ఱయయణము, అనంత్రం భోజన లు తురవహ ంచబడున . భక్ుి లు ఎఴరికితోచిన రసహద్ములు లహరు 
తీషక్ురహఴల న . 
 

ముకోోటిఏకహద్శి (17/12/2010) 
ది. 17-12-2010 ఴ తేదిన ముకోోటి ఏకహద్శి షంద్రభంగహ  శ్రఅీల్లలయలుమంగహ, ద ీఴతి షమేత్  

శ్రలీెంక్టేవవరసహవమి  లహరిక్ు అభిషేక్ములు, త్ద్నంత్రం వివిధ   ుష్హపలతో  సహవమిలహరికి  
 షసషరన మారచన, తూరహజన మంత్ర ుష్హపలు జరుగున. 

 

సనమత్ ఴరత్ం (19/12/2010) 

ది. 19-12-2010 ఴ తేదిన  సనమత్ ఴరత్ం  షంద్రభంగహ  ఆంజనయయ ూజలు జరుగున 
ూజారిగహరితు షంరదించఴల న  
 
  

 

మక్ర  షంకహీంతి (16/01/2011) 
మక్ర  షంకహీంతి ది. 16-01-2011 ఴ తేదీ ఆదిలహరం  తెలుగు రజలక్ు రముఖమ ైన 
ండుగన  అతి  లెైభఴంగహ మన దేలహలయాతుకి అతిచేరుఴలోగల లండన్ రోడ్ లేబర్ కి్బ్  
నంద్  వివిధరకహల  క్ఱయకహరుల  క్ళలనతృర ర త సహ ంచి, వింద్ వినోద లతో  జరరిప్ంచ ే 
ఏరహపటలి  చేయుచన ాము. మీ క్ళలన మీ ప్లిల క్ళలన తృహటలు,న టకహలు,  డ నసలు 

ద వరహ  లెలిడించేలహరు ముంద్క్ు రహఴలస్ందిగహ కోరుత్ున ాము. ఈవిశయంలో ఆషకిి ఴునాలహరు మన 
దేలహలయంలో ూజారిగహరితు తృర న ద వరహ గహతు, లేక్ ఈమ ైలు ద వరహగహతు షంరదించఴల న. రతీ ఈమ ైలుక్ూ 
షమాద నం అదేరోజున ఇఴవబడున. 
మక్ర షంకహీంతి ండుగ గురించి తృర ర గహీములు ఎపటిక్ుపడు మన లెబ్ స్ ైటలి  రచరిసహి ము. మన లెబ్ స్ ైట్ ప్ేరు 
www.venkateswara.co.uk  లేద  www.telugucommunity.co.uk  మీరు  ంఴలస్న ఈమ ైలు అడరస్ 

info@venkateswara.co.uk 
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