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శ్రరీసతు                                                  శుభమసతు                                                 అవిగనమసతు  
                                           శ్రీ  మహాగణాధిపతి  ఏనమః  

దేవీనవరాత్రు లు: సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర ఆశ్రవజ శుద్ద పాడ్యమి అనగా 5-10-2013 

శనివారము నతండి దేవీనవరాత్ు వుత్సవములు పుా రంభమగునత. కావున ఈనవరాత్రు లలో దేవీపూజలు చేయంచతకొనే 
ఆసకతుగలవారు వచ్చి దేవీపూజలు చేయంచతకుని  జగనాాత్ కృపకు పాత్రు లు కావలెనత. వుదయ యగరితాయ సమయం 
అనతకూలం కానివారు ఆసకతు వుననచ  ోమీ పేరు, గొత్ునామాలు పూజరిగారికత ఇచ్చి మీపేరన పూజలు జరిపతంచతకో వచతినత.  
ఈ తొమిాది రోజుల పూజలకు  కేవలం పది ప ండ్లు  మాత్ుమే చెల్ుంచవలెనత. పూజద్ువాయల వివరాలకు పూజారిగారిని 

సంపుదించవలెనత. విజయద్శమి 13-10-2013 ఆదివారము అయనద ిఆరోజు సాయంత్ుం శమీ పూజ జరుగునత. 

త్ద్నంత్రం పతలులకు మయయజికల్ కురచిల ఆట జరుపబడ్లనత. 

దీపావళి: సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర ఆశ్రవజ బహుళ అమావాసయ  అనగా దీపావళి అమావాసయ 

3-11-2013 ఆదివారము అయనది ఆరోజు సాయంత్ుం6.15pm  దీపాలు వెల్గించ్చ  ధనలక్ష్ిాకత పూజ చేస్త నీరాజన 

మంత్ు పుష్ాాలు తీరధము పుసాద్ములు త్ద్తపర ివివిద్ రకాల బాణసంచా వెల్గించబద్తనత. ఈ దీపావళిని వుతాసహంగా 
జరుపుకోద్లచ్చనవారు త్మకు తోచ్చన పుసాదానిన మరియు బాణసంచా తీసతకుని రావచతినత. 

          : సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర  కారచుక శుద్ద  పాడ్యమి అనగా 4-11-2013 సో మవారము 

కారచుక మాసము పుా రభమగునత ఈ రోజు నతండ ి కారచుకమాసము  పుతీరోజూ  సాయంత్ుము 6.15 నిమిషములకు ఆకాశ 
దీపారాధనజరుగునత మరియు పుతీ  సో మవారము శివునికత అభిషేకం జరుగునత.   కారీ్తక సోమ వార అభిషేకములు 
జరుపుకోద్లచ్చనవారు పూజారిగారిని సంపుదించవలెనత. 

నాగులచవితి  : సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర  కారచుక శుద్దచవితి అనగా 7-11-2013 

నాగులచవితి అయనద ిఆరోజు సతబుహాణయయశవరసావమికత పాలభిషేకము పూజలు జరుపబడ్లనత ఆసకతుగలవారు 
పాలగొ నవచతినత. వివరాలకు పూజారిగారిని సంపుదించవలెనత. 

క్ష్ీరాబ్దదదావద్శి: సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర  కారచుక శుద్దదావద్శి అనగా14-11-2013 
క్ష్ీరాబ్దదదావద్శి  కావున ఆరోజు విషేషమ ైన పూజలు శ్రీ అల్వేలుమంగ పదాావతి సమేత్ శ్రవీెంకటేశవరసావమివారుకు 
చేయబద్తనత. ఆసకతుగలవారు పాలగొ నవచతినత.  
రిని సంప్ర దంచమని తెలియజేస్తు న్నాము. 

 



కారచుక ప రణమి: సవస్తు శ్ర ీచాంద్ుమాన శ్ర ీవిజయనామ సంవత్సర  కారచుక శుద్దప రణమి అనగా 17-11-2013 
ఆదివారము కారచుక ప రణమి అయనది ఆరోజు సాయంత్ుము పుమిద్లతో దీపాలంకరణ చేయబడ్లనత. శివునకు పూజలు 
చేయబడ్లనత ఆసకతుగలవారు పాలగొ నవచతినత. 

పోలుస్వర్గ ము:  సవస్తు శీ్ర చంద్ర మాన శీ్ర విజయన్నమ సంవత్సర కారీ్తక బహుళ అమావాసయ అనగా 2-12-2013 

సొమవారము పోలుసవరగ మునకు వెళ్ళురోజు  కావున ఆరోజు సవయంపాకములు దానములు  సాలగీామ దానములుచేయువారు 

చేయవచ్చును 

శీ్ర సుబ్ర హ్మణ్యేశ్వర్స్వవమిషషి్ట:  సవస్తు శీ్ర చంద్ర మాన శీ్ర విజయన్నమ సంవత్సరమారగ శిర శుద్ద  షషీ్ట  అనగా               

8-12-2013 ఆదవారము    శీ్ర స్తబర హ్మణ్యయశ్వరసావమి షషీ్ట అయినద .   కావున ఆరోజు వుద్యము 10 గంటలకు  శీ్ర 

స్తబర హ్మణ్యశ్వరసావమి వారికి కళ్యయణము జరుప్బడును, త్దుప్రి నీరాజన మంత్ర  పుషపములు తీరధ ప్ర సాద్ములు జరుగును.కళ్యయణము 

చేయించ్చకోద్లచినవారు  పూజారిగారిని సంప్ర దంచవలెను . సవస్తు శీ్ర చంద్ర మాన శీ్ర విజయన్నమ సంవత్సర మారగ శిర శుద్ద  చతురధ శి 

అనగ 16-12-2013 ధనుస్తస పార రంభం దీనినే ధనురామసమని మరియు నెలప్టీడం అనీ కూడా అంటారు . 

ముక్కోటి ఏకాదశి: సవస్తు శీ్ర చంద్ర మాన శీ్ర విజయన్నమ సంవత్సరపుషయశుద్ద  ఏకాద్శి  అనగా 11-1-2014  

శ్నివారము ముకోోటి ఏకాద్శి అయినద దీనినే వైెకుంఠ ఏకాద్శి అనికూడా అంటారు. పూజలు పై  ఆశ్కీిగలవారు   

చేయించ్చకోవచ్చును. 

స్ంకీాంతి : సవస్తు శీ్ర చంద్ర మాన శీ్ర విజయన్నమ సంవత్సర పుషయ శుద్ద  చతురధ శి  అనగా 14-1-2014 మంగళవారము భోగి ప్ండుగ 

అయినద  కానీ ఈ ప్ండుగను  మన తెలుగువారంతా ఘనంగా జరిపంచ్చకునే పద్ద దైన ప్ండుగ కారణంగా స్పపషల్గగ  హాలుని బుక్ చేస్త 

కంద్రు ముఖ్య అతిదులని ఆహావనించి కళ్యకారులకు అవకాశ్మిచిు బాలబాలురతో  భరత్న్నటాయలతో ముగుగ ల పోటీలతో 

పాటలతో విందులతో  జరుపుటకు 19-1-2014 ఆదవారము నిరణ యించిరి. ఈ సంకీాంతి పోర గీాముల ప్టీిక జనవరి 

మొద్టివారంలో మన తెలుగు కమ్మ్మయనిటీ వెబై్సటులో ప్ర చ్చరిసాు ము పోర గీాములలో పాల్గగ నద్లచిన కళ్యకారులు గాని వారి పలల లుగాని 

వారి వివరాలు డిశంబరు 12లోగా మాకు తెలియజేయమని కోరుచ్చన్నాము ఆలసయంగా తెలియజేస్తనచో అవకాశ్ం వుండకపోవచ్చునని 

మనవిచేస్తు న్నాము. పాల్గగ నువారు ఈమైలుదావరాగాని టెలిఫోనుదావరాగాని తెలియజేయవచ్చును 

సంకీాంతికి మన అంద్రి సౌకరయం కసం పద్ద  హాలును బూక్ చేస్తన్నము  హాలు అడర స్త 

Longridge civic hall, Calder Avenue, off Berry lane, Longridge. PR3  3HJ. 

Contact via Email; info@venkateswara.co.uk 

Mobile.(02); 07534477563  (2.00pm to 6.15am any day) 

తెలుగు కమ్మ్మయనిటి సభ్యయలంద్రికీ మనవి ; మీ సహాయ సహ్కారాలతో నిరవహిస్తు నా మన సంప్ర దాయ మైన మరియు   

భకీిప్రమైన అనిా వసతులకూ మీ ఆరిధ క సహ్కారంతోనే చేయుచ్చన్నామని మీ సభయత్వరుస్తమును వాయిదాకాకుండా 

మరచిపోకుండా చెలిల ంచమని కోరుచ్చన్నాము. అనిా పోర గీాములనూ మీరిచేు చందాలతోనే చేస్తు న్నామని మనవి 

చేస్తు న్నాము.తెలుగు బడిని వినియోగించ్చకోమనీ ముహూరీములు వగైరాలకు పూజారిగారిని సంప్ర దంచమని తెలియజేస్తు న్నాము. 

గమనిక :మన గుడిలో స్తప్ర భాత్సేవ  ప్ర తిరోజూ వుద్యము జరుగును ప్ర త్యయక స్తప్ర భాత్సేవ   ప్ర తి నెల్గ మ్మ్డవ శ్నివారము 

వుద్యము 11.15 నిముషములకు జరుగును.ఏవిద్మైన పూజలకైన్న పూజారిగారిని సంప్ర దంచవలెను.       ఇటుల    

                                                                                                                                              కారయనిరావహ్కవరఘ ం 

 

mailto:info@venkateswara.co.uk

