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గ�హప���శం  వసు� వ�ల జ���� 
 

 ప�జ� �ామ����ల�  
��ణ����న పసుప� �� �� 200 ��ా � 
పసుప� ��మ�� 50 ��ా � 
��ణ����న క�ంక�మం 25 ��ా � 
�భ�� �న� బం��  
బ�ల� ం 50 ��ా � 
చందనం �� �� 10 ��ా � 
ప��ర� �ీ�ా 25 ��� 
RKG ���� 250 ��ా � 
మం� నూ�� 500 ��� 
నవ��న� �శ�మ���న�� 100 ��ా � 
నవ��న�ం ��ర�పర�న�� 25 ��ా � 
�ే�� �ీ�ా 10 ��ా � 
��రం బం� 2 
��పం బ�� 1 కట� 
జంధ�మ� 2 
తమల�ాక� 50 
వక� 50 ��ా � 
అగరబ��  
కర��రం 25 ��ా � 
అ�����ట�� 2 

దర� గ���  కట�  
�� ట��  �న� బం�� 1 
�ా� ��మ� 3 కట�ల� 
హ�మ ద�వ�మ� �న� బం�� 
�ర�ప� �� �� (కలశంల� ��య�����) 10 ��ా � 
�ాంబ�� ణ� 10 ��ా � 
అట�క�ల�, బ� ర�గ�ల� ��ర���నగల� 100 ��ా � 
పట�కబ�ల� ం, �ేశ చ���ర 50       ��ా � 
��ణ����న ఖర�� ర పండ� 250 ��ా � 
�న� క��   1 
ట�ష�� ��ప� 1 బం�� 
�ో��� 12 
వ�� బ� ర�గ�ల� 1/2 ��ల� 
��ద�  అ��ట�క�ల� 7 
అరట�పండ� 12 
�మ��ాయ 12 
మ�హ�ర� ��బ��� 2 
ఒ��న ��ద�  ��బ��� 13 
��ణ����న ప�� �య�ం 4 ��ల� 
గ�మ����ాయ �న��� 1 
5 ర�ాలక� పండ��  ఒ���క�ట�  1 
 

 ��వ�క� ��నం  
��ధుమ ఊక 2 ��ల� 
బ�ల� ం 250 ��ా � 
పసుప� జ���ట��  గ�డ� 1 
�ి����య�� త��ా�ల� 4 
నవగ�హ వస� � జతల� 1 
4 మ�రల� పం�, త��ాల� 1
  

 ప�ల� �దల�ౖన�  
జత దండ (అవసర����ే) 
���ర దండ (అవసర����)ే 
ప�ల దండ 15 మ�రల� 
��� ప�వ��ల�  ��ం�ెం 
గ��క గ��� , త�ళ�,ి �ల�మ�,  ��మర ప�వ�� 
 
 

 
 ఇంట� నుం��  

ఇత��� కలశ ��ంబ� 2, గంట, ��ప కలశం, 
�ాల�, ��ర�గ� 50       ���, నూ� �ీ�ా,  
��పస� ంభమ� 2 ల��� �ామ��� ��పం, 
ప��దల� 3, పంచ�ాత�, ఉద�రణ�, �న� 
�����ల� 3, �ెక� �ీటల� 2, �ీట �ద�� 
వస� �ం, బ��ి� 2, తంబ�ళం 2, �ాత 
��నప��క, �ేత�ల� త�డవ����� �ాత గ�డ� , 
క�ె� ర, ��బ����ాయ పగల��ట��  క�� , మ����క�ల� 
(క����న�) 21 గ��ె� , మ����క�ల ��రణం, 
ఇట�కల� 11, ప���ంల� మట�� , ట�బ�� �ా�� + 
Extension Box 
 
��ణ�ల� 1 ర��ా�-21   5 ర��ా�-21 

సరళ���న గ�హప���శం మ�ందసు�  తయ��� 
 

ప�ర� ఏ�ా�ట��  
 గృహ ���రమ�నక� మ����క� ��రణమ�, మ�ల కట�� ���ర ��ట�ల�� పసుప� 
క�ంక�మ� ప�యవల�ను. 
 ప�జ� స�లంల� 8 ��క�ల ��మర, మ�గ��  ��యవల�ను. 
 ప�జ గ��� �ిద� ం �ే�,ి ఇత��� �ాత�లక� పసుప� �ాయవల�ను. 
 తమ ��త�ం, క�ల�ైవం, మ�డ� త�ాల ��ర�� �ెల�సు��వల�ను. 
 అవసర���న ప��మ�ణంల� �ర� మ��య� ��ంబ� 
 ప�జ సమయంల� �ాస� � బద����న దుసు� లను ధ��ంచవల�ను. 
 జ����ల�� వసు� వ�లను మ�ందు ��� �ాయంత��� ప�జ� స�లంల� �ిద� ం�ా ఉంచం��. 
 పండ�� ను �ా�ప�ేల� �ె��� ఉంచం��. 
 ��త�  �� ��ల� �ాల� మ����ం� చక�ర �� ంగ� �ేయ����� �ావల�ిన ప���ా� ల�. 
 



కలశ కంబ� : ప�జ ��సం 2 కలశ ��ంబ�ల� అవసరం (ఇంట� నుం�� 
�సుక��ావల�ను) 
నవగ�హ ప�జ ��సం 9 ��త�  ఇత��� క���ాల� ��నవచు� (ఇ�� ఐ��కం, తప��స�� 
�ాదు) 
 
��ౖ��ద�ం 
 గృ��ణ� ల��� క�ట�ంబ సభ��ల� ప�జ �ే�ిన ఇంట��  వం��న ప��ా���� మ�త��� హ� మంల� 
సమ���ం� ప�జల� ప��ాదం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. 
 

బయట వం��న ��ౖ�����ల� "�ా�ా� � ల ప��ారం" ప�జక� త��న� �ావ� 
 

న�త�ం / �ా�: 
క�ట�ంబ సభ��ల న�త�ం మ��య� �ా�� ఒక �ా��తం�� ౖవయసు� క�మంల� �ా� � ి�ిద� ం�ా 

ఉంచవల�ను.  
 
��ప�జ, అన���నం 
 ��ధుమ ఊక 2 ��ల�ల�, �ాలక�ర, బ�ల� ం 1/4 ��ల�, అరట�పండ� 3 - �ట�� క��ి మ�ందు ��జ� 
��నబ�ట��  ఆ ��� ఉదయ���� ఆవ��� ��నం �ేయవచు�. 
 ఆ ���న ��ద�ాఠ�ాల, �ర���దల�, �కల�ంగ�ల�, వృ��� శ�మ�లక� ��జనం ఏ�ా�ట� �ేయవచు�. 
�వ�ామ ��ద�ాఠ�ాల  : 65129744, 94443 12367 
అహ� �ిల మఠం ��ౖష�వ ��ద�ాఠ�ాల :  2239 7567, 94440 47567 
శంకరమఠం ��ద�ాఠ�ాల, ��� ం��ట : 94441 39934 
 

 ప�వక�� సంప���ంప� సమయం  : మ���హ�ం 1:30 త�ా�త 
ద��ణ ర�.  



98403 69677
 :  prohithar@gmail.com

 : www.prohithar.com
www.thanigaipanchangam.com
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