
ಪಂ�ಾಂಗದ �ವರಗಳ�: �ೕ ನಂದನ�ಾಮ ಸಂವತ�ರ

��ಾಂಕ �ಾಸ ಪ� �� �ಾರ ಹಬ�/ ಯ�ಗಳ ಆ"ಾಧ�ೆ ಮೂಲ ವೃಂ(ಾವನ ಇರುವ ಸ+ಳ ಮ,-/ತಲುಪ.ವ �ಾಗ/

��ೕ ಪ�ರು	ೋತಮ �ೕಥ�ರು (1416) ಅಬೂ�ರು, �ೆನ�ಪಟ�ಣ �ೆಂಗಳ�ರು > �ೆನ�ಪಟ�ಣ > ಅಬೂ�ರು 
(ಈಗಲೂ ಗು"ೆಯ$% ತಪ&'ನ$%(ಾ*+ೆ)

,-�ೕಯ ��ೕ ಸತ/ಪ�0 �ೕಥ�ರು (1945) ಆತಕೂರು, +ಾಯಚೂರು ��ೕಸತ/4ಾ/ನ �ೕಥ�ರ �ಷ/ರು.

ತೃ�ೕಯ
��ೕ 7ೇದ7ಾ/ಸ �ೕಥ�ರು (1620) 9ೆನು:ೊಂಡ, ಆಂಧ� �ೆಂಗಳ�ರು > 9ೆನು:ೊಂ=ೆ (ಅ>ಾ7ಾ?ೆ/ಯಂದು ಚಂದ�ನ @ೋAದರು ಮತು ಸುಡುವ 

ಅC�ಯ$%ಟ�ರೂ ಇವರ EೌGೕನ ಧಗH7ಾಗದಂತ I@ೇಂ,�ಯರು)

25-Mar-2012 ತ,:ೆ Jಾನು

ಅಷ�K ��ೕ ಸತ/4ಾ/ನ �ೕಥ�ರು (೧೯೪೩)/ಭ7ಾQೕ ಜಯಂ�
ಪಂಢ+ಾಪ�ರ (ಇ$%ಂದ ೩ T.Kೕ ದೂರದ$% 
��ೕಜಯ+ಾಯರ U7ಾ�ಶ�ಮದ ಮWೆ ಇ(ೆ)

�ೆಂಗಳ�ರು > XೆYೕZಾಪ�ರ > ಪಂಢ+ಾಪ�ರ

ನವK
��ೕ+ಾಮ ನವK ಅ[ೕ4ಾ/ ಪಟ�ಣ
��ೕ ಕ\ೕಂದ� �ೕಥ�ರು ನವವೃಂ(ಾವನ ನಡುಗ= ]ೆ �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, > ನವವೃಂ(ಾವನ
��ೕ 9ಾ�0Q` �ೕಥ�ರು (1818) ಮುಳ�ಾCಲು, EೋZಾರ �ೆಂಗಳ�ರು > EೋZಾರ > ಮುಳ�ಾCಲು > ನರ&ಂಹ�ೕಥ�

4-Apr-2012 ತ�[ೕದ� ಬುಧ ��ೕ ಸತ/G�ಯ �ೕಥ�ರು (1744) >ಾWಾಮಧು+ೈ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಧು+ೈ > >ಾWಾಮಧು+ೈ (ಸತ/Jೋಧರ ಗುರುಗಳb)
��ೕ ಹನುಮ ಜಯಂ� 9ಾ�ಣ(ೇವರ ಅವ@ಾರದ ,ನ
��ೕ ಮುQೕಂದ� �ೕಥ�ರು ��ೕರಂಗ, ತKಳbWಾಡು �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ (+ಾಯರ ಮಠದ ef ಯ�ಗಳb, \+ಾCಗಳb)
��ೕ ಸತ/ವ�ತ �ೕಥ�ರು (1400) ��ೕರಂಗ, ತKಳbWಾಡು �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ (ಸ-ಣ�ವಣ��ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb)

8-Apr-2012 9ಾಡ/ Jಾನು ��ೕ ಸುಶKೕಂದ� �ೕಥ�ರು (2009) ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂ@ಾ�ಲಯ (ನ=ೆ(ಾಡುವ +ಾಯರು)

Jಾನು

6-Apr-2012 9ೌಣ�K ಶುಕ�

�ೕರು012ೕ-ಸತ34ಾ�ಾಸ-ೕತ �ೕಮೂಲ5ೋ6ಾಲ7ಾ89:ೕ ನಮಃ

23-Mar-2012

�ೆ
ೖತ
� �
ಾ
ಸ ಶು
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9ಾಡ/ ಶುಕ�
ಯು:ಾ,, �ಾಂದ�ವತ'+ಾರಂಭ

24-Mar-2012 ಶQ

�ೕ�ಾ3ಸ"ಾಜ-�ೕ�ೕ6ಾದ"ಾಜ-�ೕ"ಾಯರ-�ೕಉತ?"ಾ�ಮಠದ ಪಂ�ಾಂಗಗAಂದ ಈ �ವರಗಳನುC ಸಂಗ�,Dದವರು: 
"ೋ,2 "ಾE‒FೇGಾ�� 6ಾತ6ಾಳ3 "ಾಘ�ೇಂದ�"ಾE, IೆಂಗಳJರು-೧೬ (೯೨೪೨೯೪೯೨೬೧/9242949261)

ಮತ'g ಜಯಂ�

31-Mar-2012 ಶQ
��ೕ ತಂ(ೆ ಮುದು* hೕಹನ\ಟiಲ(ಾಸರು

1-Apr-2012 ನವK

8-Apr-2012 9ಾಡ/ Jಾನು ��ೕ ಸುಶKೕಂದ� �ೕಥ�ರು (2009) ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂ@ಾ�ಲಯ (ನ=ೆ(ಾಡುವ +ಾಯರು)
��ೕ ಸುJೋ(ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ನಂಜನಗೂಡು �ೆಂಗಳ�ರು > jೖಸೂರು > ನಂಜನಗೂಡು
��ೕ 7ಾCೕಷ �ೕಥ�ರು ನವವೃಂ(ಾವನ ನಡುಗ= ]ೆ �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, > ನವವೃಂ(ಾವನ

17-Apr-2012 (ಾ-ದ� ಮಂಗಳ ��ೕ ಸತ/\ಜಯ �ೕಥ�ರು (1737) �ೆಂಗಳ�ರು > 7ೆಲೂ%ರು > ಆರk > ಸತ/\ಜಯನಗರ ಇವರ "ೆಸರWೆ�ೕ ಊA:ೆ ಇಟ� +ಾಜ ಇZ %ೇ ಅರಮWೆ ಕm�n(ಾ*Wೆ (ಈಗ 9ಾಳb e,*(ೆ).
21-Apr-2012 ತ�[ೕದ� ಶQ ��ೕ \(ಾ/��ೕಧರ �ೕಥ�ರು (1884) ��ೕರಂಗ �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ

22-Apr-2012 9ಾಡ/ Jಾನು ��ೕ \4ಾ/Q` �ೕಥ�ರು (1795) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
23-Apr-2012 e,:ೆ ?ೋಮ
22-Apr-2012 9ಾಡ/ Jಾನು

��ೕ \ಜಯಧtಜ �ೕಥ�ರು ಕಣ- �ೕಥ�, ಮಂuೇಶ-ರದ ಸKೕಪ, ಮಂಗಳ�ರು EೈಸWೆ�vಂದ ಅರoೕಮರದ ಎZೆಗಳ ಅಲು:ಾಟದ ಶಬH Q$%&ದವರು

��ೕ \(ಾ/`+ಾಜ �ೕಥ�ರು ಪ�A ಜಗWಾ�ಥ ಗುfಯ$% ವೃಂ(ಾವನ ಇ(ೆxಂಬ ಊ"ೆ. ��ೕmೕEಾ+ಾಯರ �ಷ/ರು (ಕ\ೕಂದ�ರ-+ಾuೇಂದ�ರ ಗುರುಗಳb)

25-Apr-2012 ಚತುy� ಬುಧ ��ೕ \(ಾ/ಪ� �ೕಥ�ರು (1798) ಕುಂಭEೋzೆ, ತKಳbWಾಡು �ೆಂಗಳ�ರು > ಕುಂಭEೋzೆ (jೖZಾಡುತು+ೈ ಎEೆ'{|9ೆ�}')
27-Apr-2012 ಷ~� ಶುಕ� ��ೕ +ಾಮಚಂದ� �ೕಥ�ರು ಯರ:ೋಳ ಗು"ೆ, ಗುಲ�:ಾ� IZ %ೆ �ೆಂಗಳ�ರು > 7ಾf > ಯರ:ೋಳ (ಮಳ�ೇಡ,ಂದ ೪೫ T.Kೕ)

��ೕ 7ಾ/ಸ+ಾಜರ ಜನುಮ ,ನ ಬನೂ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು

��ೕ hದಲಕಲು% Xೇಷ(ಾಸರು (1806-1885) hದಲಕಲು%, ಐI �ೆಂಗಳ�ರು > +ಾಯಚೂರು > ಐI > hದಲಕಲು%
��ೕ ಗುರು\ಜಯ \ಟ�ಲ(ಾಸರು (hದಲಕಲು% Xೇಷ(ಾಸರು)
��ೕ \(ಾ/Wಾಥ �ೕಥ�ರು (1788) ಕುಂಭEೋzೆ, ತKಳbWಾಡು �ೆಂಗಳ�ರು > ಕುಂಭEೋzೆ (jೖZಾಡುತು+ೈ ಎEೆ'{|9ೆ�}')
��ೕ ಸುವ��ೕಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂ@ಾ�ಲಯ 
��ೕ ನರ&ಂಹ ಜಯಂ� \ಭು(ೇಂದ�A:ೆ ಸ-ಪ�ಲಬH XೆYೕಡಷJಾಹು ನೃ&ಂಹನ ದರುಶನ ಮಂ@ಾ�ಲಯದ$% ಈ ,ನದಂದು >ಾತ� ಲಭ/

��ೕ 7ೇಣು:ೋ9ಾಲ\ಟ�ಲ(ಾಸರು
��ೕ ಸ@ಾ/ನಂದ �ೕಥ�ರು (ಮಳ�ೇಡ)

��ೕ Xಾ/ಮಸುಂದರ\ಟ�ಲ(ಾಸರು

29-Apr-2012 ಆಷ�K Jಾನು

ಸಪKಶು
ಕ%

24-Apr-2012 ತ,:ೆ ಮಂಗಳ

ಅ�ಯ ತೃ�ೕಯ, ಪರುಶ+ಾಮ ಜಯಂ�

ಮೂಲ-ಮೃ�Eಾ ಬೃಂ(ಾವನಗo:ೆ ��ೕಗಂಧ Zೇಪನ

28-Apr-2012 ಶQ

ಗಂ:ಾಜಯಂ� (ಜಹು� ಮುQಯ T\vಂದ ಗಂ:ೋತ��)

��ೕ Xಾ/ಮಸುಂದರ \ಟ�ಲ(ಾಸರು

?ೋಮ

3-May-2012 (ಾ-ದ� ಗುರು
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��ೕ \ಜಯ+ಾಮಚಂದ�\ಟ�ಲ(ಾಸರು



��ೕ \(ಾ/��ೕQ7ಾಸ �ೕಥ�ರು (1890) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
��ೕ 7ೇದ7ಾ/ಸ ಜಯಂ� (2313 B.C.) ಪ+ಾಶರ-ಸತ/ವ�ೕ ಪ�ತ�|+ಾC ಕ$ಯುಗ 9ಾ�ರಂಭದ ೮೦೦ ವಷ�ಗಳ hದಲು ಅವ@ಾರ

��ೕ +ಾuೇಂದ� �ೕಥ�ರು (1380) �ೆಂಗಳ�ರು > 7ಾf > ಯರ:ೋಳ (ವೃಂ(ಾವನ ಲಭ/ ಇಲ%) ��ೕ7ಾ/ಸ+ಾಜ ಮಠದ ಮೂಲ ಪ�ರುಷರು.
��ೕ ಲ��ೕWಾಥ �ೕಥ�ರು (1660) ಅಬೂ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > �ೆನ�ಪಟ�ಣ > ಅಬೂ�ರು 

7-May-2012 9ಾಡ/ ?ೋಮ ��ೕ ಜxೕಶ\ಟ�ಲ(ಾಸರು
10-May-2012 ಪಂಚK ಗುರು ��ೕ ��ೕQ7ಾಸ �ೕಥ�ರು (1564) ನವವೃಂ(ಾವನ, 7ಾ/ಸ+ಾಜರ Wೇರ �ಷ/ರು �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, > ನವಬೃಂ(ಾವನ

��ೕ ಭುವWೇಂದ� �ೕಥ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > +ಾಯಚೂರು > ಐI > Xಾಂ�ನಗ� > +ಾಜವop ��ೕ7ಾ/ಸತತ-0�ೕಥ�ರ ಆಶ�ಮ ಗುರುಗಳb. (ಕನೂ�$ನ ಅzೆಕm�ನ ಪಕrದ$%(ೆ)

14-May-2012 ನವK ?ೋಮ ��ೕ \(ಾ/ರ@ಾ�ಕರ �ೕಥ�ರು (1915) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
15-May-2012  ದಶK ಮಂಗಳ ��ೕ ��ೕಪ� �ೕಥ�ರು (1571) >ಾರಂಡಹop �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು > >ಾರಂಡಹop
17-May-2012 ಗುರು ��ೕ ಬ�ಹ�ಣ/ �ೕಥ�ರು (1446) ಅಬೂ�ರು (ಸೂ�ಾ�ಂಶ ಸಂಭೂತರು) �ೆಂಗಳ�ರು > �ೆನ�ಪಟ�ಣ > ಅಬೂ�ರು (ಕುkಗs ರ? ೆ)
19-May-2012 ಶQ ��ೕ ಸುಗುಣQ` �ೕಥ�ರು (1885) Eಾ7ೇA ರ? ೆ, ಭ7ಾQ, ತKಳbWಾಡು
21-May-2012 9ಾಡ/ ?ೋಮ

��ೕ ಸತ/ಸಂಧ �ೕಥ�ರು (1794) ಮ�~, ತುಂಗಭ(ಾ��ೕರ �ೆಂಗಳ�ರು > �ವhಗ� > >ಾಳ�ರು > ಮ�~
��ೕ ಸೂAೕಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಧು+ೈ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಧು+ೈ

27-May-2012 ಷ~� Jಾನು
29-May-2012 ಮಂಗಳ ��ೕ \(ಾ/Eಾಂತ �ೕಥ�ರು (1824) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
30-May-2012 ಬುಧ ��ೕ 7ಾ,ೕಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� +ಾಯರ U7ಾ�ಶ�ಮದ ಮAಮಕrಳb, ಗುರುಗುಣಸವನ ರc&ದವರು

��ೕ ಸ@ಾ/�ನವ �ೕಥ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > ಕುಂಭEೋzೆ > Wಾc�ಾ� Eೊ\s 
(ಮಂಜುಳವ$%)

 (ಔರಂಗuೇ� Qಂದ ಸWಾ�ನ)

��ೕ ��ೕ9ಾದ+ಾಜರು (1502) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
��ೕ ಲ��ೕEಾಂತ �ೕಥ�ರು (1746) 7ೆಂ:ೆ+ೆ, ಪರಮ� 7ೆಲೂರು, Wಾಮಕrs, ತKಳbWಾಡು
��ೕ ಕೃಷ�(ೆ-ೖ9ಾಯನ �ೕಥ�ರು (1669) ಕುಸುಮ��, +ಾಯಚೂರು +ಾಯರ ಸಮEಾ$ೕನರು, �ೆಂಗಳ�ರು > ಕೃಷ� +ೈZೆ- QZಾ*ಣ > ಕುಸುಮ��

ಚತುದ�� Jಾನು

4-Jun-2012 9ೌಣ�K ?ೋಮ
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��ೕ \(ಾ/ಮWೋಹರ �ೕಥ�ರ ವಧ�ಂತು/ತ'ವ

23-May-2012 e,:ೆ ಬುಧ

��ೕ hೕಹನ(ಾಸರು

ನವK

3-Jun-2012

6-May-2012 9ೌಣ�K Jಾನು
��ೕ ಕೂಮ� ಜಯಂ�

ಕೃ
ಷ�12-May-2012 ಸಪK ಶQ

ಕAಘಟ� j^ೊ%ೕತ'ವ

(ಾ-ದ�

4-May-2012 ಚತುದ�� ಶುಕ�

6-Jun-2012 e,:ೆ ಬುಧ ��ೕ ಸತ/ಪ�ಣ� �ೕಥ�ರು (1729) Eೋಲು��, +ಾಯಚೂರು ��ೕ ಸತ/G�ಯರ ಮತು ��ೕಸತ/\ಜಯ�ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb
7-Jun-2012 ತ,:ೆ ಗುರು ��ೕ ರಘ�ವಯ� �ೕಥ�ರು (1557) ನವವೃಂ(ಾವನ ��ೕರಘೂತಮ�ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb
8-Jun-2012 ಚತುy� ಶುಕ� ��ೕ ಸ-ಣ�ವಣ� ಪರುಶ+ಾಮ �ೕಥ�ರು (1420) ��ೕರಂಗ �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ
13-Jun-2012 ನವK ಬುಧ ��ೕ ಸತ/`ೕರ �ೕಥ�ರು (1887) ಆತಕೂರು, +ಾಯಚೂರು
15-Jun-2012 ಏEಾದ� ಶುಕ� ��ೕ \(ಾ/ಪ� �ೕಥ�ರು
17-Jun-2012 ತ�[ೕದ� Jಾನು ��ೕ \ಜvೕಂದ� �ೕಥ�ರು (1614) �ೆಂಗಳ�ರು > ಕುಂಭEೋzೆ (jೖZಾಡುತು+ೈ ಎEೆ'{|9ೆ�}') ೬೪ \(ೆ/ಗoಂದ, ೧೦೮ ಗ�ಂಥಗoಂದ, (ೆ-ೖತಪ@ಾEೆಯನು� ಮುC$:ೇA&ದವರು.
19-Jun-2012 ಅ>ಾ7ಾಸ/ ಮಂಗಳ ��ೕ ?ಾಗರಕ^ೆ� ಪ�ದು/ಮ� �ೕಥ�ರು jೖಸೂರು

22-Jun-2012 ತ,:ೆ ಶುಕ� ��ೕ ಸು�ೕZೇಂದ� �ೕಥ�ರು "ೊಸA�, "ಾ7ೇA IZ %ೆ �ೆಂಗಳ�ರು > "ಾ7ೇA > A� > ವರ(ಾನ, �ೕರ
23-Jun-2012 ಚತುy� ಶQ ��ೕ ರಘ�Wಾಥ �ೕಥ�ರು (Xೇಷಚಂ,�Eಾ�ಾಯ�ರು) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು (1755) ��ೕ7ಾ/ಸ+ಾಜರ ’ಚಂ,�Eಾ’ ಗ�ಂಥವನು� Uಣ� >ಾf ೧೧೬ ವಷ�ದ Iೕವನ ನ=ೆ&ದರು.
24-Jun-2012 Jಾನು ��ೕ ರಘ�Wಾಥ �ೕಥ�ರು  (1670) ಎರಂಬop, ಯಳಂದೂ� @ಾಲೂ�, �ಾಮ+ಾಜನಗರ
25-Jun-2012 ?ೋಮ ��ೕ ವರ(ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ಪ�ಣ/ ನಗರ (ಪ�ನ) >ಾನ\ ��ೕಜಗWಾ�ಥ(ಾಸರ ಗುರುಗಳb. �ೆಂಗಳ�ರು > �ನ > ಲ��ೕ+ೋ�
26-Jun-2012 ಸಪK ಮಂಗಳ ��ೕ ಸುಮ�Q` �ೕಥ�ರು (1901) Eಾ7ೇA ರ? ೆ, ಭ7ಾQ, ತKಳbWಾಡು

��ೕ ಸ@ಾ/`+ಾಜ �ೕಥ�ರು 7ೆಲೂ%ರು, ತKಳbWಾಡು �ೆಂಗಳ�ರು > 7ೆಲೂ%ರು > Xೆಂ9ಾ�  (7ೆZೊ%� Eೋ^ೆಯ ಬೃಂ(ಾವನ Wೋf)
��ೕ \(ಾ/��ೕ&ಂಧು �ೕಥ�ರು (1877) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
ಪ�ಥjೕEಾದ� (ಮು(ಾ�4ಾರಣ) ��ೕಸುದಷ�ನ "ೋಮ ?ಾಧ/7ಾದಷೂ� Qಮ� ಮಠದ ಯ�ಗoಂದZೇ ತಪ�(ೆ ತಪಮು(ೆ� "ಾT&Eೊop

��ೕ ��ೕಪ� �ೕಥ�ರು (1612) 7ೆಲೂ%ರು, ತKಳbWಾಡು ಕಂ�ಾಲೂರು +ಾಮಚಂದ� �ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb

��ೕ ಲ��ೕಪ� �ೕಥ�ರು (1705) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
3-Jul-2012 9ೌಣ�K ಮಂಗಳ ��ೕ ಸತ/ಸಂಕಲ� �ೕಥ�ರು jೖಸೂರು
8-Jul-2012 ಪಂಚK Jಾನು ��ೕ ಜಯ�ೕಥ�ರು (mೕEಾ+ಾಯರ ಆ+ಾಧWೆ) ಮಳ�ೇಡ/ಗಜಗಹ-ರ (ಇ$%ಂದ ಯರ:ೋಳ 40 km) �ೆಂಗಳ�ರು > ಗುಲ�ಗ� > ಮಳ�ೇಡ (?ೇಡಂ ರ? ೆ)
9-Jul-2012 ಷ~� ?ೋಮ ��ೕ ಸತ/Q` �ೕಥ�ರು (1980) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
11-Jul-2012 ಅಷ�K ಬುಧ ��ೕ ತಂ(ೆ7ೆಂಕ^ೇಶ\ಠಲ(ಾಸರು

ಕೃ
ಷ�

ಶQ �ಾತು>ಾ�?ಾರಂಭ

1-Jul-2012 (ಾ-ದ� Jಾನು
ಸೂತಪ�+ಾkಕರ ಪ�ಣ/,ನ/7ಾಮನ ಪ�uೆ
��ೕದ\ಠಲ(ಾಸರು

ಕೃ
ಷ�

ಆ
Gಾ
ಢ
 �
ಾ
ಸ ಶು
ಕ%

ಪಂಚK

28-Jun-2012 ಅಷ�K ಗುರು

30-Jun-2012 ಏEಾದ�

ವಟ?ಾ\��ೕ ವ�ತQೆ
ೕಷ
S



16-Jul-2012 ತ�[ೕದ� ?ೋಮ
15-Jul-2012 (ಾ-ದ� Jಾನು ��ೕ \(ಾ/Q` �ೕಥ�ರು (1795) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
19-Jul-2012 ಅ>ಾ7ಾಸ/ ಗುರು
19-Jul-2012 ಅ>ಾ7ಾಸ/ ಗುರು

21-Jul-2012 9ಾಡ/ ಶQ ��ೕ @ೇuೋQ` �ೕಥ�ರು (1813) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
21-Jul-2012 ತ,:ೆ ಶQ ಇಭ+ಾಮಪ�ರದ ��ೕಅ9ಾ�ವರು ಇಭ+ಾಮಪ�ರ, ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� ಇವರು Eೈvಟ� Qೕರು ಪQ�ೕAನಂ@ೆ ಸುಗಂಧ ಸೂಸು�ತು.
22-Jul-2012 ಚತುy� Jಾನು

��ೕ "ೆಳವನಕ^ೆ� CAಯಮ�
��ೕ \(ಾ/ಪ�ಣ� �ೕಥ�ರು (1872) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ

��ೕ ಸತ/ವರ �ೕಥ�ರು (1797) ಸಂ@ೆeದನೂರು ��ೕಸತ/ಸಂಧ �ೕಥ�ರ �ಷ/ರು, ��ೕಸತ/ಧಮ�ರ ಗುರುಗಳb.
��ೕ ಲ��ೕEಾಂತ �ೕಥ�ರು (1594) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು

31-Jul-2012 ತ�[ೕದ� ಶುಕ� ��ೕ ಲ��ೕWಾಥ �ೕಥ�ರು ��ೕರಂಗ �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ
27-Jul-2012 ಚತುದ�� ಶುಕ� ��ೕವರಮ"ಾಲT�� ವ�ತ ವ�ತ ಗ�ಹಣEೆr ಬರುತ(ೆ

��ೕ :ೋ9ಾಲ?ಾ-K �ೕಥ�ರು (1620) ಮುಳ�ಾCಲು

�ೕ "ಾಘ�ೇಂದ� �ೕಥ/ರು (1671) ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� ’c@ ೇ ನ ಅಯುಕಮಥ�’ ರು  (ಮಂ@ಾ�ಲಯ ಪ�ಭುಗಳb)
��ೕ ರಘ�ಪ�\ೕರ �ೕಥ�ರು (1796) ಉಡುG, ಫ$>ಾರು ಮಠ ತಪಷ/Tvಂದ ಕಂಟಕ7ಾCದ* ಹು$ ಬಂದು ಮಠದ �ಾCಲ$% 9ಾ�ಣ em�ದು*

6-Aug-2012 ಚತುy� ?ೋಮ ��ೕ ಸುuಾ�Wೇಂದ� �ೕಥ�ರು ನಂಜನಗೂಡು [ೕಗಶTvಂದ ಆಂಗ% ಅ`EಾA:ೆ ಅದೃಶ/+ಾC Eಾಣ(ಾದವರು
8-Aug-2012 ಷ~� ಬುಧ ��ೕ \(ಾ/ಮWೋಹರ �ೕಥ�ರ ಪ^ಾ��	ೇಕದ ,ನ

��ೕಕೃಷ� ಜWಾ�ಷ�K ( B.C. 2080) :ೋಕುಲ-ಮಥು+ಾದ$% \Xೇಷ 7ಾ/ಸ+ಾಜಮಠದ$% ರುT�kೕ-ಸತ/Jಾಮ-��ೕಮೂಲ:ೋ9ಾಲ?ಾ-K:ೆ ಪ�uೆ
��ೕ 7ಾ/ಸತತ-0 �ೕಥ�ರು (1800)-- ಇವ+ೇ ��ೕ 
7ಾಸು(ೇವ\ಠಲರು

7ೇk?ೋಮಪ�ರ$% 9ರ +ಾ�� 11.30Eೆr ಅಘ�g� Eೊfಸು@ಾ+�ೆೆಂಗಳ�ರು > +ಾಯಚೂರು > ಐI > 7ೇkೕ?ೋಮಪ�ರ>>>>>>>>>>>ಐIvಂದ 
ಉತನೂA:ೆ Eೇವಲ ೫ T.Kೕ

ಅಷ�K ಶುಕ�

2-Aug-12 9ೌಣ�K ಗುರು
ಋ:ೆ-ೕದ ಮತು ಯಜು7ೇ�ದ ಉ9ಾಕಮ�

��ೕಹಯC�ೕವ ಜಯಂ�

4-Aug-2012

ಕೃ
ಷ�

e,:ೆ ಶQ

10-Aug-2012

ಷ~� ಮಂಗಳ ��ೕಕ$r ಜಯಂ�, ಗರುಡ ಪಂಚK

25-Jul-2012 ಸಪK ಬುಧ

��ೕ ಸ@ಾ/`ೕಶ �ೕಥ�ರು

Fಾ
�ವ
ಣ
 �
ಾ
ಸ

ಶು
ಕ%

Wಾಗ �ೌ�

23-Jul-2012 ಪಂಚK ?ೋಮ WಾಗಪಂಚK

24-Jul-2012

ಕೃ
ಷ�

�ೕಮನ ಅ>ಾ7ಾಸ/

ದ�zಾಯನ 9ಾ�ರಂಭ

7ಾಸು(ೇವ\ಠಲರು ಉತನೂA:ೆ Eೇವಲ ೫ T.Kೕ
15-Aug-2012 ತ�[ೕದ� ಬುಧ ��ೕ ಸತ/ಧಮ� �ೕಥ�ರು (1820) "ೊ�ೆ"ೊನೂ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > �ವhಗ� > "ೊ�ೆ"ೊನೂ�ರು (ಇ$%ಂದ ಕೂಡ$ Eೇವಲ ೨೦ T.Kೕ)

18-Sep-2012 ತ,:ೆ ಮಂಗಳ
19-Sep-2012 �ೌ� ಬುಧ ��ೕವರ&,H \Wಾಯಕ ವ�ತ ಚಂದ� ದಶ�ನ Q~ದH. ಸ/ಮಂತEೋ9ಾEಾ/ನವನು� Eೇಳ�ೇಕು.

ಋ~ಪಂಚK ವ�ತ ಶುEಾ�ಸಪ�ಯುಕ ವ�ತ ಗ�ಹಣEೆr ಬರುವ�,ಲ%

��ೕ ತUೕQ` �ೕಥ�ರು (1838) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
��ೕ \(ಾ/7ಾA` �ೕಥ�ರು (1940) ��ೕರಂಗ �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ

23-Sep-2012 ಅಷ�K Jಾನು �ೕಶ9ಾ�zೇಶ(ಾಸರು ಕಸ�ಾ, $ಂಗಸೂಗೂರು, +ಾಯಚೂAನ ಹ�ರ ಇZ %ೇ ��ೕವರ(ೇಂದ� �ೕಥ�ರ ?ಾ-ಪ� ವೃಂ(ಾವನ\ರುವ�ದು
24-Sep-2012 ನವK ?ೋಮ ��ೕ ಜಗWಾ�ಥ (ಾಸರು (1800) >ಾನ\, +ಾಯಚೂರು ��ೕಹAಕ¡ಾಮೃಥ?ಾರದ ರಚWೆEಾರರು
27-Sep-2012 (ಾ-ದ� ಗುರು 7ಾಮನ ಜಯಂ�/ ��ೕಪ�ಸನ�7ೆಂಕಟ(ಾಸರು / ��ೕಕಮZೇಶ\ಠಲರು
29-Sep-2012 ಚತುದ�� ಶQ ��ೕ ಅನಂತಪದ�Wಾಭ ವ�ತ ವ�ತ ಗ�ಹಣEೆr ಬರುವ�,ಲ%

��ೕ �ಾದ7ಾಯ�ರು ಮುWೊ�ೕo

1-Oct-2012 9ಾಡ/ ಮಂಗಳ
2-Oct-2012 e,:ೆ ಮಂಗಳ ��ೕ eದರಹopೕ ��ೕQ7ಾಸ ಆ�ಾಯ�ರು (�ೕಥ�ರು) "ೊWಾ�o (,-�ೕಯ ಮಂ@ಾ�ಲಯ) �ೆಂಗಳ�ರು > (ಾವಣ:ೆ+ೆ/�ವhಗ� > "ೊWಾ�o 
10-Oct-2012 ದಶK ಬುಧ ��ೕ \(ಾ/ಪ[ೕQ` �ೕಥ�ರು (1997) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು �ಾ�ಹ�zೇತರAಗೂ >ಾಧt ,ೕ¢ೆ Qೕfದವರು.
13-Oct-2012 ತ�[ೕದ� ಶQ ��ೕ \£ಾನQ` �ೕಥ�ರು (೨೦೧೦) ಮುಳ�ಾCಲು 7ೇದ\£ಾನEೆr ನವರೂಪ Qೕf ಚEಾ�ಬ� ಮಂಡಲEೆr ರೂಪ�+ೇ	ೆ Qೕfದವರು.

��ೕ >ಾಧವ �ೕಥ�ರು (ಮ4ಾ-�ಾಯ�ರ Wೇರ �ಷ/ರು) >ಾXಾಳ ((ೊಡ]) ಮಣೂರು (ಗುಲ�ಗ�,ಂದ ೧೦೦ T.Kೕ) �ೆಂಗ��ೆರು > ಗುಲ�ಗ� > >ಾXಾಳ ಮಣೂರು

16-Oct-2012 9ಾಡ/ ಮಂಗಳ
17-Oct-2012

21-Oct-2012 ಷ~� Jಾನು ��ೕ 7ೈ+ಾಗ/Q` �ೕಥ�ರು (1851) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 

ಮ"ಾಲಯ ಅ>ಾ7ಾಸ/

ಶರನ�ವ+ಾ�� ಆರಂಭ

21-Oct-2012 ಸಪK Jಾನು
ಸರಸ-� ಪ�uೆ

��ೕ �A:ೋ\ಂದ\ಠಲ(ಾಸರು

30-Sep-2012 9ೌಣ�K Jಾನು �ಾತು>ಾ�ಸ ಸ>ಾG (ಯ�ಗಳ &ೕhೕಲ%ಂಘನ)

ಕೃ
ಷ�

ಪ�>ಾಸ ಆರಂಭ

15-Oct-2012 ಅ>ಾ7ಾಸ/ ?ೋಮ

18 Aug Xಂದ 16 sep ವ"ೆಗೂ ಅZಕ 4ಾದ�ಪದ�ಾಸ�ರುತ?(ೆ

4ಾ
ದ
�ಪ
ದ
 �
ಾ
ಸ

��ೕ ಸ-ಣ�:ೌA ವ�ತ

20-Sep-2012 ಪಂಚK ಗುರು

��ೕ ವರ(ೇಶ\ಠಲರು

21-Oct-2012 ಸಪK Jಾನು
ಸರಸ-� ಪ�uೆ



��ೕ ಸತ/9ಾ+ಾಯಣ �ೕಥ�ರು (1863) ಸಂ@ೆeದನೂರು
21-Oct-2012 ಸಪK Jಾನು ��ೕ 9ಾ�zೇಶ(ಾಸರು ಕಸ�ಾ, $ಂಗಸೂಗೂರು, +ಾಯಚೂAನ ಹ�ರ ಇZ %ೇ ��ೕವರ(ೇಂದ� �ೕಥ�ರ ?ಾ-ಪ� ವೃಂ(ಾವನ\ರುವ�ದು

ದು:ಾ�ಷ�K ದು:ಾ�(ೇ\ಯು ಮ�	ಾಸುರನನು� Eೊಂದ ,ವಸ.
��ೕ ಸತ/ಪ+ಾಕ�ಮ �ೕಥ�ರು (1879) c@ಾಪ�ರ, +ಾಯಚೂರು ಪ�zೆಯ$% ¢ಾಮ ಬಂ(ಾಗ �ಂಗಳbಗಟ�Zೆ ಊA:ೆZಾ% ಅನ�(ಾನ >ಾfದರು.

23-Oct-2012 ನವK ಮಂಗಳ

��ೕ ಮ4ಾ-�ಾಯ�ರ ಜನುಮ ,ನ (1200) 9ಾಜಕ, ಉಡುG ಭೂ@ಾ-¢ೇ@ೆ�ೕ \ಶು( Hೇ ,-ಜಗಣQಲxೕ +ೌಪ/Gೕ¤ಾ�4ಾWೇ ತ@ಾ�G ಬ�ಹ�uಾ� ...
��ೕಬುದH ಜಯಂ� ಅಸುರ hೕಹWಾಥ� Eಾರಣ,ಂದ ಭಗವಂತ ಅವ@ಾರ >ಾfದ ,ವಸ.
��ೕ ಸುಕೃ�ೕಂದ� �ೕಥ�ರು ನಂಜನಗೂಡು
��ೕ ��ೕ+ಾಮ �ೕಥ�ರು (1584) ನವವೃಂ(ಾವನ, 7ಾ/ಸ+ಾಜರ Wೇರ �ಷ/ರು �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
��ೕ ��ೕಧರ �ೕಥ�ರು (1598) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 

30-Oct-2012

1-Nov-2012 ತ,:ೆ ಗುರು ��ೕ ಲ��ೕWಾಥ�ೕಥ�ರು (1821) ನರ&ೕಪ�ರ, (ಾಬಸ9ೇ^ೆ, ಮಧುCA ರ? ೆ
2-Nov-2012 �ೌ� ಶುಕ� ��ೕ ಸುJೋಧ �ೕಥ�ರು (1839) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 

��ೕ ವಸು4ೇಂದ� �ೕಥ�ರು Eೆಂಚನಗುಡ], &Aಗುಪ�, ಬ�ಾ%A ��ೕ7ಾ,ೕಂದ��ೕಥ�ರ �ಷ/ರು
��ೕ ��ೕQ` �ೕಥ�ರು (1787) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ 

7-Nov-2012 ಅಷ�K ಬುಧ ��ೕ ಆನಂದQ` �ೕಥ�ರು (1883) jೖಸೂರು
��ೕ ಸುಮ�ೕಂದ� �ೕಥ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ ಮಂತ�7ಾ,ಯನು� ಮk& +ಾkvಂದ ��ೕಮಠEೆr EಾkEೆ�ಾC Qೕ�ಾ(ೇ\ೕ ಪ�Iತ ��ೕ-

ಭೂ-ದು:ಾ�ಸjೕತ 7ೈಕುಂಠ7ಾಸು(ೇವನನು� ತಂದುEೊಟ�ವರು.

ನರಕ ಚತುದ�� ನರEಾಸುರನನು� Eೊಂದ ,ವಸ.

14-Nov-2012 9ಾಡ/ ಬುಧ ಬ$9ಾಡ/K ಭಗವಂತನು 7ಾಮನ ರೂGQಂದ ಬ$ಚಕ�ವ��ಯನು� ಸಂಹA& ಅವನ ಮWೆಯ �ಾCಲWೆ�ೕ Eಾಯುವ ವರQೕfದ ,ನ.
15-Nov-2012 e,:ೆ ಗುರು ��ೕ \(ಾ/ಸಮುದ� �ೕಥ�ರು (1903) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
16-Nov-2012 ತ,:ೆ ಶುಕ� ��ೕ ಸತ/ಪ�hೕದ �ೕಥ�ರು (1997) ಮನಂಪ�ಂf, �ರುEೊ\ಲೂರು ��ೕಸ@ಾ/ತ��ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb

Jಾನು
Qೕರು ತುಂಬುವ ಹಬ�

13-Nov-2012 ಚತುದ�� ಮಂಗಳ ,ೕ9ಾವo, ಲ� ಪ�uೆ

28-Oct-2012 ಚತುದ�� Jಾನು

��ೕ ಗುರುಜಗWಾ�ಥ(ಾಸರು

ಕೃ
ಷ�

6-Nov-2012 ಸಪK ಮಂಗಳ

11-Nov-2012 (ಾ-ದ�

ಅಷ�K ?ೋಮ

ಮ"ಾನವK (ಆಯುಧ ಪ�uೆ)

24-Oct-2012 ದಶK ಬುಧ

\ಜಯದಶK
ಅ
ಶ
8ಯ
ುಜ
 �
ಾ
ಸ

ಶು
ಕ%

21-Oct-2012 ಸಪK Jಾನು

22-Oct-2012

16-Nov-2012 ತ,:ೆ ಶುಕ� ��ೕ ಸತ/ಪ�hೕದ �ೕಥ�ರು (1997) ಮನಂಪ�ಂf, �ರುEೊ\ಲೂರು ��ೕಸ@ಾ/ತ��ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb
19-Nov-2012 ಷ~� ?ೋಮ ��ೕ 7ೇ(ೇಶರು (�ೕಥ�ರು) >ಾXಾಳ ((ೊಡ]) ಮಣೂರು (ಗುಲ�ಗ�,ಂದ ೧೦೦ T.Kೕ) �ೆಂಗಳ�ರು > ಗುಲ�ಗ� > >ಾXಾಳ ಮಣೂರು

��ೕ ಸತ/\ೕರ �ೕಥ�ರು (1887) Eೊಲ�ಹop ತುಂಗಭ(ಾ� �ೕರ \ಧ7ಾ \7ಾಹವ� Xಾಸ¥ಸಮ�ತವಲ%7ೆಂದು 7ಾ,& ಜಯ>ಾZೆ ಧA&ದವರು.
��ೕ \ಜಯ(ಾಸರು cಪ�CA, ಗುಂತಕಲು% ಭೃಗುಋ~ಗಳb. ಯಮQಂದ hೕಹನ(ಾಸರನು� ef& ತಂದವರು.
ಉ@ಾ¦ನ (ಾ-ದ� ತುಳ&-(ಾhೕದರ \7ಾಹ
��ೕ ಲ��ೕಪ� �ೕಥ�ರು (1670) ��ೕರಂಗ �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ
��ೕ \(ಾ/7ಾಚಸ�� �ೕಥ�ರು (2007) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು

26-Nov-2012 ತ�[ೕದ� ?ೋಮ ��ೕ ಲ��ೕWಾ+ಾಯಣ �ೕಥ�ರು (1700) ಬದAEಾಶ�ಮ ಪ�7ೇಶ ��ೕXೇಷಚಂ,�Eಾ�ಾಯ�ರ ಗುರುಗಳb
26-Nov-2012 ಚತುದ�� Jಾನು 4ಾ��ಹವನ Wೆ$% Cಡದ ಹ�ರ7ೇ ತುಳ&ಯನು� ತಂದು ಮದು7ೆ >ಾf. Wೆ$% ಮರದ +ೆಂ�ೆಯನು� ಮುAದು ತರ�ೇf.

28-Nov-2012 9ೌಣ�K ಬುಧ ��ೕ ಹಯC�ೕವ �ೕಥ�ರು (1536)/ 7ಾ/ಸ ಪ�uೆ ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು (��ೕ9ಾದ+ಾಜರ Wೇರ �ಷ/ರು)

1-Dec-2012 ಶQ
��ೕ ಕನಕ ಜಯಂ� �ೆಂಗಳ�ರು > "ಾ7ೇA > EಾCWೆZೆ. ಯ>ಾಂಶ 

ಸಂಭೂತರು
�ೇಲೂರು 7ೈಕುಂಠ(ಾಸರ ಮWೆ Eಾಯ* ಮಹQೕಯರು. ಇವರ ಮುಂf:ೆ efಸಲ?ಾಧ/.

2-Dec-2012 Jಾನು ��ೕ  \(ಾ/Q` �ೕಥ�ರು ಯರ:ೋಳ (��ೕ\ಭು(ೇಂದ�ರ-��ೕ\(ಾ/Q`ಗಳ ಗುರುಗಳb) �ೆಂಗಳ�ರು > 7ಾf > ಯರ:ೋಳ (ಮಳ�ೇಡ,ಂದ ೪೫ T.Kೕ)
3-Dec-2012 ಪಂಚK ?ೋಮ

��ೕ ರಘ�ನಂದನ �ೕಥ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG +ಾಯರ ಮಠEೆr ��ೕಮೂಲ+ಾಮರ \ಗ�ಹ 7ಾಪಸು' ತA&ದವರು
��ೕ ಸುಜWೇಂದ� �ೕಥ�ರು ನಂಜನಗೂಡು

��ೕ ಪದ�Wಾಭ �ೕಥ�ರು ��ೕಮ4ಾ-�ಾಯ�ರ Wೇರ �ಷ/ರು �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
��ೕ ಮುದು*hೕಹನ(ಾಸರು
��ೕ jೕ4ಾQ` �ೕಥ�ರು (1926) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ (ದುರ& ಸಮಯದ$% ವೃಂ(ಾವನದ 

ಗು"ೆಯ$% ��|ೕ9ಾದ+ಾಜರ ನಂ(ಾ,ೕಪ ಕಂಡು ದುರ& Eಾಯ� Q$%& ಧನ/+ಾದವರು).

��ೕ ಮ�ಪ� (ಾಸರು EಾಖಂಡT (euಾಪ�ರ,ಂದ ೨೪ T.Kೕ.) �ೆಂಗಳ�ರು > euಾಪ�ರ > EಾಖಂಡT (+ಾಯರ ಸಮEಾ$ೕನರು)

��ೕ ರಘ�\ೕರ �ೕಥ�ರು ಕೂf%
16-Dec-2012 ತ,:ೆ Jಾನು

��ೕ ಉರ:ಾ,�7ಾಸ\ಠಲ(ಾಸರು

12-Dec-2012 ತ�[ೕದ� ಬುಧ

13-Dec-2012 ಚತುಧ�� ಗುರು
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ಚತುy�

6-Dec-2012 ಅಷ�K ಗುರು

10-Dec-2012 (ಾ-ದ� ?ೋಮ ಧನ-ಂ�� ಜಯಂ�

ದಶK ಶುಕ�

25-Nov-2012 (ಾ-ದ� Jಾನು

��ೕ ಇಂ,+ೇಶ \ಠಲರು



15-Dec-2012 ,-�ೕಯ ಶQ ��ೕ ಕಂ�ಾಲೂರು +ಾಮಚಂದ� �ೕಥ�ರು (1632) �ೆಂಗಳ�ರು > 7ೆಲೂ%ರು > Xೆಂ9ಾ� +ಾಯರ ಗುf ಆವರಣ \+ೋ`ಗಳb ತZೆjೕZೆ eೕo&ದ ಕಲು%ಗುಂಡನು� :ಾoಯ$% Q$%&ದವರು.
17-Dec-2012 ಪಂಚK ?ೋಮ ��ೕ ಸಂಕಷ�ಣ ಒ=ೆಯರು �ೆಂಗಳ�ರು > 7ೆಲೂ%ರು > ಆರk > ಕರಮಪ�ಂf ಹAಕ¡ಾಮೃಥ?ಾರEೆr ಸಂಸ©ತದ$% 7ಾ/�ಾ/ನ ರc&ದ ಮಹQೕಯರು.
18-Dec-2012 ಷ~� ಮಂಗಳ
21-Dec-2012 ನವK ಶುಕ� ��ೕ \(ಾ/ವಲ%ಭ �ೕಥ�ರು (1812) ?ೋಸZೆ �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ

��ೕ ಸತ/Q` �ೕಥ�ರು (1639) ಕನೂ�ಲು (+ಾಯರ ಸಮEಾ$ೕನರು) ��ೕ ಸತ/ಪ�ಣ�ರ ಗುರುಗಳb (�ೆಂಗಳ�ರು > ಕನೂ�ಲು ಉತ+ಾ,ಮಠ)
��ೕ \ಭು(ೇಂದ� �ೕಥ�ರು �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುನZೆ-ೕ$ (ಐZಾಂ� ಎ�' 9ೆ�}') +ಾಯರ ಮಠದ ಮೂಲ ಪ�ರುಷರು. @ಾಮ�ಪk� ನ,ೕ �ೕರದ$%(ಾ*+ೆ.
��ೕ ಸತ/Wಾಥ �ೕಥ�ರು (1687) \ೕರ�ೋಳಪ�ರq, ಅ�ನವ 7ಾ/ಸ+ಾಜರು. �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುEೊ\ಲೂರು > \ೕರ�ೋಳಪ�ರ (ಸ@ಾ/�ನವರ ಗುರುಗಳb)

26-Dec-2012 ಬುಧ ��ೕ ಲ��ವಲ%ಭ �ೕಥ�ರು (1708) ಓಡಪop
25-Dec-2012 ಮಂಗಳ

��ೕ \(ಾ/ಪ�ಸನ� �ೕಥ�ರು (1969) ?ೋಸZೆ (ನh ನh ��ೕ +ಾಘ7ೇಂದ� ಸದು�ಣ?ಾಂದ�) �ೆಂಗಳ�ರು > ಮಂಡ/ > ಬನೂ�ರು > ?ೋಸZೆ
��ೕ ಲ��ೕಧರ �ೕಥ�ರು (1334) ��ೕಪದ�Wಾಭ�ೕಥ�ರ ಪ�ಥಮ �ಷ/ರು. ಇವ+ೇ ��ೕ9ಾದ+ಾಜ ಮಠದ ಮೂಲ ಯ�ಗಳb 

(ಇವರ ಮೂಲ ವೃಂ(ಾವನ ಲಭ/ ಇಲ%. ಬಹುಶಃ ಗಂ:ಾ ಪ�7ೇಶ >ಾfರಬಹುದು)

��ೕ ಸುಗುzೇಂದ� �ೕಥ�ರು cತೂರು, �ರುಪ�vಂದ ೬೦ T. Kೕ CAಯಂ9ೇ^ೆ, ¢ಾಮದ$% ಮಠದ ಆ& >ಾA ೩ �ಂಗಳb ಊAನ ಜನA:ೆ Jೋಜನ 
"ಾT&ದ ಉ(ಾರ ಮನದ \+ಾCಗಳb.

29-Dec-2012 9ಾಡ/ ಶQ ��ೕ ರಘ�Wಾಥ �ೕಥ�ರು ಮಳ�ೇಡ �ೆಂಗಳ�ರು > ಗುಲ�ಗ� > ಮಳ�ೇಡ (?ೇಡಂ ರ? ೆ)
2-Jan-2013 ಪಂಚK ಬುಧ ��ೕ ಅ¢ೊ/ೕಭ/ �ೕಥ�ರು ಮಳ�ೇಡ (\(ಾ/ರಣ/ರನು� ?ೋ$&ದವರು) ’Tಂ ಪಶು ಪ�ವ�(ೇ"ೇ?’ ಎಂದು Eೇo 4ೋಂ=ೊನನು� ��ೕಜಯ�ೕಥ�ರWಾ�C&ದವರು
3-Jan-2013 ಷ~� ಗುರು ��ೕ ನರ&ಂಹ(ಾಸರ ಆ+ಾಧWೆ, >ಾನ\
5-Jan-2013 ಅಷ�K ಶQ ��ೕ ಉ9ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ��ೕರಂಗ, ��ೕ7ಾ,ೕಂದ� �ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb. �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ
9-Jan-2013 ತ�[ೕದ� ಬುಧ ��ೕ ದ�ಾQ` �ೕಥ�ರು (1969) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು

��ೕ I@ಾKತ� �ೕಥ�ರು ನಡುಗ= ]ೆ, Eಾಡೂ%ರು, +ಾಯಚೂರು, ರು(ಾ�ಂಶರು ೭ ,ವಸ Qೕರ$% ಮುಳbC jೕZೆದು* ಬಂದು, ��ೕ9ಾದ+ಾಜAಂದ ಸು�ಸಲ�ಟ�ವರು

13-Jan-2013 Jಾನು ��ೕ ಜಗWಾ�ಥ �ೕಥ�ರು (1770) / JೋC ಹಬ� Xೇಷಚಂ,�Eಾ�ಾಯ�ರ �ಷ/ರು (Jಾಷ/,ೕGEಾ�ಾಯ�ರು) �ೆಂಗಳ�ರು > ಕುಂಭEೋzೆ (jೖZಾಡುತು+ೈ ಎEೆ'{|9ೆ�}').
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24-Dec-2012 ಏEಾದ� ?ೋಮ
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ತ,:ೆ Jಾನು ಧನು>ಾ�?ಾರಂಭ

ಸುಬ�ಮಣ/ ಷ~�

22-Dec-2012 ದಶK ಶQ

��ೕ ಗುರು��ೕಶ\ಠಲ(ಾಸರು

13-Jan-2013 Jಾನು ��ೕ ಜಗWಾ�ಥ �ೕಥ�ರು (1770) / JೋC ಹಬ� Xೇಷಚಂ,�Eಾ�ಾಯ�ರ �ಷ/ರು (Jಾಷ/,ೕGEಾ�ಾಯ�ರು) �ೆಂಗಳ�ರು ಕುಂಭEೋzೆ jೖZಾಡುತು+ೈ ಎEೆ'{|9ೆ�}'

13-Jan-2013 Jಾನು ��ೕ ಸುಯKೕಂದ� �ೕಥ�ರು / ಧನು>ಾ�ಸ ಸ>ಾG ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� ಮಂ@ಾ�ಲಯದ$% +ಾಯA:ೆ �ೆopಯ ರಥ >ಾf&ದವರು.
14-Jan-2013 ತ,:ೆ ?ೋಮ
15-Jan-2013 ಚತುy� ಮಂಗಳ ��ೕ ��ೕWಾಥ �ೕಥ�ರು (1780) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು
16-Jan-2013 ಪಂಚK ಬುಧ ��ೕ ಲ��ೕವಲ%ಭ �ೕಥ�ರು (1624) �ರುಮಕೂಡಲು, jೖಸೂರು

��ೕ ಆ`+ಾಜ �ೕಥ�ರು (1384)
�ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ (��ೕಸ-ಣ�ವಣ� �ೕಥ�ರ 
ಪರಮ ಗುರುಗಳb)

��ೕರಂಗನ ದಶ�ನದ ನಂತರ �ಂ,ರುವ ರಂಗWಾಯT ದಶ�ನ >ಾf "ೊರಬರು7ಾಗ 
�ಾCಲ ಬovರುವ ತುಳ&ೕಬೃಂ(ಾವನ "ಾ:ೆ Eಾಣುವ ಬೃಂ(ಾವನ7ೇ ಇದು)

��ೕ ಗುಣ?ಾರQ` �ೕಥ�ರು (1813) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
��ೕ ಯXೆYೕQ` �ೕಥ�ರು (1856) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ

22-Jan-2013 ಏEಾದ� ಮಂಗಳ
��ೕ ಸು+ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಧು+ೈ (ಟುmEಾ®� ಎ�' 9ೆ�}') ��ೕ\ಜvೕಂದ��ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb (ಬೃಂ(ಾವನ ಲಭ/ ಇಲ%)
��ೕ ರಘೂತಮ �ೕಥ�ರು (1596) �ರುEೊ\ಲೂರು, \ಳbpಪ�ರq (JಾವJೋಧEಾರರು) �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುEೊ\ಲೂರು > \ೕರ�ೋಳಪ�ರ (Qಋ� ಅಂಶರು)

24-Jan-2013 ತ�[ೕದ� ಗುರು
25-Jan-2013 ��ೕ �ೕjೕಶಕೃಷ�\ಠಲ(ಾಸರು
27-Jan-2013 9ೌಣ�K Jಾನು ��ೕ ಲ��ೕಮWೋಹರ �ೕಥ�ರು (1708) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
2-Feb-2013 ಸಪK ಶQ ��ೕ ಸತ/Eಾಮ �ೕಥ�ರು (1872) ಆತಕೂರು, +ಾಯಚೂರು
1-Feb-2013 ಪಂಚK ಶುಕ� ��ೕ ಸುಧjೕ�ಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ�

��ೕ ನರಹA �ೕಥ�ರು ಹಂG ("ೊಸ9ೇ^ೆ) ಕoಂಗ,ಂದ ��ೕಮೂಲ&ೕ@ಾ+ಾಮರನು� ತಂದು ಮ4ಾ-�ಾಯ�A:ೆ ಇತವರು
��ೕ ಸ@ಾ/�0 �ೕಥ�ರು (1948) +ಾk�ೆನೂ�ರು, ಹAಹರ, (ಾವಣ:ೆ+ೆ ��ೕಸತ/ಪ�hೕದ �ೕಥ�ರ ಗುರುಗಳb. \(ಾ/`ೕಶರ �Zಾ ಪ��ೕಕವನು� ತಪ�(ೆ Wೋf
��ೕ :ೋ9ಾಲ(ಾಸರು (1762) ಉತನೂರು, ಐI, +ಾಯಚೂರು ೧೭೨೨-೧೭೬೨ (೪೦ ವಷ�ಗಳ ಆಯಸ'ನು� >ಾನ\ ಜಗWಾ�ಥ(ಾಸA:ೆ Eೊಟ�ವರು)

9-Feb-2013 ಚತುದ�� ಶQ ��ೕ \(ಾ/`ೕಶ �ೕಥ�ರು ಸಂಗಮ, Quಾ>ಾ�ಾ ಹ�ರ ��ೕ7ೇದ7ಾ/ಸ �ೕಥ�ರ �ಷ/ರು
10-Feb-2013 ಅ>ಾ7ಾಸ/ Jಾನು ��ೕ ಪ�ರಂದರ(ಾಸರು (1565) ಹಂG ("ೊಸ9ೇ^ೆ) ಪ�ರಂದರಮಂಟಪದ$% ಪ�uೆ

12-Feb-2013 e,:ೆ ಮಂಗಳ ��ೕ ಸಂಕಷ�ಣ �ೕಥ�ರು (1356) ��ೕನಗರ, ಜಮು�-Eಾ�¯ರ
14-Feb-2013 ಚತುy� ಗುರು ��ೕ ಸುಜvೕಂದ� �ೕಥ�ರು ಮಂ@ಾ�ಲಯ, ಕನೂ�ಲು, ಆಂಧ� ನವಮಂ@ಾ�ಲಯದ �$�ಗಳb
15-Feb-2013 ಪಂಚK ಶುಕ� ��ೕ ��ೕವಲ%ಭ �ೕಥ�ರು (1770) ಒಡಪop
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ಮಕರ ಸಂಕ�ಮಣ

21-Jan-2013

ಅ�ನವ9ಾ�Wೇಶ\ಠಲ(ಾಸರು

ಪಂಚK ಶುಕ� ��ೕ ��ೕವಲ%ಭ �ೕಥ�ರು ಒಡಪop



17-Feb-2013 ಸಪK Jಾನು ರಥಸಪK ಅರುzೋದಯದ$% ಸ9ಾಕ�ಪಣ� ?ಾ�ನ
18-Feb-2013 ಅಷ�K ?ೋಮ �ೕ	ಾ�ಷ�K �ೕ	ಾ��ಾಯ�ರು (ೇಹ @ಾ/ಗ >ಾfದ ,ನ.
19-Feb-2013 ನವK ಮಂಗಳ ��ೕ ಮಧtನವK (1279) ��ೕಮ4ಾ-�ಾಯ�ರು ಸIೕವ7ಾC ಅದೃಶ/+ಾದ ,ನ 9ಾಜಕ, ಉಡುG (T�. ಶ. ೧೨೭೯) (ೊಡ]ಬದA ಪ�7ೇಶ >ಾfದ ,ನ

20-Feb-2013 ದಶK ಬುಧ ��ೕ [ೕCೕಂದ� �ೕಥ�ರು ��ೕರಂಗದ +ಾಯರ ಗುf
�ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ (+ಾಯರು ವೃಂ(ಾವನ ಪ�7ೇಶ >ಾಡು7ಾಗ ಇವA:ೆ 
ಆಶ�ಮ Eೊಟ�ರು)

21-Feb-2013 (ಾ-ದ� ಗುರು ��ೕ ಸತ/£ಾನ �ೕಥ�ರು (1706) +ಾಜ ಮ"ೇಂ,� �ೆಂಗಳ�ರು > \ಜಯ7ಾಡ > +ಾಜಮಂf� (ಪ�Xಾಂ� ಎ�' 9ೆ�}')

25-Feb-2013 ಚತುದ��
?ೋಮ ��ೕ �ಾದ7ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ��ೕಸು`ೕಂದ� �ೕಥ�ರ �ಷ/ರು (ef ಯ�ಗಳb) (ಪತ�:ಾo 

ಮಠ ಮತು ಕಣ-ಮಠ ?ಾ¦ಪಕರು)
�ೆಂಗಳ�ರು > ಕೃಷ� +ೈಲು QZಾ*ಣ > ಕುಸುಮ�� > ಮೂಡುಮZೆ

25-Feb-2013 9ೌಣ�K ?ೋಮ ��ೕ £ಾನQ` �ೕಥ�ರು (1800) 7ಾಟ� :ೇ°, ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ (೦೮೨೩-೨೫೨೩೪೦)
3-Mar-2013 ಷ~� Jಾನು ��ೕ ಸುಪ�£ೇಂದ� �ೕಥ�ರು ನಂಜನಗೂಡು
4-Mar-2013 ಸಪK ?ೋಮ ��ೕ ಗುಣQ` �ೕಥ�ರು (1804) ಕGಲನ, ದಂ=ೆ, @ಾಯೂರು, �ರುಮಕೂಡಲು, �ಾ.ನಗರ

>ಾದನೂರು ��ೕ\ಷು��ೕಥ�ರು (ಅಡ\�ಾ�ಾಯ�ರು) >ಾದನೂರು, Eೊಪ�ಳ IZ %ೆ. ಇ$%ಂದ ೩ T.Kೕ ಸತ/£ಾನರ 
ಪ�7ಾ�ಶ�ಮದ ಮWೆ TWಾ±ಳದ$% ಇ(ೆ)

��ೕ 7ಾ/ಸತತ-0ರ �ಷ/ರು (��ೕ ಸತ/ವರAಂದ ಆಶ�ಮ &-ೕEಾರ)

ಮ"ಾ�ವ+ಾ�� ��ೕ7ಾ/ಸ+ಾಜ ಮಠದ$% ಬಸವಭಟ�Qಂದ :ೆದ* ಸ�mಕ $ಂಗEೆr \Xೇಷ ಪ�uೆ
��ೕ ��ೕEಾಂತ �ೕಥ�ರು (1761) ನಂಗ$, ಮುಳ�ಾCಲು
��ೕ ಗುರು9ಾ�zೇಶ(ಾಸರ ಆ+ಾಧWೆ ಕಸ�ಾ, $ಂಗಸೂಗೂರು, +ಾಯಚೂAನ ಹ�ರ

13-Mar-2013 e,:ೆ ಬುಧ ��ೕ +ಾಘ7ೇಂದ��ೕಥ�ರ ಪ^ಾ��	ೇಕದ ,ನ (1621) +ಾಯರು ತಂuಾವ�Aನ$% ಆಶ�ಮ ಪ=ೆದ ,ನ
17-Mar-2013 ಷ~� Jಾನು ��ೕ ಸತ/ವ�ತ �ೕಥ�ರು (1639) ?ಾಂC%, EೊZಾ%ಪ�ರದ ಹ�ರ ��ೕಕೃಷ�(ೆ-ೖ9ಾಯನ�ೕಥ�A:ೆ ಸಂ?ಾ¦ನವWೊ�G�ಸಲು ಮುಂ(ಾದ ಮಹQೕಯರು.
19-Mar-2013 ಸಪK ಮಂಗಳ ��ೕ +ಾಘ7ೇಂದ��ೕಥ�ರ ಜನುಮ ,ನ ತುಂfೕರಮಂಡಲ/ಭುವನCAಯ$% ಸಪKಯಂದು ಜನನ. ತಂ(ೆ @ಾತ, ಮು@ಾತರು \ೕzಾ \(ಾ-ಂಸರು. eೕಗಮು(ೆ� ಮWೆತನದವರು.
25-Mar-2013 ತ�[ೕದ� ?ೋಮ ��ೕ `ೕ+ೇಂದ� �ೕಥ�ರು (1785) "ೊಸA� ವೃಂ(ಾವನ ಪ�7ೇಶದ (೧೭೮೫) ಹWೊ�ಂದು ವಷ�ದ ನಂತರವ� (ೇಹ "ಾ:ೇ ಇತು

��ೕ ಸು£ಾನQ` �ೕಥ�ರು (1886) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
��ೕ ಪರುಶ+ಾಮ  �ೕಥ�ರು (1364) �ೆಂಗಳ�ರು > �ರುc > ��ೕರಂಗ ��ೕರಂಗWಾಥನ ಗುf �ಂ,ರುವ ಚಂದ�ಪ�ಷrAkಯ ದಡದ$%ರುವ�(ೇ ಈ ವೃಂ(ಾವನ

29-Mar-2013 ಶುಕ� ��ೕ \ಜಯQ` �ೕಥ�ರು (1987) ನರ&ಂಹ�ೕಥ�, ಮುಳ�ಾCಲು �ೆಂಗಳ�ರು > ಮುಳ�ಾCಲು 
28-Mar-2013 ಗುರು ��ೕ ಸತ/Jೋಧ  �ೕಥ�ರು (1784) ಸವಣೂರು, "ಾ7ೇA ನಡು+ಾ��ಯ$% ಸೂಯ�ನ @ೋA&ದವರು
29-Mar-2013 e,:ೆ ಶುಕ� ��ೕ ಸು`ೕಂದ�  �ೕಥ�ರು (1623) +ಾಯರು ಗುರುಗಳb. ಸುಡುe&ಲ$% ಅಂಧEಾರ ಮೂf&ದವರು�ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
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27-Mar-2013 9ೌಣ�K ಬುಧ
"ೋo ಹುk�j (Eಾಮದಹನ)

9ಾಡ/
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ಷ�

10-Mar-2013 ತ�[ೕದ� Jಾನು

11-Mar-2013
ಅ>ಾ7ಾಸ/

29-Mar-2013 e,:ೆ ಶುಕ� ��ೕ ಸು`ೕಂದ�  �ೕಥ�ರು (1623) +ಾಯರು ಗುರುಗಳb. ಸುಡುe&ಲ$% ಅಂಧEಾರ ಮೂf&ದವರು�ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
��ೕ 7ಾ,+ಾಜ  �ೕಥ�ರು (1600) ?ೋ(ೆ, &&�, ಉತರಕನ�ಡ ಋಜುಗಣಸ¦ರು, ೧೨೦Wೇ ವಷ�ದ$% ಸIೕವ ಬೄಂ(ಾವನ ಪ�7ೇಶ >ಾfದವರು

31-Mar-2013 �ೌ� Jಾನು ��ೕ 7ಾ/ಸ+ಾಜರು (1539) ಕzಾ�ಟಕ ರತ�&ಂ"ಾಸWಾ`ೕಶ-ರರು, ಕುಹ[ೕಗ Q7ಾರಕರು�ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
1-Apr-2013 ಪಂಚK ?ೋಮ ��ೕ :ೋ\ಂದ ಒ=ೆಯರು (��ುಗಳb) (1534) 7ಾ/ಸ+ಾಜರ ಆಪ �ಷ/ರು �ೆಂಗಳ�ರು > "ೊಸ9ೇ^ೆ > ಹಂG > ಆWೆ:ೊಂ, 
2-Apr-2013 ಷ~� ಮಂಗಳ ��ೕ ಉದ*ಂಡ +ಾಮಚಂದ�  �ೕಥ�ರು (1645) 9ೆನು:ೊಂ=ೆ, ಆಂಧ�ಪ�(ೇಶ �ೆಂಗಳ�ರು > 9ೆನು:ೊಂ=ೆ
4-Apr-2013 ಅಷ�K ಬುಧ ��ೕ ಸು`ೕQ`  �ೕಥ�ರು (1906) Eಾ7ೇAೕ ನ,ೕ �ೕರ, ವಸಂತನಗರ, ಪop9ಾಳ/ ಪopೕ9ಾಳ/q, �ರುಚಂ:ೋಡು, Wಾಮಕrs IZ %ೆ
10-Apr-2013 ಅ>ಾ7ಾಸ/ ಬುಧ ��ೕ ಸತ/ಸಂತುಷ�  �ೕಥ�ರು (1848) jೖಸೂರು

11-Apr-2013 ಪ��ಪದ ಗುರು �ಾಂದ�>ಾನ ಯು:ಾ,

Our sincere thanks to the following Sri Mutts for helping us with the Data from their Panchangas:

Sri Raghavendra Swamigala Mutt, Mantralaya

Sri Vyasaraja Mutt, Sosale

Sri Uttaradi Mutt, Bengaluru

Sri Sripadaraja Mutt, Mulabaagilu

30-Mar-2013 ತ,:ೆ ಶQ

��ೕ \ಜಯWಾಮ ಸಂವತ'ರ ಆರಂಭ
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