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இ�கி/�: ெதாட�க;�…..(எ�லா ேவத�க@.�� இ�த ஸ�க�ப ம�திர� ெபா:வான:.  

ஆசமன�…..ஸ�க�ப�.. இ�கி/�: ெதாட�க;�…..(எ�லா ேவத�க@.�� இ�த ஸ�க�ப 

ம�திர� ெபா:வான:. ஆசமன�…....அBCதாய நம:, ேகாவ��தய நம:, ேகஶவா, நாராயணா 

….....தாேமாதரா …... ப�ற� …........ ஶுC.லா� பரதர� வ�*F� …................... ஓ� H: H�'வIவேரா�, 

மேமாபா�த ஸமIத …... �J�ய��த�, அபவ��ரா: பவ��ேராவா ச�வாவI�தா� கேதாப�வா, 

ெயIமேர� '	டJகாK� ஸபாLய, அ�ய�தர: ஶுசி: மானஸ� வாசிக�, பாப�, க�மணா 

ஸMபா�ஜித�, Oராம, Iமரேணைநவ, Pயேபாஹதி நஶ�ஸய: Oராம ராம ராம திதி�வ�*F: 

ததாவார: நK�ர�, வ�*Fேரவச ேயாகRச கரண�ைசவ ஸ�வ� வ�*Fமய� ஜக�, O 

ேகாவ��த ேகாவ��த அ�யO பகவத: மஹா '/ஷIய வ�*ேணாராஞ யயா �ரவ��தமானIய, 

ஆ�ய�ரLமண: �வ�தTய பரா��ேத Rேவத வராஹ க�ேப, ைவவIவத ம	வ��ேர 

அ*டாவ��ஶதி, தேம, கலிUேக, �ரதேமபாேத ஜ�H�வ Tேப, பாரதவ�ேஷ, பரதக	ேட ேமேரா: 

தKிேண பா�Rேவ ஸஹா�ேத அIமி0 வ��தமாேண, PயாபஹாVேக, �ரபவாதி, ஷ*Wயா� 

ஸ�வ�ஸராணா�, ம�ேய..... ப�ற� கீY.க	ட ம�திர��த Zற;�....................... ....... ............... ப�0 

கீY.க	ட ம�திர�ைத Zற;�........ 

15.04.2018  -  �த்�ைர 02 -  (ேமஷ�) - ஞ ாய�2 - அமாவாIைய த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண வஸ=த �ெதௗ ேமஷ மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. பா[ வாஸர +�தாயா� ேரவதி ந-#ர 

+�தாயா�, ைவ#�த( நாம ேயாக, ச.Cபாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� 

மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� 

அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) 

மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  

ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) 

............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, 

மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09-உதி@ய அமாவா�ய A/யகாேல 

த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

 14.5.2018  -  �த்�ைர 31 – (ேமஷ�) ெவ\ள�.கிழைம - ேபாதாயன அமாவாIய த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண வஸ=த �ெதௗ ேமஷ மாேஸ ��@ண பே- ச.�தCயா� 

A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. �/� வாஸர +�தாயா� அCவ;ண ( ந-#ர +�தாயா�, ெஸௗபா�ய 

நாம ேயாக, ப#ைர (8.23�% ேம  ஶ%ன2) நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� ச.�தCயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. 
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ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....ேபாதாயண A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09- உதி@ய ேபாதாயண த�ஶ 

�ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

15.05.2018  -  ைவகா� 01 – (P/ஷப�) - ெசPவா^ - அமாவாIய த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண வஸ=த �ெதௗ '�ஷப மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. ெபௗம வாஸர +�தாயா� ��#திகா ந-#ர 

+�தாயா�, ேஷாபன நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�...... அமாவா�ய A/யகாேல வ�க#வய ப;#09 - 

உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

13.06.2018  -  ைவகா� 30 -  (P/ஷப�) -'த0 - அமாவாIைய த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண வஸ=த �ெதௗ '�ஷப மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. ெஸௗ�ய வாஸர +�தாயா� ேராஹிண; ந-#ர 

+�தாயா�, ஸூல நாம ேயாக, ச.@பாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 
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ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09-உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�...... வ�க#வய ப;#09-உதி@ய அமவா�ய A/யகாேல 

த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

12.07.2018  -  ஆனி 28 - (மி:ன�) -வ�யாழ0 - அமாவாIைய த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண �Z@ம �ெதௗ மி:ன மாேஸ ��@ண பே- (திதி காைல 

11.45 �%7ப;9) அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. �/ வாஸர +�தாயா� ஆ�#ரா 

ந-#ர +�தாயா�, #�வ நாம ேயாக, ஶ%ன2 நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� (திதி காைல 11.45 �%7ப;9) அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி 

- HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய 

�வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� 

ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� 

ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத 

ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, 

மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய 

#�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல வ�க#வய ப;#09-உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 

0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�...... வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ 

�ரா�#த�ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

11.08.2018  -  ஆ 26 - (கடக�) - சன� – (ஆ5) அமாவாIைய) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன �Z@ம �ெதௗ கடக மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. Iதிர வாஸர +�தாயா� ஆ�ேரஷா ந-#ர 

+�தாயா�, 'யத(பாத நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09-உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஷ	ணவதி த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப��ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம./*ண0 ம12�  ஸுேர* – அ5�பைட வா.கிய ப8சா�க�. 
 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய த�ஶ �ரா�#த� 

ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

09.09.2018  -  ஆவணி 24 - (ஸி�ஹ�) - ஞ ாய�2 (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ ஸி�ஹ மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. பா[ வாஸர +�தாயா� H�வப %ண; ந-#ர 

+�தாயா�, ஸி#தி நாம ேயாக, ச.Cபாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�) ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, 

ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. ேகா#ராணா� 

வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 7ரப;தா 

மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல வ�க#வய 

ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய த�ஶ 

�ரா�#த�ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

(49) 08.10.2018  -  �ரட்டா� 22 – (க0யா)-தி�க\ - நா\ 14 - (மஹாளய பK� + அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன வ�ஷ �ெதௗ க9யா மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. இ�: வாஸர +�தாயா� உ#ரப %ண; ந-#ர 

+�தாயா�, 7ரா^�ய நாம ேயாக, ச.@பாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� 

மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� 

அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) 

மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  

ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) 

............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, 

மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....த#த# ேகா#ராணா� 

த#த# ஶ�மணா� வஸு-�#ர-ஆதி#ய �வ0பாணா� ப;#�7ய மா.லாதி வ�க#வய அவஸி@டானா� 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன (க ப;#0னா�Cச .Tேலாசன ஸ�யகானா� வ;Cேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ;@ேணாCச அ-�ய #�7#ய�த� க9யாகேத ஸாவ;தாT ஆஷா4யா: ப_சமாபரப- 

7ர+�த மஹாளயப- A/யகாேல அ#யதின மஹாளய �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய த#த# ேகா#ராணா� 

த#த# ஶ�மணா� வஸு-�#ர-ஆதி#ய �வ0பாணா� ப;#�7ய மா.லாதி வ�க#வய அவஸி@டானா� 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஷ	ணவதி த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப��ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம./*ண0 ம12�  ஸுேர* – அ5�பைட வா.கிய ப8சா�க�. 
 

ஸ�ேவஷா� ஸகா�ன (க ப;#0னா�Cச .Tேலாசன ஸ�யகானா� வ;Cேவஶா� ேதவானா� 

மாஹாவ;@ேணாCச அ-�ய #�7#ய�த� க9யாகேத ஸாவ;தாT ஆஷா4யா: ப_சமாபரப- 

7ர+�த மஹாளயப- A/யகாேல அ#யதின மஹாளய �ரா�#த�ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய 

- தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

�றி�' 1:  ஒ� P�Uச� ப/`பவ�க� ஸகா�ண (க வ�க#வய ப;#0/ ஆவாஹயாமி எ9! 
ஆவாஹன� ப/ணJ�. 

�றி�' 2: (த�ைத/தா^ வழி த��பண� M5�தப�0 - கீY.க	ட ம�திர�ைத. Zறி Zcதலாக 

த��பண� ெகாc.க;�. "ஞ ாதா.யாத வ�க�வய ப��e0 Iவதா நமIத�பயாமி" எ02 

ெசா�ல.Zடா: அத1� பதி�) த#த# ேகா#ராணா� த#த# ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வ0பாணா� 

ப;#�'ய மா.லாதி வ�க#வய அவஸி@4டாணா� ஸ�ேவஶா� ஸகா�ண (க ப;#09 �வதா நம� 

த�7பயாமி (a9! தடைவ அ��ய� வ;டJ�). 

�றி�' 3: (யதாIதான� - Mதலி� Z�Bச�ைத எ\ைள எc�: ஆவாஹன� ெச^த மாதிV 

எc�:�ேபாட;�) - ஆயாத ப;தர: ேஸா�யா க�பbைர:H�'ைய: 7ரஜாம�ம7ய� ததேதா ரய;� ச 

த(�கா+#வ� ச ஶதஶாரத8 ச அIமா� Z�Bசா� (ஒ/ Z�Bசமா இ/.கரவா) ஸகா/ணTக 

வ�.க�வய ப��e0 யதாI�தான� �ரதி*டாபயாமி எ02 எ\ைள�ேபாட;�.  

தன��தன�யாக h02 Z�Bச� ைவ�:.ெகா	5/�தா� - ப��/ப�தாமஹ �ரப�தாமஹா0 

மா�/ப�தாமஹி �ரப�தாமஹTIBச யதாI�தான� �ரதி*டாபயாமி எ02 Mத� Z�Bச�தி� 

ேபாட;�. 

இர	டாவ: Z�Bச�தி1� ஸப�னTக மாதாமஹ மா:ப�தாமஹ: மா: �ரப�தாமஹா0 

யதாI�தான� �ரதி*டாபயாமி எ02 இர	டாவ: Z�Bச�தி� எ\ைள ேபாட;�. 

h0றாவ: Z�Bச�தி1� : த#த#  ேகா#ராணா� த#த# ஶ�மணா� வஸு-வஸு �வ0பாணா� 

ப;#�'ய மா.லாதி வ�க#வய அவஸி@4டா9 ஸ�வா9 ஸகா�ண (க ப;#09 யதாI�தான� 

�ரதி*டாபயாமி எ02 Z�Bச�தி� எ\ைள ேபாட;�. 

07.11.2018  -  ஐப்ப� 21 - (:லா) 'த0 (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன ஶர# �ெதௗ .லா மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. ெஸௗ�ய வாஸர +�தாயா� �வாதி ந-#ர 

+�தாயா�, ஆ+@மா9 நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� 

மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� 

அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) 

மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  

ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) 

............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, 
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ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம./*ண0 ம12�  ஸுேர* – அ5�பைட வா.கிய ப8சா�க�. 
 

மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய த�ஶ 

�ரா�#த�ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய). 

06.12.2018  -  கார்த்�ைக 20 - (P/Rசிக) -வ�யாழ0 (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன ஶர# �ெதௗ '�Cசிக மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. �/ வாஸர +�தாயா� அdராதா ந-#ர 

+�தாயா�, ஸுக�ம நாம ேயாக, ச.Cபாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய அமாவா�ய 

A/யகால த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

05.01.2019  -  மார்க� 21 - (த[�) சன� (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர த-ிணாயேன ேஹம=த �ெதௗ தe� மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. Iதிர வாஸர +�தாயா� aலாa ந-#ர 

+�தாயா�, #�வ நாம ேயாக, ச.Cபாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09-உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஷ	ணவதி த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப��ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம./*ண0 ம12�  ஸுேர* – அ5�பைட வா.கிய ப8சா�க�. 
 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய அமாவா�ய 

A/யகாேல த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

04.02.2019  -  ைத 21 - தி�க\ (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண ேஹம=த �ெதௗ மகர மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. இ�: வாஸர +�தாயா� Cரவண ந-#ர 

+�தாயா�, 'யத(பாத நாம ேயாக, ச.Cபாத நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� 

மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� 

அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) 

மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  

ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) 

............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, 

மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 – உ#திCய அமாவா�ய 

A/யகாேல த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

 

 

06.03.2019  -  மா� 22 – (��ப) - 'த0 (அமாவாIய) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண ஶிஶிர �ெதௗ %�ப மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. ெஸௗ�ய வாஸர +�தாயா� ஶதப;ஷ� ந-#ர 

+�தாயா�, ஸி#த நாம ேயாக, நாகவ நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� அ�யா� 

வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� மா$றி�ெகா�ளJ�) 

.............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 

7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, 

மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  ப;தாமஹி, 

ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) ............. 

ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, மா.: 

7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 



வ�ள�ப� வ�ஷ ஷ	ணவதி த�பண ஸ�க�ப ம��ர� – சி�திைர-ப��ன� (ஏ�ர� 2018 – ஏ�ர� 2019) 

ெதா��': ஈ*வ� ேகாபா�, ஶ�க� ராம./*ண0 ம12�  ஸுேர* – அ5�பைட வா.கிய ப8சா�க�. 
 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உ#தி@ய அமாவா�ய 

A/யகால த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

04.04.2019  -  பங்�னி 21 - – (மiன�) - வ�யாழ0 (அமாவாIயா) த�பண� 

வ;ள�ப; நாம ஸ�வ#ஸேர உ#தராயேண ஶிஶிர �ெதௗ மgன மாேஸ ��@ண பே- 

அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ வாஸர: வாஸர�. �/ வாஸர +�தாயா� உ#ர7ேரா@டபதா 

ந-#ர +�தாயா�, 7ரா^�ய நாம ேயாக, ஶ%ன2 நாம கரண, ஏவ�%ண வ;ேஸஷண வ;சி@டாயா� 

அ�யா� வ�#தமானாயா� அமாவா�யாயா� A/யதிெதௗ (7ராசீனா வ (தி - HI  இட� 

மா$றி�ெகா�ளJ�) .............. ேகா#ரானா� (அ7பா வழி ேகா#ர�) வM, �#ர, ஆதி#ய �வ0பாணா� 

அ�ம# ப;#�, ப;தாமஹ 7ரப;தா மஹாணா�, (இத9 ப;ற% தாயா� இ லாதவ�க� ம45� PறJ�) 

மா#�, மா.:ப;தாமஹ(, மா.:7ரப;தாமஹ(னா�....(ப;9 தாயா� இ�7பவ�க� ம45� ெசா லேவ/5�)  

ப;தாமஹி, ப;.:ப;தாமஹி, ப;.: 7ரப;தா, மஹ(னா� (தாயா� ப;ற=த ேகா#ர#ைத ெசா லி� ெகா�ளJ�) 

............. ேகா#ராணா� வஸு�#ராதி#ய, �வ0பாணா� அ�ம#, ஸப#ன (க, மாதாமஹ, மா.: ப;தாமஹ, 

மா.: 7ரப;தா மஹாணா� உபயவ�ஸ ப;#0ணா� அR�ய #�7#ய�#த�.....அமாவா�ய A/யகாேல 

வ�க#வய ப;#09 - உ#திCய த�ஶ �ரா�#த� தில த�பண 0ேபண அ#ய கT@ேய. 

(ஹிர/யமாக ெச�பவ�க� இைதUெசா லJ�......வ�க#வய ப;#09 - உதி@ய அமாவா�ய 

A/யகாேல த�ஶ �ரா�#த� ஹிர/ய 0ேபண அ#ய கT@ேய - தத�க� தில த�பண 0ேபண அ#ய 

கT@ேய). 

 

******(( ந0றி ))****** 

 


