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NRI Parents & Relatives Association
Sri Kanchi Kamakoti Moolamnaya Sarvagnya Peetam
Srimatam Samsthanam, Kanchipuram
விசேஷ தன்வந்தரி ச

ோமம்

(For NRI Children, especially for those suffering from Autism)
ஸ்ரீ ஸ்ரீ

ஸ்ரீ

காஞ்சி

முன்னிட்டு

காமககாடி

சசன்னன

ஜகத்குரு

செசசன்ட்

ஸ்ரீ

நகரில்

சங்கராச்சார்ய
(No.1,

6-வது

ஸ்வாமிகளின்

க்ராஸ்

செரு)

அனுக்ரஹம்
உள்ள

ஸ்ரீ

ரத்னகிரீஸ்வரர் ஆலயத்ெில் கலாக கேமத்னெ முன்னிட்டு ஸ்ரீவித்கயாொஸகர் சாக்த்ெ ஸ்ரீ
S. னெரவ சாஸ்த்ெிரிகள் அத்யேத்ெில் கவெவிற்ென்னர்கள் ென்வந்ெரி மகாலக்ஷ்மி ஜெம்
கஹாமம் நடத்ெிக் ெருகிறார்கள்.

5.12.2௦18 மானல 6 மணி முெல் 9 மணி வனர
கலச ஸ்ொெனம்
நவாவரண பூனஜ
ென்வந்ெரி ஜெம்
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி ஜெம்
6.12.2௦18 கானல 7.3௦ மணி முெல் ெகல் 1 மணி வனர
மஹாகணெெி கஹாமம்
நவக்ரஹ கஹாமம்
ஆவஹந்ெி கஹாமம்
ம்ருத்யுஞ்ஜய கஹாமம்
ென்வந்ெரி மஹாலக்ஷ்மி கஹாமம்
ஸ்ரீ பூர்ணாஹுெி
இந்ெ

னவெவத்ெில்

(ெங்குசெற்று) ஸ்ரீ

ெக்ெககாடிகள்

அராளககசி

அம்ெிகா

அனனவரும்
சகமெ

ஸ்ரீ

ெர்சனம்,

ச்ரவணங்கள்

ரத்னகிரீஸ்வரர்,

ஸ்ரீ

ஆெி

சசய்து
சங்கர

ெகவத்ொொள், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ சஜகயந்ெிர சரஸ்வெி ஸ்வாமிகள்
ெிருவருளுக்கும்,

மற்றும்

ஸ்ரீ

காஞ்சி

காமககாடி

ெீடாெிெெியின்

குரு

ொத்ெிரர்களாகும்ெடி ககட்டுக் சகாள்கிகறாம்.
ச

ோமம் கைங்ைர்யம்:

கஹாம சாமக்ரினய (சாமான்கள்) - ₹ 5௦,000/னவெிக சம்ொவனன ஒருவருக்கு ₹ 6,000/- வெம்
ீ
7 னவெீகர்களுக்கு ₹ 42,000/ெிரொன னவெீகருக்கு ₹ 2௦,000/-

ஒருவர் சங்கல்ெத்ெிற்கு - ₹ 3,500/மற்றும் சொது சசலவுகள் - ₹ 2௦,000/-

அருளுக்கும்

கமற்ெடி

புனிெ

னகங்கர்யத்ெிற்கு

கநரிகலா,

காகசானல,

NEFT

மூலமாக

ெணம்

அனுப்ெலாம். இந்ெ சொனகனய கமற்ெடி சசலுத்ெியவர்கள் முழு விெரங்கனளயும் ெொல் மூலம்
அல்லது மின்னஞ்சல் (email) மூலம்

செரிவித்ொல் சொனகக்கு ரசீது அனுப்புவதுடன் ெகுந்ெ

அங்கீ காரமும் அளிக்கப்ெடும். (Cash/Cheques/ NEFT transfers may be drawn in favour of The Trust as

given below):
வங்கி விவரம்:
சிட்டி யூனியன் வங்கி, ெிருவண்ணாமனல கினள
City Union Bank (CUB) Tiruvannamalai Branch
டி எஸ் எஸ் எம் சத் னகங்கர்ய டிரஸ்ட்
TSSM Sath Kainkarya Trust
Savings Bank Account No: 500101011050024
IFSC code: CIUB0000172
Address: City Union Bank, No. 3, South Othavadai Street, Tiruvannamalai. Tamil Nadu 606601

சங்கல்ெம் / னகங்கர்யம் முெலிய விவரங்களுக்கு சொடர்பு சகாள்ள கவண்டிய

முகவரி:

Smt. Shyamala
Ph: 9445128146
Sri R. Chennakesavan
Ph: +91 98415 77073
Sri V N Gopalakrishna Rao Ph: +91 94440 88775
Maj. Gen. retd. Sri Murali Ph: +91 97973 45888

email:shyamalar@hotmail.com, laks35@gmail.com
email: rchennak@yahoo.com
email: vngrao@hotmail.com
email: murali.mythily@gmail.com

