
ഗുരുചരണം ശരണം

ഗുരുധർമ്മപ്രകാശ സഭ
നം പേ�ര് ചുമതല
1 സ്വാമി ചൈചതന്യ ജ്ഞാന ത�സ്വി പ്രസിഡണ്ട്, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
2 സ്വാമി നിർപേമാഹാത്മ ജ്ഞാന ത�സ്വി ചൈ)സ് പ്രസിഡണ്ട്, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
3 സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന ത�സ്വി ജനറൽ സെസക്രട്ടറി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
4 ജനനി നിർമ്മല ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഫിനാൻസ് സെസക്രട്ടറി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
5 സ്വാമി ഗുരുമിത്രൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഓർഗചൈനസിംഗ് സെസക്രട്ടറി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
6 സ്വാമി ന)നന്മ ജ്ഞാന ത�സ്വി പേജായിന്റ് സെസക്രട്ടറി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
7 സ്വാമി മഹിതൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഡയറക്ടർ (സർവ്വിസസ്), ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
8 ജനനി പ്രതിഭ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഡയറക്ടർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
9 ജനനി ഋഷിരത്ന ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഡയറക്ടർ (പേകാർഡിപേനഷൻ), ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം
10 ജനനി പ്രജ്ഞ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഡയറക്ടർ (സെIക്നിക്കൽ), ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം

നം പേ�ര് നില)ിസെല ചുമതല
11 സ്വാമി ധർമ്മാനന്ദ ജ്ഞാന ത�സ്വി )ിശ്രമം

12 സ്വാമി പേMഹാത്മ ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
�ാലക്കാI് ഏരിയ, അഡീഷണൽ ചാർജ്-ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം പേകായമ്പത്തൂർ റീജ്യണ്

13 സ്വാമി സത്പ്രഭ ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, കുമളി 
ബ്രാഞ്ച്

14 സ്വാമി ന)കൃ� ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ഇൻഡട്രീസ് 
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - അഗ്രീകൾച്ചർ, പ്ലാനിംഗ് & 
സെഡ)ല�്സെമന്റ്

15 (പേഡാ.) സ്വാമി ഗുരുധർമ്മ ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി റിസർച്ച് 
ഫൗപേണ്ടഷൻ

16 സ്വാമി പുഷ് കരൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി )ിശ്രമം
17 സ്വാമി )ിശ്വപേdാധ ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ഓ�പേറഷൻസ്

18 ജനനി സൗമ്യ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി )ിശ്രമം

19 ജനനി സു�ഥ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ആർI്സ് & കൾചർ 
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - (സർവ്വിസസ്) 
സ്പിരിച്വൽപേസാണ് ഓ�പേറഷൻസ്

20 ജനനി അജയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

21 ജനനി അനസൂയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (സർവ്വിസസ്), സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

22 ജനനി ധീര ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (സർവ്വിസസ്) ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, കന്യാകുമാരി
ബ്രാഞ്ച്

23 ജനനി )ിജയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, പേചർ
ത്തല ഏരിയ

24 ജനനി സാത്വിക ജ്ഞാന ത�സ്വിനി )ിശ്രമം
25 ജനനി കരുണ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി )ിശ്രമം 
26 ജനനി അഭയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, സെഹാസുരു ബ്രാഞ്ച്



27 ജനനി സാത്വിക അമല ജ്ഞാന ത�സ്വിനി )ിശ്രമം
28 ജനനി സംതൃപ്ത ജ്ഞാന ത�സ്വിനി )ിശ്രമം
29 ജനനി അപേഭദ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം 

)യനാI് ഏരിയ 
30 ജനനി അതിമായ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ചികിത്സ, )ിശ്രമം
31 ജനനി അന)ദ്യ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ്  (സർവ്വീസസ്), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 

സർജ്ജാപ്പൂർ പേറാഡ് ബ്രാഞ്ച് 
32 ജനനി ദി)്യ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ),  ഹ്യൂമൻ റിപേസാഴ്സസ്, 

അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ, 
കമ്മ്യൂണിപേക്കഷൻസ്

33 (പേഡാ.) ജനനി നിശ്ചിത ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി 
സെഹൽത്ത്സെകയർ & റിസർച്ച് ഓർഗചൈനപേസഷൻ  
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്; മാപേനജർ, ശാന്തിഗിരി സിദ്ധ സെമഡിക്കൽ
പേകാപേളജ്

34 ജനനി പൂജ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം 
സാപേകത് ബ്രാഞ്ച്, ന്യൂഡൽഹി

35 ജനനി കൽ�ന ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, തൃശ്ശൂർ 
ഏരിയ

36 ജനനി ആദിത്യ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (സർവ്വീസസ്), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, തങ്ങാലൂർ 
ബ്രാഞ്ച്

37 ജനനി നന്മപ്രിയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (സർവ്വീസസ്) സ്പീരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്, അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - 
(അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി )ിദ്യാഭ)ൻ സീനിയർ 
സെസക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ പേഗൾസ് പേഹാസ്റ്റൽ & പേലഡീസ് 
അപേക്കാമപേഡഷൻ, ശാന്തിഗിരി മധുരം പേdക്കറി 

38 ജനനി ന)പ്രിയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി സെഹഡ് (സർവ്വീസസ്)സ്പീരിച്വൽപേസാണ് ഓ�പേറഷൻസ്,
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി
രക്ഷാകർത്തൃസമിതി, ശാന്തിഗിരി ഗുരുമഹിമ

39 സ്വാമി തനിപേമാഹനൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
ഏറണാകുളം ഏരിയ (സിറ്റി), അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - 
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, മു)ാറ്റുപ്പുഴ ഏരിയ; ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, �ള്ളുരുത്തി ഏരിയ

40 സ്വാമി ജയദീപ്തൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്  (അഡ്മിനിപേDഷൻ)  ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
മധുര  റീജ്യണ്

41 (പേഡാ.) സ്വാമി ഭാനുപ്രകാശ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആയ്യുർപേ)ദ
പേഹാസ്പിറ്റൽ & റിസർച്ച് ഇൻസിറ്റ്യൂട്ട്,  അഡീഷണൽ 
ചാർജ്ജ്-(സെ)ൽസെഫയർ സർവ്വിസസ്) ഹ്യൂമൻ 
റിപേസാഴ്സസ്

42 സ്വാമി ഭക്തദത്തൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
പേചർത്തല ഏരിയ., അഡീഷണൽ ചാർജ്- ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, ആലപ്പുഴ ഏരിയ

43 സ്വാമി ജ്ഞാനദത്തൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഓഫിസ് ഓഫ് ദി 
പ്രസിഡണ്ട്

44 സ്വാമി ജനനന്മ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) 
ഇൻർനാഷണൽ ഓപ്പപേറഷൻസ്, അഡീഷണൽ ചാർജ് 
- ആർI്സ് & കൾച്ചർ, (പ്ലാനിംഗ് & സെഡ)ല�്സെമന്റ്) 
ജന്മഗൃഹസമുച്ചയം

45 സ്വാമി പ്രണ)ശുദ്ധൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഓണ് സെസ്പഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി 



46 സ്വാമി ശരണ്യപ്രകാശ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്, (പൂജ പേകാർഡിപേനഷൻസ്)

47 സ്വാമി )ന്ദനരൂ�ൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്(അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
പേകാഴിപേക്കാI് ഏരിയ., അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്- 
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, സെകായിലാണ്ടി ഏരിയ

48 സ്വാമി മധുരനാദൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം 
�ത്തനംതിട്ട ഏരിയ

49 സ്വാമി ആനന്ദപേജ്യാതി ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഓപ്പപേറഷൻസ്, 
അഡീഷണൽ ചാർജ്-ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം സെനയ്യാറ്റിൻ
കര ഏരിയ,

50 സ്വാമി മനുചിത്ത് ജ്ഞാന
ത�സ്വി

ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം 
സെചചൈ� റീജിയണ്., 

51 സ്വാമി ജനപേമാഹനൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) അഗ്രിക്കൾച്ചർ, 
അഡീഷണൽ ചാർജ്-ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ആറ്റിങ്ങൽ 
ഏരിയ,  (സർവ്വീസസ് ) ഓപ്പപേറഷൻസ് 

52 സ്വാമി ഗുരുസ)ിധ് ജ്ഞാന ത�സ്വി എക്സീക്യൂട്ടീ)് അസിസ്റ്റന്റ് ടു ഫിനാൻസ് സെസക്രട്ടറി, 
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് -(അഡ്മിനിപേDഷൻ) മാർക്കറ്റിംഗ്,
ശാന്തിഗിരി സെഹൽത്ത്സെകയർ & റിസർച്ച് 
ഓർഗചൈനപേസഷൻ, സെമറ്റീരിയൽസ്  മാപേനജ്  സെമന്റ്, 
ശാന്തിഗിരി റിസർച്ച് സെഫൗപേണ്ടഷൻ, ഫിനാൻസ്

53 സ്വാമി ഗുരുനന്ദ് ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി പേസാഷ്യൽ 
റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അഡീഷണൽ ചാർജ്- ക്വാളിറ്റി 
അഷ്വറൻസ്, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം സെനടുമങ്ങാI് ഏരിയ, 
ശാന്തിഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെട്രയിനിംഗ് & 
സെഡ)ല�്സെമന്റ്.

54 സ്വാമി പേജ്യാതിചന്ദ്രൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
സെകാല്ലം ഏരിയ, അഡീഷണൽ ചാർജ്  - ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, സെകാട്ടാരക്കര ഏരിയ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
കരുനാഗപ്പള്ളി ഏരിയ

55 സ്വാമി സായൂജ്യനാഥ് ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
dംഗ്ലൂർ റീജ്യണ്, അഡീഷണൽ ചാർജ് - ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, സെഹാസൂർ ബ്രാഞ്ച്,

56 സ്വാമി ജനതീർത്ഥൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)
ശാന്തിഗിരി )ിശ്വാസംസ്കാരിക നപേ)ാത്ഥന പേകന്ദ്രം, 
അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ് - സെസക്യൂരിറ്റി, ഇൻഡDീസ്  
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം  �ത്തനംതിട്ട ഏരിയ

57 സ്വാമി ഭാസുര ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
കന്യാകുമാരി ഏരിയ

58 സ്വാമി ഗുരുചന്ദ് ജ്ഞാന ത�സ്വി ഓണ് സെസ്പഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി
59 സ്വാമി ജനപേMഹജൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ), ഗുരുദർശനം, 

സ്പിരിച്വൽ പേസാണ് ഓ�പേറഷൻസ്
60 സ്വാമി പേജ്യാതിപ്രകാശ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഓണ് സെസ്പഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി 
61 സ്വാമി )ത്സലൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി സെഡ�്യൂപേട്ടഷൻ
62 സ്വാമി ജനസമ്മതൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഫൂഡ് സർവ്വിസസ് 

അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്   - പേസഫ്റ്റി, ശാന്തിഗിരി 
)ിശ്വാസംസ്കൃതി കലാരംഗം

63 സ്വാമി അർചിത് ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
)Iകര ഏരിയ

64 സ്വാമി മുക്തചിത്തൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം  തൃശ്ശൂർ ഏരിയ



65 സ്വാമി ജനപുഷ്പൻ  ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)  ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
മലപ്പുറം ഏരിയ

66 സ്വാമി ജയപ്രിയൻ  ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
ചൈ)ക്കം ഏരിയ

67 സ്വാമി ചിത്തശുദ്ധൻ  ജ്ഞാന ത�സ്വി  ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം 
പേകാട്ടയം  ഏരിയ, അഡീഷണൽ ചാർജ്- ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, പൂനലൂർ ഏരിയ

68 സ്വാമി ചന്ദ്രദീപ്തൻ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
തൂക്കു�ാലം എരിയ 

69 ജനനി പേതജസ്വി ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
സെകാട്ടാരക്കര ഏരിയ

70 ജനനി ശ്യാമരൂ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ശാന്തിഗിരി സിദ്ധ സെമഡിക്കൽ പേകാപേളജ്
71 ജനനി കൃ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശാന്തിഗിരി )ിദ്യാഭ)ൻ സീനിയർ 

സെസക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, അഡീഷണൽ ചാർജ് - ഇൻചാർജ് 
(അഡ്മിനിപേDഷൻ) എനർജി & എൻ)പേയാണ്സെമന്റ്,

72 ജനനി അനുകമ്പ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (സെമഡിക്കൽ സർവ്വിസസ്) ശാന്തിഗിരി 
ന)പേജ്യാതിശ്രീ കരുണാകരഗുരു റിസർച്ച് സെസന്റർ പേഫാർ
ആയൂർപേ)ദ & സിദ്ധ 

73 ജനനി രമ്യപ്രഭ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി അസിസ്റ്റന്റ് സെപ്രാഫസർ, ശാന്തിഗിരി ആയുർപേവ്വദ 
സെമഡിക്കൽ പേകാപേളജ്

74 ജനനി ശാന്തിപ്രഭ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ഭഗീനി 
നിപേകതൻ

75 ജനനി കമലരൂ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (സർവ്വിസസ്) സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

76 ജനനി �ൗർണ്ണമി ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (സർവ്വീസസ്) അഗ്രിക്കൾച്ചർ, ഉഴവൂർ, 
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, പേകാട്ടയം ഏരിയ (സിറ്റി)

77 ജനനി പേരണുരൂ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ് (സർവ്വീസസ്) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം,  
സുൽത്താൻ dപേത്തരി ബ്രാഞ്ച്

78 ജനനി പേMഹരൂ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (സർവ്വിസസ്) സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

79 ജനനി നിത്യരൂ� ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ് (സർവ്വീസസ്), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
ഹരിപ്പാI് ബ്രാഞ്ച്

80 ജനനി )ിനയ ജ്ഞാനത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (സർവ്വീസസ്), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം,
�ാലാരി)ട്ടം ബ്രാഞ്ച്

81 ജനനി പ്രമീള ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) സെഹൽത്ത് & ഫാമിലി 
സെ)ൽസെഫയർ, അഡീഷണൽ ചാർജ് - ശാന്തിഗിരി 
മാതൃമണ്ഡലം,

82 ജനനി പ്രാർത്ഥന ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി 
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസംഘം, അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്- ഫുഡ് 
സർവ്വിസസ്, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, തിരു)നന്തപുരം 
ഏരിയ (റൂറൽ) 

83 ജനനി ജഗദംമ്പിക ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

84 ജനനി മംഗള ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ് (സർവ്വീസസ്), ശാന്തിഗിരി അശ്രമം, 
സെഹാസൂർ ബ്രാഞ്ച്, അഡീഷണൽ ചാർജ്- ശാന്തിഗിരി 
ഗുരുമഹിമ

85 ജനനി �ത്മപ്രിയ ജ്ഞാന ത�സ്വിനി ഇൻചാർജ് (സർവ്വീസസ്) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം 
സെകാട്ടാരക്കര ബ്രാഞ്ച്



86 സ്വാമി പേജ്യാതിർപ്രഭ ജ്ഞാന ത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേ¦ഷൻ) ജനറൽ 
അഡ്മിനിപേ¦ഷൻ

87 സ്വാമി സത്യവ്രതൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) സ്പിരിച്വൽപേസാണ് 
ഓ�പേറഷൻസ്

88 സ്വാമി സത്യചിത്ത് ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) 
ആശ്രമം ബ്രാഞ്ച് പേകാർഡിപേനഷൻ, അഡീഷണൽ 
ചാർജ്ജ് - ശാന്തിമഹിമ, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
തിരു)നന്തപുരം ഏരിയ (സിറ്റി)

89 സ്വാമി മംഗളാനന്ദൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
പേകാ�ി ബ്രാഞ്ച്

90 സ്വാമി ജഗത്  രൂ�ൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം  
ആലപ്പുഴ ഏരിയ (സിറ്റി)

91 സ്വാമി ശ്രീജിത്ത് ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
രാമക്കൽപേമI് ബ്രാഞ്ച്

92 സ്വാമി പ്രകാശരൂ� ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഇൻഡDീസ്
93 സ്വാമി ആത്മധർമ്മൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

കമ്മ്യൂണിപേക്കഷൻസ് അഡീഷണൽ ചാർജ്- മാർക്കറ്റിംഗ്, 
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, സെനയ്യാറ്റികര ഏരിയ

94 സ്വാമി ആത്മപേdാധ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
തലപേ¨രി ഏരിയ., അഡീഷണൽ ചാർജ്- ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, കണ്ണൂർ ഏരിയ; ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, കാസർ
പേകാഡ് ഏരിയ

95 സ്വാമി കാരുണ്യാനന്ദൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) അഗ്രീകൾച്ചർ 
96 സ്വാമി നിത്യപ്രകാശ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ദർശനമന്ദിരം
97 സ്വാമി ആത്മചിത്തൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)  ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 

കമ്പം ഏരിയ; അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്  -  ശാന്തിഗിരി 
ആശ്രമം, കുമളി ഏരിയ

98 സ്വാമി ചിത്തപ്രകാശ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
)യനാI് എരിയ

99 സ്വാമി ജനപ്രഭ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, 
സെകാട്ടാരക്കര ഏരിയ

100 സ്വാമി അപേശാകതീർത്ഥൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ്  (സർവ്വീസസ്) 
സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് ഓപ്പപേറഷൻസ്, 
ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ

101 സ്വാമി ചന്ദ്രതീർത്ഥൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (സെപ്രാഡക്ഷൻ - സിദ്ധ)
ശാന്തിഗിരി ആയുർപേ)ദ & സിദ്ധ ചൈ)ദ്യശാല

102 സ്വാമി )ിപേ)ക് ജ്ഞാനത�സ്വി ചികിത്സ, )ിശ്രമം
103 സ്വാമി ജയപ്രഭ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ്  (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻസ്, 
ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ

104 സ്വാമി �ത്മഗിരി ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ്  (സർവ്വീസസ്) 
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, കന്യാകമാരി ബ്രാഞ്ച്

105 സ്വാമി  നിത്യചൈചതന്യൻ ജ്ഞാനത�സ്വി ഇൻചാർജ്ജ് (അഡ്മിനിപേDഷൻ)
ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, പേദ)ഗഡ് ബ്രാഞ്ച്



ബ്രഹ്മചാരിബ്രഹ്മചാരിണി സംഘം
നം പേ�ര് ചുമതല
1 മംഗള)ല്ലി സി dി പേകാർഡീപേനറ്റർ (സ്പിരിച്വൽ പേസാണ് സർവ്വിസസ്)
2 സ്വയംപ്രഭ പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻ് സ്, ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ
3 ചൈഷdി എ എൻ പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഫ്ല)ർസ്  & 

ഗാർഡൻസ്
4 ലിംഷ സെക പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഓഫിസ് ഓഫ് ദി 

ഫിനാൻസ് സെസക്രട്ടറി
5 ജനപ്രിയ �ി )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻ് സ്, ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ
6 പ്രിയം)ദ ആർ എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ) ഓഫിസ് ഓഫ് ദി 

ഡയറക്ടർ (പേകാർഡീപേനഷൻ)
7 പേഡാ പേറാസി നന്തി �ഠനം
8 സജിത �ി എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (സ്പ്രിരിച്വൽ പേസാണ് സർവ്വിസസ്)
9 )ൽസല സെക )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻ് സ്
10 അനിത എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻ് സ്, ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ
11 ഗുരുചന്ദ്രിക )ി. ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
12 ശാലിനി പ്രൃഥ്വി ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
13 അനിത റാണി എ പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വീസസ്) സ്പിരിച്ച്വൽ പേസാണ് 

ഓപ്പപേറഷൻ് സ്, ജനറൽ അഡ്മിനിപേDഷൻ
14 ബ്രഹ്മചാരിണി ആനന്ദ Iി എസ് �ഠനം
15 ബ്രഹ്മചാരിണി ആനന്ദ)ല്ലി dി എം പേകാർഡിപേനറ്റർ (സെഹൽത്ത് & ഫാമിലി സെ)ൽസെഫയർ)

ഹ്യൂമൻ റിപേസാഴ്സസ്
16 ബ്രഹ്മചാരിണി ഗുരുകൽപ്പിത എസ് �ഠനം
17 ബ്രഹ്മചാരിണി ഗുരു)ന്ദന സെക �ഠനം
18 ബ്രഹ്മചാരിണി സെജ ജനസ്തുതി �ഠനം
19 ബ്രഹ്മചാരിണി ജ്ഞാനപ്രിയ ആർ �ഠനം
20 ബ്രഹ്മചാരിണി കരുണ ഹരിദാസ് �ഠനം
21 ബ്രഹ്മചാരിണി കരുണ �ി സെക �ഠനം
22 ബ്രഹ്മചാരിണി കരുണ എസ് എസ് �ഠനം
23 ബ്രഹ്മചാരിണി കീർത്തന പ്രസാദ് �ഠനം
24 ബ്രഹ്മചാരിണി കൃ� എസ് �ഠനം
25 ബ്രഹ്മചാരിണി കൃഷ്ണപ്രിയ എ എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി മാതൃമണ്ഡലം
26 ബ്രഹ്മചാരിണി നല്ലമുദ്ര എസ് എസ് �ഠനം
27 ബ്രഹ്മചാരിണി പേഡാ നീതു �ി സി പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, പേകായമ്പത്തൂർ റീജിയണ്
28 ബ്രഹ്മചാരിണി പ്രണ) സരീഷ് �ഠനം
29 ബ്രഹ്മചാരിണി പ്രസ� സി )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി മുദ്രണാലയം
30 ബ്രഹ്മചാരിണി രജനി ആർ എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)



ശാന്തിഗിരി ഫ്ല)ർ സ്റ്റാൾ
31 ബ്രഹ്മചാരിണി സച്ചിദ എ �ഠനം
32 ബ്രഹ്മചാരിണി സച്ചിത എം �ഠനം
33 ബ്രഹ്മചാരിണി ശാന്തിദത്ത dി �ഠനം
34 ബ്രഹ്മചാരിണി ശാന്തിപ്രിയ ആർ �ഠനം
35 ബ്രഹ്മചാരിണി പേMഹ)ല്ലി സെക എം �ഠനം
36 ബ്രഹ്മചാരിണി സുകൃത എ �ഠനം, 

പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)
ശാന്തിഗിരി ഗുരുമഹിമ

37 ബ്രഹ്മചാരിണി പേശ്വത മുരളീധരൻ എൻ ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
38 ബ്രഹ്മചാരിണി )ന്ദിത dാബു �ഠനം
39 ബ്രഹ്മചാരിണി )ന്ദിത സിദ്ധാർത്ഥൻ ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
40 ബ്രഹ്മചാരി അജിത്ത്കുമാർ സെക എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (സെഹൽത്ത് & ഫാമിലി സെ)ൽസെഫയർ)

ഹ്യൂമൻ റിപേസാഴ്സസ്
41 ബ്രഹ്മചാരി അഖിൽ സെജ എൽ പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, dംഗലൂരു റീജിയണ്
42 ബ്രഹ്മചാരി അര)ിന്ദ് �ി ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
43 ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തപ്രിയൻ എസ് ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
44 ബ്രഹ്മചാരി ബ്രഹ്മദത്ത് സെക �ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (സർവ്വിസസ്)

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, തങ്ങാലൂർ ബ്രാഞ്ച്
45 ബ്രഹ്മചാരി ദർശിൽ 

അനിൽകുമാർ ഭട്ട്
പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)
ഓഫിസ് ഓഫ് ദി ജനറൽ സെസക്രട്ടറി

46 ബ്രഹ്മചാരി ഗുരുദാസ് ആർ പേകാർഡിപേനറ്റർ (സെഹൽത്ത് & ഫാമിലി സെ)ൽസെഫയർ)
ഹ്യൂമൻ റിപേസാഴ്സസ്

47 ബ്രഹ്മചാരി ഗുരുദത്ത് സെക എസ് �ഠനം
48 ബ്രഹ്മചാരി ഗുരുപ്രിയൻ ജി �ഠനം
49 ബ്രഹ്മചാരി ജീ)രാജ് എ )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, സാപേകത് ബ്രാഞ്ച്
50 ബ്രഹ്മചാരി ജ്ഞാനമിത്രൻ �ഠനം
51 ബ്രഹ്മചാരി മഹിതൻ എം �ഠനം
52 ബ്രഹ്മചാരി മംഗപേളാദയൻ )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (സിസ്റ്റം അഡ്മിനിപേDഷൻ) 

ഓ�പേറഷൻസ്
53 ബ്രഹ്മചാരി മനു എൻ. എം പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി ശാന്തിമഹിമ
54 ബ്രഹ്മചാരി മാരിമുത്തു എസ്. പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ഫുഡ് സർവ്വീസസ്
55 ബ്രഹ്മചാരി സെക മിമൂണ് രാജീ)് ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
56 ബ്രഹ്മചാരി മുക്തൻ ആർ �ഠനം
57 ബ്രഹ്മചാരി നിതിൻ സെക സെക ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
58 ബ്രഹ്മചാരി നിത്യപ്രകാശ് സെക �ഠനം
59 ബ്രഹ്മചാരി ഊർമ്മിളജിത്ത് പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ജന്മഗൃഹം (ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം, ചന്തിരൂർ ബ്രാഞ്ച്)
60 ബ്രഹ്മചാരി �ത്മജൻ Iി എസ് ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
61 ബ്രഹ്മചാരി പ്രഭുകുമാർ �ി ആർ �ഠനം
62 ബ്രഹ്മചാരി രാപേജഷ് )ി സി പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)



ഫുഡ് സർവ്വീസസ്
63 ബ്രഹ്മചാരി രതിഷ് കുമാർ �ി. പേകാർഡിപേനറ്റർ (റിസ�്ഷൻ)

ശാന്തിഗിരി സിദ്ധ സെമഡിക്കൽ പേകാപേളജ് പേഹാസ്പിറ്റൽ
64 ബ്രഹ്മചാരി സദ്പ്രിയൻ എൻ എസ് ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി, 
65 ബ്രഹ്മചാരി സനന്ദനൻ ആർ പേകാർഡിപേനറ്റർ (ഇലക്ട്രീകൽസ് & യുട്ടിലിറ്റിസ്)

ഓ�പേറഷൻസ്
66 ബ്രഹ്മചാരി സംഘമിത്രൻ എസ് �ഠനം
67 ബ്രഹ്മചാരി ശാന്തിപ്രിയൻ �ി ആർ ചൈപ്ര)റ്റ് പേജാലി
68 ബ്രഹ്മചാരി സത്പ്രഭ എം �ി �ഠനം
69 ബ്രഹ്മചാരി സുഭാഷ് )ി ആർ പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ഫുഡ് സർവ്വീസസ്
70 ബ്രഹ്മചാരി സ്തുതി സെക �ഠനം
71 ബ്രഹ്മചാരി )ന്ദനൻ എസ് �ഠനം
72 ബ്രഹ്മചാരി )ന്ദിതൻ എസ് �ഠനം
73 ബ്രഹ്മചാരി )ിപേ)ക് എസ് പേകാർഡിപേനറ്റർ (അഡ്മിനിപേDഷൻ)

ശാന്തിഗിരി )ിശ്വാസംസ്കാരിക നപേ)ാത്ഥന പേകന്ദ്രം
74 ബ്രഹ്മചാരി )ിപേ)ക് )ി പേകാർഡിപേനറ്റർ (സെഹൽത്ത് & ഫാമിലി സെ)ൽസെഫയർ)

ഹ്യൂമൻ റിപേസാഴ്സസ്


