പ്രസസ് ററിലലീസസ്
20.02.2017

ശശാനറിഗറിരറിയറില് പൂജറിതപലീഠഠം സമര്പ്പണഠം
ആഘഘശാഷങ്ങള് നശാളളെ നടകഠം
ഘപശാത്തന്ഘകശാ ടസ് :

ഗുരുശറിഷഷ്യബന്ധത്തറിളന്റെ പശാരസ്പരഷ്യത്തറിളന്റെ ധനഷ്യസ്മരണകള് ഉണര്ത്തറി

ശശാനറിഗറിരറിയറില് നശാളളെ (ളഫെബ്രുവരറി 22) പൂജറിതപലീഠഠം സമര്പ്പണഠം ആഘഘശാഷറികന.
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ദറിവസളത്ത വ്രതശാനുഷശാനങ്ങളുളട സമശാപനമശായറി അര്ദ്ധവശാര്ഷറിക കഠംഭഘമളെയഠം നടകഠം.
രശാവറിളല 5.00 മണറികസ് തശാമരപര്ണ്ണശശാലയറില് പ്രഘതഷ്യക പുഷശാഞ്ജലറികഘശഷഠം 6.00 മണറിയളട
രശാവറിളല 7.00 മണറിയസ്

ആരശാധനഘയശാളട പൂജറിതപലീഠഠം സമര്പ്പണത്തറിളന്റെ ധധ്വജഠം ഉയരുഠം.

ആരഠംഭറികന്ന ഗുരുദര്ശനഠം 10.00 മണറിവളര ഉണശായറിരറികഠം. വവകറിടസ് 5.00 മണറികസ് ആശ്രമ
സമുച്ചയത്തറില് പ്രഘതഷ്യകഠം തയശാറശാകറിയ യജ്ഞശശാലയറില് നറിനഠം കഠംഭഘഘശാഷയശാത
ആരഠംഭറികഠം. മുത്തുകട വശാദഷ്യഘഘശാഷങ്ങള്, ദലീപങ്ങള് എന്നറിവയളട അകമ്പടറിഘയശാളട നടകന്ന
കഠംഭഘമളെയറില് നൂറുകണകറിനസ് ഭക്തജനങ്ങള് പളങ്കെടുകഠം. കര്മ്മഘദശാഷങ്ങളുഠം മശാറശാവഷ്യശാധറികളുഠം
മശാററി കടുഠംബത്തറില് ഘക്ഷേമ ഐശധ്വരഷ്യങ്ങള് നറിറയക എന്ന സങ്കെല്പത്തറിലശാണസ് വറിശധ്വശാസറികള്
കഠംഭഠം എടുകന്നതസ്. ആശ്രമസമുച്ചയഠം പ്രദക്ഷേറിണഠം ളവച്ചസ് കഠംഭങ്ങളുഠം ദലീപങ്ങളുഠം ഗുരുപശാദത്തറില്
സമര്പ്പറികഠം. രശാതറി 9.30 മുതല് ശശാനറിഗറിരറി വറിശധ്വസഠംസ്കൃതറി കലശാരഠംഗഠം അവതരറിപ്പറികന്ന
വറിവറിധ കലശാപരറിപശാടറികള് ഉണശായറിരറികന്നതശാണസ്.
രശാവറിളല 11.00 നസ്

നടകന്ന ളപശാതു സഘമ്മളെനത്തറിനസ് ആശ്രമഠം ജനറല് ളസക്രടററി സധ്വശാമറി

വചൈതനഷ്യ ജ്ഞശാന തപസധ്വറി

അദ്ധഷ്യക്ഷേത വഹറികഠം.

തുറമുഖ വകപ്പസ് മനറി കടന്നപ്പളറി

രശാമചൈന്ദ്രന് സഘമ്മളെനഠം ഉദ്ഘശാടനഠം ളചൈയഠം. ചൈടങ്ങറില് വറിശറിഷ്ട വഷ്യക്തറികളളെ ആദരറികന്നതറിളന്റെ
ഭശാഗമശായള പ്രതറിഭശാ പുരസശാരഠം തഘദ്ദേശ സധ്വയഠംഭരണ വകപ്പസ് മനറി ളക.ററി.ജലലീല് സുല്ത്തശാഘനറസ്
ഓഫെസ് ഒമശാന് മജസ് ലറിസസ് ഷൂറ ളമഠംബര് അഹമ്മദസ് മുഹമ്മദസ് യഹറിയ അല് ഹദശാബറി, നടറിയഠം മുന്
എഠം.പറി.യമശായ ഘഡശാ.ഉര്വശറി ശശാരദ, നശാഷണല് സറില് ളഡവലപ്ളമന്റെസ് ഘകശാര്പ്പഘറഷന്
മശാഘനജറിഠംഗസ്

ഡയറക്ടറുഠം

സറി.ഇ.ഒ.യമശായ

മനലീഷസ്

കമശാര്,

യ.എസസ്.എ.യറിളല

ഘവള്ഡസ്

അയപ്പഘസവസമറിതറി പ്രസറിഡന്റെസ് ളക.എന്.പശാര്ത്ഥസശാരഥറി പറിള എന്നറിവര്കസ് നല്കഠം.
തറിരുവനനപുരഠം ജറില്ലയറിളല മറികച്ച പഞശായത്തറിനുള പുരസശാരഠം കരസ്ഥമശാകറിയ മശാണറികല്
ഗശാമപഞശായത്തറിളന

ചൈടങ്ങറില്

അനുഘമശാദറികഠം.

ചൈടങ്ങറില്

ളവച്ചസ്

ഗുരുശറിഷഷ്യദലീപറി

പുസ്തകത്തറിളന്റെ പ്രകശാശനഠം സറി.ദറിവശാകരന് എഠം.എല്.എ. നറിര്വ്വഹറികഠം.ശശാനറിഗറിരറി ആശ്രമഠം
ഓര്ഗവനസറിഠംഗസ് ളസക്രടററി സധ്വശാമറി ഗുരുരതഠം ജ്ഞശാന തപസധ്വറി, ബശാലരശാമപുരഠം വലറിയപളറി
ചൈലീഫെസ് ഇമശാഠം അല്ഹശാജസ് പശാച്ചല്ലൂര് അബ്ദുള് സലലീഠം ളമമൌലവറി, ളസന്റെസ് ഘജശാണ്സസ് മലങ്കെര
ളമഡറികല് ഘകശാഘളെജസ് ഡയറക്ടര് ഫെശാദര് ഘജശാസസ് കറിഴഘകടഠം എന്നറിവര് മഹനലീയ സശാന്നറിദ്ധഷ്യഠം
വഹറികഠം.
ശശാനറിഗറിരറി

ഇന്റെര്നശാഷണല്

ഓപ്പഘറഷന്സസ്

ഇന്ചൈശാര്ജസ്

സധ്വശാമറി

ജനനന്മ

സധ്വശാഗതഠം

ആശഠംസറികന്ന ഘയശാഗത്തറില് മുന് എഠം.എല്.എ. ഘകശാലറിയഘകശാടസ് എന്.കൃഷ്ണന് നശായര്, മുന്
ളഡപപ്യൂടറി സ്പലീകര് പശാഘലശാടസ് രവറി, ഡറി.സറി.സറി. തറിരുവനനപുരഠം ജറില്ല പ്രസറിഡന്റെസ് ളനയശാററിന്കര

സനല്കമശാര്, ഭരതലീയ ജനതശാപശാര്ടറി ളസക്രടററി വറി.വറി.രശാഘജഷസ്, മുസലീഠം ലലീഗസ് ജറില്ലശാ ളസക്രടററി
ബലീമശാപ്പളറി റഷലീദസ്, ഘകശാണ്ഗസസ് എസസ്.ജനറല് ളസക്രടററി ഉഴമലയല് ഘവണുഘഗശാപശാല്, ജനഠം
ടറിവറി സ്ളപഷഷ്യല് കറസ്ഘപശാണറിഠംഗസ് ഓഫെലീസര് അനറില് നമ്പഷ്യശാര്,
നശാഷണല് കമ്മറിററി ളമഠംബര് ഗഘണഷസ് ജറി നശായര്,
പ്രസറിഡന്റെസ് ജനശാബസ് എച്ചസ് ഷഹലീര് ളമമൌലവറി,

യ.എസസ്.എ.ളഫെശാകശാന

ജമശാ അളത്ത ഇസശാമറി തറിരുവനനപുരഠം
മശാണറികല് ഗശാമപഞശായത്തസ് പ്രസറിഡന്റെസ്

എസസ്.സുജശാത, ഘപശാത്തന്ഘകശാടസ് ഗശാമപഞശായത്തസ് പ്രസറിഡന്റെസ് ളക.ഘവണുഘഗശാപശാലന് നശായര്,
മശാണറികല്

ഗശാമപഞശായത്തസ്

വവസസ്

പ്രസറിഡന്റെസ്

ളക.ജയന്,

പഞശായത്തസ് സശാന്റെറിഠംഗസ് കമ്മറിററി ളചൈയര്ഘപഴ്സണ് ജറി.കലശാകമശാരറി,

വശാമനപുരഠം

ഘബശാകസ്

ഡറി.സറി.സറി.ളസക്രടററി

ളവമ്പശായഠം അനറില്കമശാര്, ബറി.ളജ.പറി.തറിരുവനനപുരഠം ജറില്ലശാ ളസക്രടററി എഠം.ബശാലമുരളെറി,
ശ്രലീഘഗശാകലഠം ളമഡറികല്ഘകശാഘളെജസ് ഡയറക്ടര് ഘഡശാ.ളക.ളക.മഘനശാജന്, ഒമശാന് മറിഡറില് ഈസസ്
യൂണറിഘവഴ്സറിററി ഡലീന് ഘഡശാ.ജറി.ആര്.കറിരണ്, അമൃത ബറില്ഘഡഴ്സസ് എഠം.ഡറി., ളക.ബശാബുഘമശാന്,
സറി.പറി.ഐ.(എഠം)മശാണറികല് ഘലശാകല് കമ്മറിററി ളസക്രടററി ഇ.എ.സലലീഠം, സറി.പറി.ഐ (എഠം)
ഘപശാത്തന്ഘകശാടസ്

ഘലശാകല് കമ്മറിററി

ളസക്രടററി എന്.ജറി.കവറിരശാജന്, സറി.പറി.ഐ.മശാണറികല്

ഘലശാകല് കമ്മറിററി ളസക്രടററി വറി.എസസ്.സനല്കമശാര്, ഘകശാണ്സപ്റസ് ഗ്രൂപ്പസ് ളചൈയര്മശാനുഠം
മശാഘനജറിഠംഗസ് ഡയറക്ടറുമശായ ഫെറിഘറശാസസ് ഖശാന് എ, സറിന്ദൂരഠം ചൈശാരറിറലീസസ് ളചൈയര്മശാന് സബലീര്
തറിരുമല, ഘകരളെ ഘകശാണ്ഗസസ് (എഠം.)ജറില്ലശാ ളസക്രടററി എഠം.ഘഷശാഫെറി., ശ്രലീനശാരശായണ മതശാതലീത
ആതലീയഘകന്ദ്രഠം ജനറല് ളസക്രടററി വശാവറമ്പലഠം സുഘരന്ദ്രന്, ഗശാമപഞശായത്തസ് ളമഠംബര്മശാരശായ
ഘകശാലറിയഘകശാടസ്

മഘഹന്ദ്രന്,

അനറില്കമശാര്.എ,

ളക.ഘദവകറി,

ശരണഷ്യ

എ.എസസ്.,

എസസ്.സുധര്മ്മറിണറി, ആര്.സഹലീറത്തസ് ബലീവറി, ളവഞശാറമ്മൂടസ് റൂറല് ഘകശാപ്പഘററലീവസ് ളസശാവസററി
പ്രസറിഡന്റെസ് ററി.മണറികണ്ഠന് നശായര്, , ഐ.എന്.ററി.യ.സറി. മണ്ഡലഠം പ്രസറിഡന്റെസ് ളക.കറിരണ്ദശാസസ്,
ബറി.ളജ.പറി. മശാണറികല് പഞശായത്തസ് കമ്മറിററി പ്രസറിഡന്റെസ് പറി.വറി.മുരളെലീകൃഷ്ണന്,

യവജനഘവദറി

ആര്ട്സസ് ക്ലബസ് ളസക്രടററി ഘജശാഷസ് കമശാര്, സര്ഗ്ഗ വകരളെറി ക്ലബസ് പ്രസറിഡന്റെസ് ബറിജുലശാല്,
ശശാനറിഗറിരറി വറി.എസസ്.എന്.ളക. ജനറല് കണ്വലീനര് ടറി.ളക.ഉണ്ണറികൃഷ്ണപ്രസശാദസ്, മശാതൃമണ്ഡലഠം
ളഡപപ്യൂടറി ജനറല് കണ്വലീനര് ഘരഖ വറി., ശശാനറിമഹറിമ അസറിസന്റെസ് കണ്വലീനര് മനു.എന്.എഠം.,
ഗുരുമഹറിമ ഘകശാര്ഡറിഘനറര് ഘഡശാ.ഗശായതറി.പറി. എന്നറിവര് ആശഠംസകളെര്പ്പറികഠം.

ശശാനറിഗറിരറി

ആശ്രമഠം അവഡധ്വസററി കമ്മറിററി സലീനറിയര് ജനറല് കണ്വലീനര് ഡറി.പ്രദലീപ്കമശാര് ഘയശാഗത്തറിനസ്
കൃതജ്ഞത

ഘരഖളപ്പടുത്തുഠം. ഘയശാഗത്തറില്

ളവച്ചസ്

ഗുരുശറിഷഷ്യദലീപറി

എന്ന

പുസ്തകത്തറിളന്റെ

പ്രകശാശന കര്മ്മഠം നടകഠം.
പൂജറിത പലീഠഠം ആഘഘശാഷങ്ങളുളട ഭശാഗമശായറി ഇന്നസ് വവകറിടസ് 5.00 മണറികസ് പൂലനറ ശശാനറിഗറിരറി
ഘടകസ് എ ഘബ്രേകറില് ളവച്ചസ് ളസമൌഹൃദക്കൂടശായ്മ സഠംഘടറിപ്പറിച്ചറിട്ടുണസ്.
ദര്ശറില് ഭടസ്
ഘകശാര്ഡറിഘനറര് (മലീഡറിയ ററിഘലഷന്സസ്)
ഘഫെശാണ് : 8111882397

