
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜி அவர்களின் 62வது திருக்ஷத்திப ாா ஐப்சி ஸ்வாதினாது கடந்த 26-10-2022 அன்று மிக்க விநர்சினாக உககங்கிலும் உள் நூற்றுக்கணக்கா ாநத்வார் நற்றும் சத்சங்கங்களில் மிகவும் க்தி சிபத்ததயுடன் ககாண்டாடப்ட்டது.  

இந்தினாவில் தடகற் ககாண்டாட்டங்களின் கதாகுப்பு! 









ஸ்ரீபருண்ட்தூ் ாணட்வா்  

 ணட்ப் 10 ந் ணஹஹட்சப வபபண் க ஞ்்்து. 
  வ 8.00 ணஞ முட் இவு 7.00 ணஞ பவ அ ஞ் ண சங்கீட்்டண். 
 துவ  ப ் பு்டு, ஒ்டபது ந் கட்ஹட்சபண் ண்றுண் பூட்்தி 
ந்று ஹடட்சபண்  கபகு விணவ்சத  க ஞ்்்து. 

 அ்டண் கசத்த்்து. 
 ஜம்று ் கினவண பஹண் க ஞ்்்து இதி் ண்ண் ஸ்ரீ ஜி 
 பட ்ங்கு க்.்  
 

 திமுண் 60 ்குண் ஹண்் அ் ்ந்  ்து க ஞ்.்  
 



க்ாகா ாணட்வா் ண்றுண் சட்சங்கண்  

 1290  ்குண் ஹண்்  ்ட ்ளு ்கு 
அ்டண் கசத்த்்து. 
 

 சு்றியுந்ந 9 கிணங் ந் 1370 

ந்ந குன்வட ளு ்கு 
உ ஞங் ந் பனங் ்் . 
 

 

 30 அ் ்ளு ்கு உவ ந் பனங் ்். 
 

 ஹ வி் ந் திருணஜ்சண் ண்றுண் 
அச்ச்வ வ க்து. 



Sl. 

No 
Date Name Place 

No. of 

Beneficiaries 

1 29-Sep-22 Seva Sippani Sadhan Dommasandra 350 

2 04-Oct-22 Ashirvad Seva Ashram Hosalli 40 

3 09-Oct-22 Artha Old Age Home Bannerghatta 50 

4 10-Oct-22 Sri Sai Ashram Chikballapur 45 

5 13-Oct-22 Naimisharanyam Naimisharanyam 240 

6 20-Oct-22 Nele Foundation Hospet 30 

7 21-Oct-22 Ajit Orphanage Mysore 35 

8 22-Oct-22 Dwaraka Orphanage Tumkur 40 

9 23-Oct-22 Madhav Orphanage Shimoga 60 

10 26-Oct-22 Narendra Orphanage Shimoga 40 

11 26-Oct-22 Sudirghat Old Age Home Kolkata 60 

12 26-Oct-22 Chandapura Old Age Home Chandapura 300 

      Total 1290 

Sl. 

No 
Date Name Place 

No. of 

Beneficiaries 

1 21-Oct-22 Malur Girls Govt. School Malur 450 

2 21-Oct-22 PWD Govt. School Malur 200 

3 22-Oct-22 Govt. School Sarjapur 300 

Planned for distribution.     

4   Govt. School Chikkathirupathi 120 

5   Govt. School Chitradurga 300 

      Total 1370 

1290  ்குண் 
ஹண்் 

 ்ட ்ளு ்கு 
அ்டண் 
கசத்த்்து. 

சு்றியுந்ந 9 

கிணங் ந் 1370 

ந்ந 
குன்வட ளு ்கு 
உ ஞங் ந் 
பனங் ்்  



தூட்துக்குடி ாணட்வா்  

 ணட்பரு ்கு ப்திரு்ட 250 ்குண் 
ஹண்்  ்ட ்ளு ்கு அ்டண் 
கசத்த்்து. 
 

 சு்றியுந்ந 9 கிணங் ந் 1500 

அ் ்நண் ண பிவ 
க்்து. 
 

  வம்  படட்தி் டசண 
ஸ் ்டண் தஞண் கசத்த்்து . 
 

 குருகீட்்டண் ண்றுண் ணது கீடண் 
ணவம் ஹசவி ் ்்து  
 

 5 முதிஹத ்ண்றுண் அவட ந் 
 ் ட்தி் 180ஹண்் 
அ் ்ளு ்கு அ்டண் 
பனங் ்்து. 

 



சிவகாசி ாணட்வா்  

 
 16.10.2022 ஜம்று ்கினவண முட் 

22.10.2022 முடித ணச்டஹண் 
வக்து 

 

 அ ஞ் ண சங்கீட்்டண், 

ஹ ்ண்,துவ  பு்டு, 

ணதுகீடண், குருணஹிவண்றி 
 ்ட ்ந் உவ  
ஹ  ண  வக்து. 

 

 திருட்தி ந் அ்று துவ  ்கு 
ணஹ அபிஹ ண், துவ  பு்டு, 

ணதுகீடண், குருணஹிவண, ்சடண் 
பனங் ்்து. 200 ்குண் 
ஹண்்ப ்ந்  ்து க ஞ்.்  

 

 முதிஹத ்ண்றுண் அவட இ்ட்தி் 
அ்டண் வ க்து. 

 



பிதகுநண் ாணட்வா்  

 திருதுவ  ்கு திருணஜ்சண். 
 துநசி பூவ. 
 சட்சங் ண் - ஹணு  விட்தத ந்ந கசதந ் விதஞ அப ்ந்  குரு 
ணகிவண ்றித உ்தசண்.  

 ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருஜி அஷ்ஹட்திண், அச்ச்வ. 
 பூ ் ்கி் திரு்துவ  பு்டு. 
 ணதுகீடண் வ, கூட்ு்பிட்்டவ.  
  ்து க ஞ் அவபரு ்குண் அ்டண் பனங் ்்து. 
 சுண ்200  ்குண் ஹண்் அ் ்ந்  ்து க ஞ்.் 



ணஹாஞ்தண்  
ஸ்ரீ க்தாஞ ஸ்ரீிவாச பருணாந் ககாவி்  

 ண சங்கீட்்ட ச்டஹண் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்பபஜி அப ்ந் திருட்தி திண 26ஆண் 
ஹடதிம் கடங்கி வக்று பருகி்து.  
 

 ணஹஞ்தண் ண்றுண் சு்றுண் உந்ந கிணங் ந் இரு்து 100 ்குண் ஹண்் 
அ் ்ந் திமுண் ணண் கச்லி பருகி்.் 
 

 ண்ண் ஸ்ரீ ஜி  பட ்அப ்ந் ஒருங்கிவஞட்து கசத் டுட்துகி.் 



உடுணல ாணட்வா்  

 20.10.22 ஹடதிம் இரு்து 26.10.22 பவ 
 வ 8 ணஞ முட் ணவ 8 ணஞ பவ 
அ ஞ் ண சங்கீட்்டண் வக்து 

 

 

 திமுண் 50 ்குண் ஹண்்  ்ட ்ளு ்கு 
குருபிசடண் பனங் ்்து.  
 

 

 ச்தி உவவி் ந்நம் ணவபன் 
ண ் ந் குன்வட ந் 17 ஹரு ்கு குரு 
பிசடண் பனங் ்்து. 

 

 ஸ்ரீ ச ்தி வித  ்ஹ மலி் 30 
முதிஹத ்ளு ்கு குரு பிசடண் 
பனங் ்்து. 
 

 26ண் ஹடதி ணவ 6 ணஞ முட் 7 ணஞ 
பவ குரு கீட்்டவ ந் ்்து. 7 
ணஞ முட் 7.30 ணஞ பவ குருணஹிவண 
உ்தசண் கசத்த்்து. 
 

 7  ்ளுண் 70 ்குண் ஹண்் (தீபந 
அ்று 85  ்ட ்ந்)  ்ட ்ந் 
ஆப்ட்து் ப்து அ ஞ் ண 
சங்கீட்்டட்தி்  ்து க ஞ்.் 
 



ணதுல ாணட்வா்  

 இ்்ஹடறுண் ணண்-15 இங் ந் 
300 ்குண் ஹண்்  ்ட ்ந் 
ணஸங்கீட்்டண் கசத்ட ்ந். 
 

 தூத்வண ஞதந ்ந் 50 ஹரு ்கு 
புட்டவ ந் பனங் ்்து. 
திருட்தி ந்று அ ஞ்ணண்,  
ஸ்ரீ துவ  அபிஹஷ ண், ஸ்ரீ துவ  
பு்டு, குரு கீட்்டவ ந், 

 வத்லூ ்ஸ்ரீ பி ஷ்  பட ்
குழுவி் ணஸங்கீட்்டண் ஹ் 
வபபங் ந் வக்து. 

 250 ்குண் ஹண்்  ்ட ்ந்  ்து 
க ஞ்டு ணஸங்கீட்்டண் 
கசத்ட ்ந். 
 

 அ்டண்:600 ஹரு ்கு 
பனங் ்்து. 
 

 108 ணஞ ஹ கட ்அ ஞ் ணண் 
வக்று ் க ஞ்டிரு ்கிது. 
 



காிதா்டி ாணட்வா்  

  வ 8:00 ணஞ முட் ணதிதண் 12 ணஞ பவ ஹணலுண் 
ணவ ்கு ணஞ முட் ஆறு ணஞ பவ ண ண்தி 
கீட்்டண் வக்து. 
 

 ஆறு ணஞ முட் ட்ு ணஞ பவ குரு கீட்்டண் கூட்ு 
பிட்்டவ வக்து. 
 

 சுண ்80 அ் ்ந்  ்து க ஞ்.் அவபரு ்குண் 
பிசடண் பனங் ்்து.  
 

எஞ்ாகுநண் ாணட்வா்  

 26.10.22 ண்றுண் 27.10.22  வ 8 ணஞ முட் ணவ 8 ணஞ 
பவ அ ஞ் ண சங்கீட்்டண் வக்து. சுண ்
90 ்ட ்ந்  ்து க ஞ்.் 
 

 108 வீடு ந் 400 அ் ்நண் ண பிவ க்்து. 
 

 20ஹடதி முட் 26 ஹடதி பவ ண ச்டஹண் அப ்
அப ்ந் வீடு ந் வ க்து. 
 

 டசண ஸ் ்ட தஞண் ண்றுண் ணதுகீடண் 
சணப்ி ் ்்து. 
 



அஞ்ஞாக் ாணட்வா்  

 .7  ்ந் வக் 
ணஹஹட்ஸபட்தி், 
 3  ்ந் ஸ்ரீணட்  படண் டஸண 
ஸ் ்ட தஞமுண் 3  ்ந் 
 வ 7.00 ணஞ முட் ணவ 7.00 
ணஞ பவ அ ஞ் ணஹண்ட் 
கீட்்டமுண் வக்து. 

 பூட்்தி திட்ட்று  வ குரு 
அஷ்ஹட்தி அச்ச்வ, திரு 
T.S.ணசச்்தி் அப ்ந் குரு 
ணஹிவண ண்றுண் ண ணஹிவண 
்றித சி்பு ்பசண் வ 
க்து. 

 60 ்குண் ஹண்்  ்ட ்ளு ்கு 
்சடண் பனங் ்்து.  
 

 திருட்தி ந்று சட்சங்  
அ் ்ந் கச்லித 1,11,31,533 ணட்வட 
சட்குருட் ட வி்டங் ந் 
சணப்ி ் ்்து. 
 

 வீடுஹடறுண் ணண், ண்றுண் அஞ்ஞ 
 ்் வவட வித நண் 
ண ்சண் ஹண்க ந்ந்்து. 
 

 



அக்ககாஞண் ாணட்வா்  

 அ ஞ்ண கீட்்டட்தி் 45+ 

ஹண்்ப ்ந் ங்ஹ ்.் 
 துநசி டநங் ந்  ண ்ந் 
அங்  ் ்ட்ு 61 தீங் ந் 
்்க்து. 

 ணதுகீடண்டி ஹ ்ண் ஆடி 
ணகின்சச்ியு் க ஞ்்்து.  

 50+ ஹண்்ஹரு ்கு ்சடண் 
பனங் ்்து. 

திருட்டஞி ாணட்வா்  
 அ ஞ்ண கீட்்டட்தி் 30+ 

ஹண்்ப ்ந் ங்ஹ ்.் 
 அஷ்ஹட்தி அச்ச்வ துநசி 
டநங் ந் & ண ்ந் 
வக்து. 

 ணதுகீடண்டி ஹ ்ண் ஆடி 
ணகின்சச்ியு் க ஞ்்்து.  

 அ்டட்தி் தூத்வண 
ஞதந ்ந் 45+ ஹண்்ஹ ்்கு 
்சடண் பனங் ்்து. 

 முதிஹத ்இ்ட்தி் ( 27ஹ)் 
ண்றுண் ணபநச்ச்ி கு்றித 
குன்வட ளு்( 36ஹ)் ண 
கீட்்டண் கசத்து  அப ்ளு ்கு 
இ்பு ந் பனங் ்்து 



டஜ்சாவூ் ாணட்வா்  

 ணதுகீடண் ண்றுண் ணது ஸ்ணஞண் 
கசத்த்்து. 
 

 ப்திரு்ட அ் ்ளு ்கு பிசடண் 
பனங் ்்து. 
 

 30 ்குண் ஹண்் அ் ்ந்  ்து 
க ஞ்.் 

அரு்புக்ககால்  ாணட்வா்  
 அ ஞ் ணண், 

 சங்கீட்்டட்து் ஸ்ரீ துவ  
பு்டு, குரு  ்ருவ சட்சங் ண், 

கூட்ு் பிட்்வடவ, ஸ்ரீ 
துவ  ்கு புஷ்ஜ்சலி, 

அஷ்ஹட்திண் கசத்த்்து. 
 

 அ்டட்தி்  70 ்ட ்ந் த் 
க்.் 
 

 ணவ குரு கீட்்டண் ்்து. 
அவபரு ்குண் பிசடண் 
பனங் ்்து.   



அண்ல ாணட்வா்  

 ணட்ப்  வ 6 ணஞ முட் ணவ 6 ணஞ பவ அ ஞ் ண சங்கீட்்டட்தி் 
100+  ்ட ்ந்  ்து க ஞ்.் 
 

  வ 10:30 ணஞதநவி் 16 பவ  திருணஜ்சமுண், ணதிதண் 12:30 ணஞதநவி் 
அ்டண் 700+ அ் ்ளு ்கு பனங் ்்து.  
 

 ணவ 5 ணஞதநவி்  சங்கீட்்டண் வக்து இதி் 40+  ்ட ்ந்  ்து 
க ஞ்.் 
 

 திருவிந ்கு பூவ வக்து இதி் 23  ்ட ்ந்  ்து க ஞ்.்  



திருப்கவலி ாணட்வா்   அ ஞ்ணண்  வ 8ணஞ முட் 4.30ணஞ 
பவ வக்து. 
 

 குருகீட்்டண் ணவ 5.30ணஞ முட் 
6.00ணஞபவ வக்து. 
 

 சட்சங் ண் ண்றுண் கூட்ு்ட்டவ ணவ 
6ணஞ முட் 7ணஞபவ வக்து. 
 

 திருவிந ்கு பூவ ணவ 4.30ணஞ முட் 
5.30ணஞ பவ வக்து. 
 

 அ்டண் வக்து. 
 

 30 ்குண் ஹண்் அ் ்ந்  ்து 
க ஞ்.் 

சிவட்திதாபுண் ாணட்வா்  
 அ ஞ் ணண் வக்து 

 

 ஹ குடீ குன்வட ந் ஸ்ரீ  ்ருஷ்ஞ 
 வட வந கச்லி  ஞ்ஞ் ் வந 
டி.் 
 

 ஸ்ரீ அபிபஜி அப ்ந் குரு ணகிவண ்றி 
உ்தசண் கசத்ட ்ந். 
 

 அ்டண் பனங் ்்து. 42 ஹ ்த் 
க்.் 

 



குடிதாட்டண் ாணட்வா்  

 குருட் திருட்தி தி வினவி் 
ண சங்கீட்்டண்,    சங்கீட்்டண், 

குரு ணகிவண உ்தசண், குருடரு ்கு 
அச்ச்வ, ஆட்்தி, அ்டண் 
வ்க்து. 
 

 அ்டட்தி் 120 அ் ்ந் 
ங்ஹ ் ்ந். 
 

 குருட் ஆங்கி தி பி்டந் 
மு்ட்ு மூ்று கிணட்தி்கு கச்று 
ந்ந குன்வட ளு ்கு டி்பு ்கு 
ஹடவபத கரு ்ந்( ஹட்ு,pen, 

pencil, erasers) பனங்  ்டு 
கசத்த்ட்ுந்நது. 

 

கலூ் ாணட்வா்  

 அ ஞ் ணண், விஷ்ணு ச ஸ்ணண், புஷ்ஜ்சலி, 
அ்டண் ப  சி்  வக்து. 
 

 50 ்குண் ஹண்்  ்ட ்ந்  ்து க ஞ்.் 



திருசச்ி ாணட்வா்  

 ஹஹ ண அ ஞ் ணகீட்்டண், 
திருதுவ  ்கு பு்டு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருஜி 
அஷ்ஹட்திண், அச்ச்வ, 
கூட்ுபிட்்டவ வக்து. 
 

 ப்திரு்ட அவபரு ்குண் அ்டண் 
பனங் ்்து 

 

 50  ்குண் ஹண்் அ் ்ந்  ்து 
க ஞ் ்

ககாவூ் ாணட்வா்  

 ணபந, அஷ்ஹட்திண், ஸ்துதி ண்றுண் 
குரு கீட்்டவ ்்து. 
 

 குரு ணஹிவண கச்கழிவு வக்து. 
 

 ் ்கி் பு்டு வக்து 

 

 கூட்ு்ட்்டவ ண்றுண் ணஹ ஹட்தி 
வக்து. 
 

 அ்டண் 80 அ் ்்கு வக்து. 
 



சாட்தூ் ாணட்வா்  

 ழு ந் ண ஸ்டஹண் வக்து. 
 திச  ்ட ்ளு ்கு பிசடண் பனங் ்்து. 
 ணதுகீடண், விஷ்ணு சஹஸ்ணண் ண்றுண் கூட்ு பிட்்டவ வக்து. 

 

 திருட்தி ந்று அ ஞ் ணண், அஷ்ஹட்திண், புஷ்ஜ்சலி, ண சண்்ஞண் 
கசத்த்்து. 
 

 . குன்வட ந் ணது கீடண், ணது ஸ்ணஞண், ண அனுபண் வக்து. 
 

 200 ஹரு ்கு ஹண் அ்டண் பனங் ்்து 

 



வட்டகுஞ்டு ாணட்வா்  

 ணஹஹட்சபண் திருட்தி ந்று  வ  ணசங்கீட்்டண்,திருணஜ்சண் 
அச்ச்வ, பூவ வக்து 

 

 பிசடண் அவபரு ்குண் பனங் ்்து. 
 

 ,துண்ண்ட்ிம் உந்ந ஈஸ்ப் ஹ விலி் (610) ண ் ்று ந் ணஹண்திண் கூறி 
்்து. 
 

 ணவ ணது கீடண், ணசங்கீட்்டண், குன்வட ந் & முதிஹத ்ந் 61ஹரு ்கு பஸ்திண் 
பனங்குட்,  திரு.சங்  ்ஜி  அப ்ந் குருணஹிவண  ்பசண், குரு அச்ச்வ, பூவ  
ஹட்தி வக்து. 
 

 80   ்ந்  ்து க ஞ்டு குருபருளுண், திருபருளுண் க்றுசக்ச்.் 
 



டாாபுண் ாணட்வா்  

 திருட்தி ந்று அ ஞ் ணண், 
கூட்ு் பிட்்டவ, குரு கீட்்டண் 
்்து. 
 

 அவபரு ்குண் பிசடண் 
பனங் ்்து. 
 

 50 ்குண் ஹண்் அ் ்ந் 
 ்துக ஞ்.் 
 

 25 ஆடப் முதிதப ்ளு ்கு 
அ்பிசடண் பனங் ்்து. 

 

 

ககாவி்்டி ாணட்வா்  

 திருட்தி ந்று திருவிந ்கு பூவ,   
கீட்்டண், கூட்ு் பிட்்டவ வக்து.  

 



ஸ்ரீவி்லிபுட்தூ் ாணட்வா்  

 அ ஞ் ணண் வக்து. 
 

 குன்வட ளு ்கு ஓவித்ஹட்ி ட்தி 
சு ந் பனங் ்். 
 

 40 அ் ்ளு ்கு அ்டண்  
வக்து. 

ணலட்ு ாணட்வா்  

 ணதுகீடண், வ, ணதுஸ்ணஞண், 

ஊஜ்ச் ஹசவப, 61 விந ்கு ந் 
்்ட்ு க ஞ்்்து. 
 

 45 அ் ்ந்  ்து க ஞ்டு த் 
அவ்ட.் 
 



கப்டிக்ல  ாணட்வா்  

  ்ட ஆ ஸ்் 15 முட் ப 26 பவ 
திமுண் அ ஞ்ணண். 
 

 திருட்தி ந்று சுண ்50 

அ் ்ந்  ்து க ஞ்.் 
 

  ்ட ்ந் ண்றுண் து்புவு  
ஞதந ்ளு ்கு அ்டண் 
பனங் ்்து. 
 

 கு்ட்தூ,் ட்டண்  ஹணஞ்வ கடரு  
ஸட்சங் ட்தி் ந்ந குன்வட ளு ்கு 
ஹட்ு ,ஹ, க்சி் ஹ் 
கரு ்ந் 25 குன்வட ளு ்கு 
பனங் ்்து. 
 

 விருதுக ்ாணட்வா்  
 ஸ்ரீ ஸ்பபஜி அப ்ந் திருட்தி 
திட்ட்று அ ஞ்ணண், துவ  
திருணஜ்சண் வக்து. 
 

 ப்திரு்ட  ்ட ்ந் அவபரு ்குண் 
அ்டண் வக்து. 
 

 சுண ்200 ்ட ்ந்  ்து க ஞ்டு 
த் அவ்ட.்  



சிடண்ண் ாணட்வா்  

 ஸ்ரீ ஸ்பபஜி அப ்ந் திருட்திட்வடகதட்ி ணகீட்்டண் ண்றுண் வ 
வக்து.  
 



கவலூ் சட்சங்கண்  

 திருட்தி ந்று  வ 8.00 ணஞ முட் அ ஞ் ணஹண்தி கீட்்டமுண், 

ணவ 5.00 ணஞ ்கு ண் ஸட்குருட் துவ  அபிஹஷ ண் ண்றுண் பு்டுண் 
கசத்த்்து. 
 

 ணவ 6.30 ணஞ முட் 8.00 ணஞ பவ ஸ்ரீ முநஜிம்   ஸட்ஸங் ண் ண்றுண் 
கூட்ு்பிட்்டவவக்து.  



புதுசக்சி சட்சங்கண்  

  வ 8 ணஞ ்குண்,  ் 12 ணஞ ்குண் ஜிப்  ்தி ண ந ்ண்றுண் குன்வட ந் 
ணருட்துப ணவம் அ்டண் வக்து. 

  வ 7 ணஞ முட்  ் 1ணஞபவ சட்சங்  அ் ்ந் இ்ங் ந் கட ்ண 
ஓ்ண் ண  ண்தி கீட்்டண் வக்து. 

  ணவ 4ணஞ முட் இவு 7ணஞபவ முருங் ் ் ண் திகௌதி அண்ண் ஹ வி் 
பட் கருணந் ச்திம் ண  ண்தி கீட்்டண் ண்றுண் ஹ ண் வயுண் 
சி்  வக்து. 

 சுண ்50 அ் ்ந்  ்து க ஞ்.் 
 அவபரு ்குண் பிசடண் பனங் ்்து. 

 

 



டாயி்்டி சட்சங்கண்  

 திருட்தி வினவி் 100 

 ்ட ்ந்  ்து க ஞ்.் 
அவபரு ்குண் அ்டண் 
கசத்்து . 

லஹடாாட் சட்சங்கண்  

 ண சங்கீட்்டண் கசத்த்்து. 

திருவந்ளூ் சட்சங்கண்  

 ஆடப் குன்வட ளு் 
ணஹண்திண் கச்லி இ்பு ந் 
பனங் ்்து. 

டாணலாக்கண் 
சட்சங்கண்  

 அ ஞ் ண சங்கீட்்டண் 
கசத்த்்து. 



திருட்துல்பூஞ்டி சட்சங்கண்  

 ஸ்ரீ ண ்ஹ விலி் அ ஞ் ணண் வக்து. 
 

குகாண்கல் சட்சங்கண்  

 2,30,43,179  ண ் ந் சணப்ி ் ்்து. 

ாாலநதண் ண்றுண் அலஞக்க்டு  குதிகநி் சட்சங்கங்கந் 
லப்து. 


