2014 �தல 2015(ஏப்ர) வைர நடந்த நிகழ்ச்ச
வ.எண
1

ேததி

09/02/2014

நிகழ்ச்

இடம

ஏக தின அதி�த்ர மஹா
ெமட்�க் ேமன�ைலப்

�றிப்�க

யக்- � சங்கர வ�த்யால
பள்ள� ஊரப் - �ஜ்ய� பரமானந்த பாரத

ஸ்வாமிகள் தைலைமய�ல
� சங்கரஜயந்- மாம்பலம் ேகாசா

2

04/05/2014

3

08/05/2014 �தல 11/05/2014 வைர- � அதி�த்ர மஹா ைவபவ- ேவ�ர

4

17/05/2014

�வ� பய�லரங்க- அம்பத் தாம்ப்ராஸ்

5

17/05/2014,

ஸந்தியாவந்தனம்

ம �வ� வாழ்வ�யல்

உடன் இ
பய�லரங -

18/05/2014

தி�வாைனக்காவ, தி�ெவாற்றி�- தாம்ப்ராஸ்

6

25/05/2014

�வ�

7

04/06/2014

வ�வாஹ நிகழ்ச்- ேவதபாரதி வ�ல்லிவாக்கம் கிைள அைமப்ப

8

21/06/2014

�வ� பய�லரங்க- � சங்கர வ�த்யாலயா ஊரப்பா

9

28/06/2014

�வ� பய�லரங்க- ெபான் வ�த்யாஷ்ரம் ேவள

10

05/07/2014, 12/07/2014, 19/07/2014, 02/08/2014 - �வ� பய�லரங்க- தாம்பர

11

06/07/2014

12

20/07/2014- உஞ்சவ்�த, பஜைன - ேவளச்ேச

ஆேலாசைனக்

உடன் இ

�ட்- � கண்ணன் அகம்.மாம்பல

அகம

ேவதபாரதி

��ம்ப நல ஆேலாசைனக்

 �ட- ேவளச்ேச

தி�க்க�கா�ர் ஆலய �ட்�ப் ப�ரார-�ழந்ைதகள் நிகழ்ச்சி
13

27/07/2014- �ட்�ப் ப�ரார்த, அன்னதான- தி�க்க�கா� ேகாய�ல

14

03/08/2014

ேவதபாரதி �வ� ஆேலாசைனக்

15

15/08/2014

ேவதபாரதி � �ந்தரர் வ�ஜயம் �த ெசய்தி ெவள�ய�

16

24/08/2014

�வ� பய�லரங்க- �ம்பேகாண

17

25/09/2014

2014 ெகா� ேபாட்: 25/09/14 �தல

17/10/2014

நங்கநல்- �ப்ெப�ம் வ�ழ

18

�ட்- ேம.மாம்பல

03/10/14 வைர ெகா�

பார்ைவய�ட
1.�லலிதா ஸஹஸ்ரநா ஜபயக்ஞம் �வ வ�ழா
2.இந்தியக்  ��யர�த் தைலவர் வ��� ெபற்ற �
ப்ரம்ஹ� கி�ஷ்ண�ர்த்தி சாஸ்த்�கள் அவர்க�க்
வ�ழா
3.2014

19

14/11/14,

ெகா� ேபாட் ப�சள�ப் வ�ழா

* �வ� பய�லரங்க- � சாரதா மகள�ர் கல்�� தி�ெநல்ேவ

15/11/14
* வ�ப்�கைள நடத்திேன:
1.� �.வ�.ரங்கராஜ, இதிஹாச சங்கலன
2.� ேஜ.சந்திரேசகர, தி�ச்சி பத்மா

 சமிதிய�ன் ெதன்ன�ந்திய அைமப்

ேயாகா அகாடமிய�ன்

நி�வனத் தை

3.�ைனவர் சியாமளா �வாமிநாத, எ�த்தாளர
4.�மதி �ர்ண�ம 5.�மதி காந்தல�ம 6.�மதி காந்தாமண
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ஸ்வாமி பக்தானந, கல்�� நிர்வா மற்� யத�ச்வ� அம், ெசயலாளர்
ேவதபாரதிக்ப் பாராட்� ெத�வ�த்.

பய�லரங்கம் நடக்க உதவ� ��ந்:
1.� ெசௗந்தர்ரா, 2.� �மாரசாமி, 3.� �ர்யநாராயண
20

05/12/2014,
06/12/2014

�வ� வாழ்வ�யல்

பய�லரங- வ�ேவகானந்தா கல்�

அகஸ்த�ஸ்வரம் கன்ன�யா

வ�ப்�கைள நடத்திேன:
1.� கி�ஷ்ண ஜகன்னாதன
2.� ேஜ.சந்திரேசகர, தி�ச்சி பத்மா

ேயாகா அகாடமிய�ன்

நி�வனத் தை

3.�ைனவர் சியாமளா �வாமிநாத, எ�த்தாளர
4.�மதி �ர்ண�ம 5.�மதி காந்தல�ம 6.�மதி காந்தாமண
........................................................................................................................................................................................
� ஆர. அ�ண்�மா, ெசயலாளர் மற்�ம் �.ேஜ. ராம்�மா, �தல்வர் ஏற்பா�கை
ெசய்தன.
1.� ெசௗந்தர்ரா, 2.� �மாரசாமி, 3.� நாராயணன 4.� �ர்யநாராயண

21. � லலிதா ஸஹஸ்ரநாமஜபயக்ஞ நைடெபற்ற இடங்.
வ.எண

ேததி

ஊர/நகரம

இடம

1

22/11/14

ேவளச்ேச

� �ந்தரவ�னாயகர் ேகாய

2

27/11/14

ஆழ்வார் தி�ந

ெசல்லியம்மன் ேகா

3

28/11/14

ைமலாப்�

� வல்�ஸ்வரர் ேகா

4

30/11/14

ம�ப்பாக்

� �ந்தரவ�னாயகர் ேகாய

5

30/11/14

அண்ணாநக

ப�ள்ைளயார்  ேகாய

6

07/12/14

வ�ல்லிவாக்

அகஸ்த�ஸ்வரர்   ேகா

7

07/12/14

ஆதம்பாக்

பாண்�ரங்கன்  ேகா

8

12/12/14

ேபா�ர

காமாக்ஷி அம்மன்  

9

16/12/14

�ேராம்ேபட்

ராம �ப்ரமண�ய

10

17/12/14

சின்மயா நக

ஹ�ஹரன்  ேகாய�

11

18/12/14

ேம.மாம்பல

ேகாசாைல

12

19/12/14

சாலிக்ராம

� ராஜராேஜஸ்வ�

13

20/12/14

கி.தாம்பர

� சங்கரவ�த்யாலய

14

21/12/14

அண்ணாநக

� மாகாள� அம்மன் ேகாய

15

23/12/14

மகாலிங்க�ர

� வ�னாயகர் ேகாய�

16

29/12/14

அம்பத்

17

30/12/14

நங்கநல்

18

07/01/15

கி.தாம்பர

ேக

 ேகாய�

 ேகாய�

வ�னாயகர் ேகாய�, ஹிந்� காலன

வ.எண

ேததி

22

25/01/2015

நிகழ்ச்

இடம

�றிப்�க

பாைவ வ�ழா- � சங்கரா ெமட்�க் ேமன�ைலப் பள்.தாம்பர-

�சங்கரா கல்வ� அறக்கட்டைள�டன் இைணந்� நடத.
�ைனவர் � எ. ராமதாஸ, வ�ழாப் ெபா�ப்பா ஆகச் ெசயல்பட்.
� ஆர.ெவங்கடராம ேவதபாரதிய�ன் மாநிலச் ெசய, வரேவற்�ைர வழங்கின. 24
பள்ள�கள�லி�ந்250 மாணவ மாணவ�யர் கலந்� ெகாண். நிைறவாக அன்னதான
வ�ழா நடக்க உதவ� ��ந்ேத:
1.� ராம் ராம். �ந்தரராம 2.� ெசௗந்தர்ரா 3.� �ர்யநாராயணன்
23

01/02/2015

� லலிதா ஸஹஸ்ரநா ஜப யக்ஞ- ெஜயேகாபால கேரா�யா
ேதசிய ேமன�ைலப் பள்ள� .தாம்பர

1.�மதி ப�ேரமா கி�ஷ்ண�ர்த்தி நாமங்கைளச் ெசால்ல மற்றவர் அதைனத்
ெசான்னார்.
பய�லரங்கம் நட உதவ� ��ந்ேதா:
2.ஆ�ட்டர் �.ஆர.ராமநாதன் ேவதபாரதிய�ன் ெசயல்பா�கள் �றித்� வ�
அள�த்தா.
3.� கி�ஷ்ண ஜகன்னாதன்ஜி வ�ழாவ�ெநறிப்ப�த்தித் தந.
�மார்3000 ேபர(ஆண/ெபண) கலந்� ெகாண்ட. 300க்�ம் ேமற்பட்ட தன்ன
ெதாண்டர்கள் பலநாட்கள் �ன்ப��ந்ேத ேசைவ ��ந.
�ல்ைலவாசல் ப்ரம்ஹ� கி�ஷ்ண�ர்த்தி சாஸ்தி�கள் தை, �ஜ்ய�
பரமானந்த பாரதி ஸ்வாமிககலந்� ெகாண்�
24

14/02/2015

அ�க்ரஹ

பாஷணம் வழங்கி அ�.

� லலிதா ஸஹஸ்ரநா ஜப யக்ஞ- மாம்பலம் ேகாசா

�ஜ்ய� பரமானந்த பாரதி ஸ்வாமிகள் கலந்� ெகாண்� அ�க்ரஹ பாஷணம
அ�ள�னார.
ேமற்ெசான்ன ஜபயக்ஞத்தில்  ேசவார்த்திகளாக மட்ெகாண்டவர்க, கலந்�
ெகாள்வதற்காக நடத்தப்பட்ட ஜ.
25

21/02/2015

பாைவ வ�ழா ேபாட்�கள�ல் ெவற்றி ெபற்றவர்க்�ப் ப- �
சங்கரா ெமட்�க் ேமன�ைலப் பள்.தாம்பர

�ைனவர் � எ. ராமதாஸ் வ�ழாப் ெபா�ப்ப, ேவதபாரதிய�ன் ெசயல்பா�க
�றித� வ�ளக்கம்

அள�த்.

வ�ழாவ�ன் நிைறவா, � ஆர.ெவங்கடராம ேவதபாரதிய�ன் மாநிலச் ெசய,
அைனவ�க்�ம்

நன்றி பாராட்�ப் ேப.

� ராம் ராம்.�ந்தரராம ெவற்றி ெபற்ற மாணவர்கைள�ம் ெபற்ேறார்
வரேவற்றா.
ஜ�-�வ� �கழ் � �வாமிநாதன் தைலைம ங்கி ப��கள் வழங்கி.
26

16/05/2015

“சக்தி ெகா” - � கபா�ஸ்வரர் ேகாய�ல் மய

�கம்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ேநபாள மக்க�க்காக நடத்தப்ப
�கி�ஷ்ணா ஸ்வ�ட்ஸ் நிகழ்ச்சிைய ந. ேவதபாரதிய�ன் சார்ப, 500
ெபண்மண�கள் கலந்� ெகாண.
27

23, 24/05/2015 - ஸந்தியாவந்தனம் பய�லர- தி�வாைனக்காவ.

ெவவ்ேவ� சம்ப�ரதாயங்கைளச் ேச35 �ழந்ைதகள் பங்ேகற.
�ஜ்ய� ெந�ர் ஸ்வாமிகள் ��மிய��ந்தவர்கைள அ�க்.
28

30/05/2015, 31/05/2015- ஸந்தியாவந்தனம் பய�லர- � சங்க வ�த்யாலயா
ஊரப்பாக்

ெத�ங்� ப்ராம்ஹண சபா�டன் இைணந்� ெவவ்ேவ� சம்ப�ரதாயங்கைள29
�ழந்ைதகள் பங்ேகற.

வரவ��க்கின்ற நிகழ்ச்
ஜூன

2015

பள்ள�கள�ல் �வ�

2015

ஜூைல
ஆகஸ்

2015

பய�லரங்

ஆத்தி�� ெகான்ைறேவந்தன் ேப
சந்தியாவந்தனப் பய�லரங

ெசப்டம்

2015

�வ� பய�லரங்க, � லலிதா சஹஸ்ரநாம �ைஜ

அக்ேடாப

2015

ஸுதர்ம� நிகழ்ச்சி ெகா�ப் ேப

நவம்ப

2015

�வ� பய�லரங்க, இதிஹாச ராமாயணப் ேபாட்�க

�சம்ப

2015

பாைவ வ�ழா �வக்க, தர்மத்தின் �ரல் ச்சி

ஜனவ�

2016

பாைவ வ�ழா

ப�ப்ரவ

2016

ஹிந்� ஆன்மிகக் கண்கா

மார்

2016

ேவதபாரதி �� �ட்டம– திட்டமிட

16/08/2015 அன்� காைல10-00 மண�க்� ேவதபாரத உ�ப்ப�னர்கள் சங்கரா ைலப்
பள்ள� க.தாம்பரத்த, ப�ற்பகல02-00 மண�க்� நடக்கவ��க்ற
பற்றியஆேலாசைனக்

ஆத்தி�� ேபாட்�க

�ட்டத்திற்� வ�மா� ேகட்�க் ெகாள்ளப்ப..

