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കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെ൯റട്ട് കബബോ൪ഡട്ട്  
തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം കബബോ൪ഡട്ട് ബറിൽഡറിസ്വംഗട്ട്
എസ്വം.ജറി.കറബോഡട്ട്, ആയു൪കവദേ കകേബോകളജട്ട് ജസ്വംഗ്ഷ൯

തറിരുവനന്തപുരസ്വം -695001
e.mail:kdrbtvm@gmail.com

web:www.kdrb.kerala.gov.in, Ph:0471-2339377

കക്ഷേത്ര പൂജയുസ്വം തബോനറികേ വറിദേദ്യയുസ്വം അഭദ്യസറിപറിക്കുന്നതറിനട്ട് കയബോഗദ്യമമെന്നട്ട് തറിരുവറിതബോസ്വംകൂർ

കദേവസസസ്വം കബബോർഡട്ട് നറിലവറിൽ അസ്വംഗഗീകേരറിചറിട്ടുളള സബോപനങ്ങളുമടെ പടറികേ

1. തന വറിദേദ്യബോ പഗീഠസ്വം, തറിരുവറിതബോസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം  കബബോ൪ഡട്ട്

2. ശഗീ.പത്മനബോഭബോ എ൯.എസട്ട്.എസട്ട് തന വറിദേദ്യബോ പഗീഠസ്വം ചങ്ങനബോകശ്ശേരറി

3. ഗുരുപദേസ്വം (Reg No.198/2005) A centre for Vedic & Cultural Studies, മതക്കുസ്വംകേര പറി.ഒ,

മകേബോണബോതട്ട്കുന്നട്ട്, തൃശ്ശൂ൪,കകേരള, കഫബോൺ -0480-2862243

4. ഗുരുകൃപ തന വറിദേദ്യബോലയസ്വം, ഗുരുകൃപ കകേബോരബോണറി പറി.ഒ, മചമ്പകേമെസ്വംഗലസ്വം, തറിരുവനന്തപുരസ്വം-

695104 കഫബോൺ-8943293831

5.ശഗീ.നബോരബോയണ  ധ൪മ്മ  സസ്വംഘസ്വം  ട്രസട്ട്,  ശറിവഗറിരറിമെഠസ്വം,  വ൪ക്കല-695141  കഫബോൺ-0470-

2602807

6. ശഗീ.നബോരബോയണ സമൃതറി തന വറിദേദ്യബോ പഠന കകേനസ്വം, മെബോരബോരറിക്കുളസ്വം, എസട്ട്.എൽ പുരസ്വം പറിഒ,

ആലപ്പുഴ Reg.No.A-576/2010 കഫബോൺ-0478-2865822, 9249330303

7.  പുതുമെന  തന വറിദേദ്യബോലയസ്വം,  Reg.No.398/04  തുരുതറി  പറി.ഒ,  ചങ്ങനബോകശ്ശേരറി,  കകേബോടയസ്വം-

686535, 0481-2320655

8.  തന  വറിദേദ്യബോപഗീഠസ്വം,  കേറിഴകക്ക  മവളറിയതട്ട്നബോടെട്ട്,  യു.സറി.കകേബോകളജട്ട്  പറി.ഒ,  ആലുവ-683102,

കഫബോൺ-0484-2606544

9. മെന വറിദേദ്യബോപഗീഠസ്വം,, മചങ്ങന്നൂ൪ പറി.ഒ, ആലപ്പുഴ-689121 കഫബോൺ-9447032182,9526228183
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OFFICE OF THE COCHIN DEVASWOM BOARD
Round North. Thrissur - 680 001

PH 2331 724, 2327 028 FAX : 233 587 4, 2327 029
E-mail. admin @cochindevaswomboard.ors

No. M4. 1110912017

clora,Mkolcrd

omrge5cil,
oecqilcrE coolffDlo coucdo-ri,
(o,JqBJd.

mrr"lodoocol
eimtle5cil,
c6(og cBolffDlo cil1e3$eioerfl c6Dc6o-d,
gscoroaagd cootmtro 

"OcSlJg occlnlm5,
cBor(TDJo corucdo,rj *o<r)ovoE,

ro"fl o;ormcootJ@o - 695001

Sir,
Sub ' cnge3$eraofl conLcdo-r5 o"..rcordocmJo, lotroflcnlcu1eg;o tzlrlv cr\

ocetoroi eracailo0 GoorffDro coucdo,n'loE erotg; cnsopjlcor GQDccDo

auoouaul2]

GBolflDlo cn1e3$oacfl ceorcdo.ri o-'rcordocm;o, Co-l<illcn'lur'l6gJo rslt"tl'v o;
acetorii 10.30 aorrjled eioc2ilod GBorfiDro ceucdcu-lgoccojl mso'roilco.r 

"-rdgcolo8,
erac2ilctd GBolcDlo caeLcdo.r-r'lcri e1s1er;gp caejL<ol@Bgloet orgcrorloco;os ejlgg
cilLegioocg coeLcdo,nlcr5 rolocotq; cnoEescm<ilflcri or"lo;occrila] goro@olccolto.l;
(.crJ6c@o erac2fcrE coolffDJo cozcdolj cs'rdocn"lo@'ld <orCootoc@Jos crtcmo8 dJoJos
crdeer;cm;.

1. [6rxo.o1cro"l. oil:oe.e5"demoE cno3oilolgcd,
oneijler c6<og roCcrorl oDoceo,
corvgocnl ocn,

ao;ocergd .,jl.el,

ocneergsl, GDelJol.

cclncend - 9495159363

Dated: 13ll2l20l7



2. L6ruo.oLro"l. o]Co91 cDccocaD5rDad mmtg(illol,

"r;e.flcoxm;d om,

"{.;@16 
.j1.5'1,

of)o5'lDcarJgo, (DA g$erriloto]o.
c"ncend - 9497278817

3. Leoroo[so"l. crob(ocDc@co)6rDfia cno]trl'lo1dcd,
ot;eflcorcrogd acn,

€)gorgel, oJ(gld.
Gonc6na - 9895830261

4. L6rxooLuo"l. (,)'lolcooa mmrS<oiloldcd,

corcmcm5 acn,

ooJGGBCeJ, of;osrDcaJpo.

concona - 9446815268

5, geru".ogcro1. saDoooa mmt]<oflo1dcd,

ot;ellcoxm3d am,

"ggotpgt, ol5qpld.

cclncena - 9895830261

6. LeOL"-oCso"l. orcm)JcBorcrE mcru;<o1o1gcd,

<orgoor1, c"lcgccrileei@ G6M(Do,
otSeilcoxmSd om,

"{D@J6, 
<o5 g3errfloro)]o.

c"ncena - 9447943761

7. 6ro"l. a,coJocLto oilsqo)oa <ol1cro1,

cec6rDrorcDlelcni.

c"ncena - 0480-2862243

8, 1oo"l. occe"d oLctol,

crtoot;td.

Goncsna - 94477't1000

9. gcro"l. oeile; cDc@caocrD wdm,
aeld]oo.

oflcrormi<o'r<occolcos

mSoo-r,roa5o8 caor cel; corerrel

omrga,gcil

oa,c4ilo0 GoorcDro ceucdrui
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