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 ேவத சா��ர பாராயண� 

மாைல 5.30 ம<  பாராயண�, மJ
ர �+ப�, தாஸரபத - ஸ`b�
தன� 

ச3"4ழைமச3"4ழைமச3"4ழைமச3"4ழைம    

காைல 4.30 ம<  கலச _ைஜ, ேவத சா��ர பாராயண�, ேஹாம�, 
 _�ணாஹு�, Jயாஸ� 

காைல 6.00 ம< cத>  உப-கலசாAேஷக� 
காைல 6.45 ம< வைர மமமமஹாஹாஹாஹா----கலசாAேஷக�கலசாAேஷக�கலசாAேஷக�கலசாAேஷக�    ((((=டc)"= dழா=டc)"= dழா=டc)"= dழா=டc)"= dழா)))) 
 பNசா�DதாAேஷக� 
 அல`கார� 
 ம`களார� 
மாைல 6.30 ம<  Hபாராதைன �வ��, மJ
ர �+ப� 

ம`கள� ,ப�ம`கள� ,ப�ம`கள� ,ப�ம`கள� ,ப�    

�Dவ>E"ேக<              இ`ஙன�இ`ஙன�இ`ஙன�இ`ஙன� 
  ெசTைன-5         � ஆNசேநய ப"தஜன -ர�!� ஆNசேநய ப"தஜன -ர�!� ஆNசேநய ப"தஜன -ர�!� ஆNசேநய ப"தஜன -ர�! 


