************************************************************

ANNADANA MAHATMYAM
Gajathurangasahasranam gokulam kodidhaanam
Kanakarechithapathram medinee saagaraantham
Ubhayakulavishudham koodikanya pradaanam
Nahi nahi bahudhaanam annadhaanasamaanam.

anദാന മഹാtയ്ം
ഗജതുരംഗസഹര്സാണാം േഗാകുലം േകാടിദാനം
കനകരചിതപാര്തം േമദിനീ സാഗാരാnം
uഭയകുലവിശുdം േകാടികനയ്ാര്പദാനം
നഹി നഹി ബഹുദാനം anദാനസമാനം.
(ആയിരം ആനകള്, ആയിരം കുതിരകള്, oരുേകാടി പശുkള്, ധാരാളം സ ര്
പാര്ത ള്,
സമുര്ദേtാളം ഭൂമി iവെയാെk ദാനം െചയ്താലും പരിശുd കുല ളിലുll oരു േകാടി കനയ്കമാരുെട
വിവാഹം നടtിcു െകാടുtാലും anദാനtിനു സമമാകിലല്. ദാന ളില് േര്ശഷ്ഠം anദാനം)
***********************************************
Sree Padmanabha Swamy Temple conducts ANNADANAM every day in the Temple. Rice and Payasam, which are
prepared by the Temple Priests are served to the devotees after the poojas to Sree Padmanabhaswamy. The ANNADANAM starts at
11.30am every day. The ANNADANAM is more important here on Thiruvonam (Swamy’s Star) days and Thursdays.
Sree Padmanabhaswamy Temple provides the opportunity for the devotees to donating for ANNADANAM. Your donations
can be paid directly at the Pooja booking counters in the Temple. DD/CHEQUE/MO, in the name of Executive Officer, Sree
PAdmanabha Swamy Temple, can be send to ‘The Executive Officer, Sree Padmanabhaswamy Temple, Mathilakam Office, West Nada,
Fort, Thiruvananthapuram – 695023’. Also online transfer facility is available on the official website of the Sree Padmanabhaswamy
Temple(www.sreepadmanabhaswamytemple.org).
ര്ശീ പtനാഭസ ാമി േkര്തtില് eലല്ാ ദിവസവും anദാനം uണ്ട്. anദാനtിനുll േചാറും,
പായസവും േkര്തം പൂജാരിമാര് തyാറാkി ര്ശീ പtനാഭസ ാമിk് നിേവദയ്ം aര്pിc േശഷമാണ്
ഊ ുപുരയില് etിcു ഭkര്kായി വിളmി നല്കുnത്. eലല്ാദിവസവും രാവിെല 11.30 മണിkാണ്
anദാനം ആരംഭിkുnത്.തിരുേവാണം നkര്തം വരുn ദിവസ ളിലും, വയ്ാഴാഴ്ച ദിവസ ളിലും ര്ശീ
പtനാഭസ ാമി േkര്തtില് anദാനം വിേശഷമാണ്.
ഭkജന
േkര്തtിെല

ള്kും anദാനം നടtുnതിനുll സംഭാവനകള് സമര്pിkാവുnതാണ്. iതിേലkായി
വഴിപാടു

കൗണ്ടറുകളില്

തുക

aടയ്kുകേയാ,

‘eക്സികയ്ൂ ീവ്

ഓഫീസര്, ര്ശീ

പtനാഭസ ാമി േkര്തം’ enേപരില് ഡി.ഡി./െചk്/മണി ഓര്ഡര് aയkാവുnേതാ aെലല് ില്
േkര്തtിെn ഔേദയ്ാഗിക െവബ്ൈസററ്് (www.sreepadmanabhaswamytemple.org) മുേഖന ഓണ്ൈലനായും
സംഭാവനകള് സമര്pിkുകേയാ െചyാവുnതാണ്.

*******************************************************************************
ര്ശീ പtനാഭസ ാമി േkര്തtിേലk് നല്കുn സംഭാവനകള്k് iന്കംടാക്സ് iളവ് ലഭിkുnതിന്
aര്ഹതയുണ്ട്.
INCOME TAX EXEMPTION
CONTRIBUTIONS TO SREE PADMANABHASWAMY TEMPLE QUALIFIES FOR
EXEMPTION UNDER PROVISIONS OF THE INCOME TAX ACT 1961 AS PER NOTIFICATION
NO.SO1974 DATED JUNE 19, 1965 ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER
SECTION 88 OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) CORRESPONDING TO SECTION
80 G OF THE ACT PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA-PART II-SECTION 3(ii) DATED
JUNE 26, 1965.

