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மதிப்பீட் ல் ‘அ’ தகுதி ெபற்ற )

(ேதசிய கல்விநி வனத் தரமதிப்பீட் க் கு வின் தரவாிைசப் பட் ய ல் 44 - ஆவ

இடம் ெபற்ற )

139 -140, காமராசர் சாைல, ம ைர - 625 009.
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2018

பயிற்சி நைடெப ம் இடம்

:

தியாகராசர் கல்

பயிற்சி நைடெப ம் நாட்கள்

:

25.11.2018

(விதி ைறகள் மற் ம் விவரங்கைள

ாி, ம ைர- 09

தல் 04.12.2018 வைர

ைமயாகப் ப த்த பின் விண்ணப்பப் ப வத்ைத நிரப் க.

விண்ணப்பப் ப வத்தில் இடப்பற்றாக்குைற இ ப்பின் விவரங்கைள ஒ

ெவள்ைளத் தாளில் எ தி

இைணக்கலாம்.)

ெபயர்

:

தகப்பனார் / கணவர் ெபயர்

:

வய

:

மற் ம் பிறந்த ேததி

கல்வித் தகுதி

:

பணி பற்றிய விவரம்

:

தங்க

க்குக் க தம் அ

ேவண் ய

ப்ப

ைகப்படம்

:

கவாி

ெதாடர் எண்

:

நீங்கள் வி ம்பிப் பயின்ற
சாத்திர

ன் ெபயர்

தியாகராசர் கல்

:

ாி

வ. எண்

வகுப்

ஆண்

நடத்திய சித்தாந்த வகுப்பில்
இதற்கு ன் பங்ேகற்ற விவரம்

:

தாங்கள் ேசர வி ம் ம்
பயிற்சி வகுப்
தியாகராசர் கல்
ேசர்ந்

:

ெபா

நிைல / சிறப் நிைல

ாி நடத் ம் இப்பயிற்சி வகுப்பில் விதி ைறக

க்கு உட்பட்

பயில இைசகிேறன்.
ைகெயாப்பம்

குறிப் : சிறப் வகுப்பில் ேச வதற்கு

ைழ த் ேதர் ம் ேநர்காண

ம் உண் .

இைணப்
(விைட எ தி விண்ணப்பத் டன் இைணத்
1. வாகீச னிவர் இயற்றிய ைசவசித்தாந்த

அ

ப்பப்பட ேவண் ம்)

ன் ெபயர் என்ன?

2. ‘அறியாைம ஆணவம்’, ‘குறியா விைன’ – என்

ம் ெதாடர்கள் எந்த

ள்

இடம்ெபற் ள்ளன? அைவ உணர்த் ம் ெபா ள் என்ன? – விளக்குக.

3. உமாபதி சிவாச்சாாியார் அ ளி ள்ள ‘ெகா க்கவி’

ற்க த்ைதக் குறிப்பி க.

4. ‘ஈறாய் தல் ஒன்றாய் . . . ’ எனத் ெதாடங்கும் ேதவாரப் பாட ன் க த்ைதச்
சு க்கமாக எ

க.

5. ‘சிவசமவாத உைர ம ப் ’ என்

ம்

ன் ஆசிாியர் யார்?

ைசவ சித்தாந்தப் பயிற்சி வகுப் - 2018
விதி ைறகள்

1. பயிற்சியாளர் ைசவ சமயத்தி

ம் ைசவ சித்தாந்தத்தி

ம் நம்பிக்ைக ம் வி ப்ப ம்

உைடயவராய் இ த்தல் அவசியம்.
2.

ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் ப வம் 30.10.2018 ஆம் ேததிக்குள் கல்

ாிக்கு வந்

ேசர ேவண் ம்.
3. இைணப்பில் தரப்பட் ள்ள வினாக்க
4. ேதர்ந்ெத க்கப் ெபற்றவர்க

க்கு விைட எ தி அ

க்குக் க தம் அ

ப்ப ேவண் ம்.

ப்பப்ப ம். க தம் கிைடத்தவர்கள்

மட் ேம பயிற்சி வகுப்பிற்கு வரேவண் ம்.
5. பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சி வகுப் நைடெப ம் பத் நாட்க

ம்

ைமயாகக்

கலந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
6. ெவளி ர் பயிற்சியாளர்க
தங்குமிடம் ஏற்பா
7. ெபா

க்கு மட் ம் பயிற்சி

ம் வைர கல்

ாி வி தியில்

ெசய் தரப்ப ம். தங்குமிட ம் உண ம் இலவசம்.

வகுப்பிற்குாிய பாடங்கள்: 1. சிவஞானேபாதம் (

2. தி வ ட்பயன் (

ைமயாக),

ைமயாக), 3. உண்ைமவிளக்கம் (

ைமயாக)

8. சிறப் வகுப்பிற்குாிய பாடங்கள்: சிவஞானேபாதச் சிற் ைர விளக்கம் (12 ஆம்

ற்பா),

ஞானாமிர்தம் (பசு), சிவப்பிரகாசம் (உண்ைமயதிகாரம்), ெகா க்கவி ஆகியன.
9. பயிற்சியாளர்கள் அவரவ க்குாிய பாட

ல்கைளக் கட்டாயமாக ைவத்தி க்க

ேவண் ம்.
10. நிைற

விழாவில் சான்றிதழ் வழங்கப்ப ம்.

11. பயிற்சி வகுப் த் ெதாடர்பான அைனத்தி

ம் தியாகராசர் கல்

ாி எ க்கும்

ேவ

இ தியான .
ெதாடர் க்கு
தல்வர், தியாகராசர் கல்
கல்

-

0452 – 2311875

தமிழ்த் ைறத்தைலவர் (ெபா.)

-

90800 37929

பயிற்சி வகுப் ஒ ங்கிைணப்பாளர்

-

94445 04767

மின்னஞ்சல்

-

saivasidhanta@tcarts.in

ேம
கல்

ாி அ

ாி, 139 -140, காமராசர் சாைல, ெதப்பக்குளம், ம ைர - 625 009.

வலகத் ெதாடர் எண்

கவாி

ம் ேதைவக்கு விண்ணப்பப் ப வத்ைத நகல் எ த் ப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்.
ாி இைணயதளத்தி

ந் ம் (www.tcarts.in) பதிவிறக்கம் ெசய் ெகாள்ளலாம்.

தல்வர்
தியாகராசர் கல்

ாி

