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துர காாசர் தல்கரனக்ககத்துடன் இரவு பதற்நது 

(தசி  று ிப்பீட்டில் ‘அ’ குி பதற்நது) 

(தசி கல்ிிறுணத் ிப்பீட்டுக் குழுின் ாிரசப் தட்டிலில் 34 - ஆது இடம் பதற்நது) 

139 -140, காாசர் சாரன, துர - 625 009. 
 

ரச சித்ாந்ப் திற்சி குப்பு - 2019  

ிண்ப்தப் தடிம் 
 

 திற்சி ரடபதறும் இடம்  :  ிாகாசர் கல்லூாி, துர - 09 

 திற்சி ரடபதறும் ாட்கள் :  24.11.2019 பல் 03.12.2019 ர 

 

(ிிபரநகள் ற்றும் ிங்கரப பழுராகப் தடித் தின்பு ிண்ப்தப் தடித்ர ிப்புக. 

ிண்ப்தப் தடித்ில் இடப்தற்நாக்குரந இயப்தின் ிங்கரப ஒய பள்ரபத் ாபில் எழுி 

இரக்கனாம்.) 

 

பதர்      :  

கப்தணார் / கர் பதர் : 

து ற்றும் திநந் தி  : 

கல்ித் குி    : 

தி தற்நி ிம்  : 

ங்கலக்குக் கடிம் அதப்த  : 

தண்டி பகாி 

            

பாடர்பு எண்   : 

ீங்கள் ியம்திப் தின்ந  

சாத்ி தலின் பதர்  : 
 

ிாகாசர் கல்லூாி  

டத்ி சித்ாந் குப்தில்  

இற்குபன் தங்தகற்ந ிம்  :

  

ாங்கள் தச ியம்பும்  

திற்சி குப்பு   :  பதாது ிரன / சிநப்பு ிரன 

 

 ிாகாசர் கல்லூாி டத்தும் இப்திற்சி குப்தில் ிிபரநகலக்கு உட்தட்டு 

தசர்ந்து தின இரசகிதநன். 
 

ரகபாப்தம் 
 

குநிப்பு: சிநப்பு குப்தில் தசயற்கு தரவுத் தர்வும் தர்காலும் உண்டு. 

. எண் குப்பு ஆண்டு 

   

   

   

 

 

புரகப்தடம் 



 

இரப்பு 

(ிரட எழுி ிண்ப்தத்துடன் இரத்து அதப்தப்தட தண்டும்) 

 

1. ‘சகாாிம்’ என்தம் சித்ாந் தரன இற்நிர் ார்? அந்தல் 

எந்த்பாகுப்திதள் இடம்பதற்றுள்பது? 

 

 

 

2. ‘திதசு தாசம் எணப்தகர் பன்நில், திிரணப் ததாற்தசு தாசம் அணாி . . . ’ 

இவ்டிகள் உர்த்தும் கயத்ர ிபக்குக. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ‘அயள்டிவுந் ாதாய் ஆண்டினதணல் அந்ப், பதயடிர ாநிார் ததசு’ - 

இப்தாடனடிகபின் கயத்ரச் சுயக்காக எழுதுக. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ‘தாற்நம் துடிணில் ’ எணத் பாடங்கும் உண்ர ிபக்க தாடலின் கயத்ரச் 

சுயக்காக எழுதுக. 

 

 

 

 

 

5. ‘அரான் சிந்ித்து அற்றும் அடி’ எணத் பாடங்கும் திகத்ின் பதர் 

என்ண? 

 

 

 



 

ரச சித்ாந்ப் திற்சி குப்பு - 2019 

ிண்ப்திப்ததார் கணத்ிற்கு 

1. திற்சிாபர் ரச சத்ிலும் ரச சித்ாந்த்ிலும் ம்திக்ரகயும் ியப்தபம் 

உரடாய் இயத்ல் அசிம். 

2. பூர்த்ி பசய்ப்தட்ட ிண்ப்தப் தடிம் 31.10.2019 ஆம் திக்குள் கல்லூாிக்கு ந்து 

தச தண்டும். 

3. இரப்தில் ப்தட்டுள்ப ிணாக்கலக்கு ிரட எழுி அதப்த தண்டும். 

4. தர்ந்படுக்கப் பதற்நர்கலக்குக் கடிம் அதப்தப்தடும். கடிம் கிரடத்ர்கள் 

ட்டுத திற்சி குப்திற்கு தண்டும். 

5. அடிப்தரடத் குி: உர்ிரனப்தள்பித் தர்ில் தர்ச்சி.  

6. 75 ிற்கு உட்தட்தடாயக்கும் பல் பரநாக ிண்ப்திப்ததாயக்கும் 

பன்தாிர ங்கப்தடும்.   

7. திற்சிாபர்கள் திற்சி குப்பு ரடபதறும் தத்துாட்கலம் பழுராகக் 

கனந்துபகாள்ப தண்டும், ிரநவு ிாில் சான்நிழ் ங்கப்தடும். 

8. பபியூர் திற்சிாபர்கலக்கு ட்டும் திற்சி படியும் ர கல்லூாி ிடுிில் 

ங்குிடம் ஏற்தாடு பசய்துப்தடும். ங்குிடபம் உவும் இனசம். 

9. பதாது குப்திற்குாி தாடங்கள்: 1. சிஞாணததாம் (பழுராக),  

2. ியயட்தன் (பழுராக), 3. உண்ரிபக்கம்  (பழுராக) 

10. சிநப்பு குப்திற்குாி தாடங்கள்: சிஞாணததாச் சிற்றுர ிபக்கம் (12 ஆம் தற்தா), 

ஞாணாிர்ம், பஞ்சுிடுதூது, ியக்கபிற்றுப்தடிார், பகாடிக்கி ஆகிண. 

11. திற்சிாபர்கள் அயக்குாி தாட தல்கரபக் கட்டாாக ரத்ியக்க 

தண்டும். 

12. திற்சி குப்புத் பாடர்தாண அரணத்ிலும் ிாகாசர் கல்லூாி எடுக்கும் படித 

இறுிாணது. 

 

பாடர்புக்கு  

பல்ர், ிாகாசர் கல்லூாி, துர - 625 009. -  0452 – 2311875 

ிழ்த்துரநத்ரனர்     - 88702 81530 

திற்சி குப்பு ஒயங்கிரப்தாபர்   -  94445 04767 

ின்ணஞ்சல் பகாி     - saivasidhanta@tcarts.in 

 

தலும் தரக்கு ிண்ப்தப் தடித்ர கல் எடுத்துப் தன்தடுத்ிக்பகாள்பனாம். 

கல்லூாி இரபத்ிலியந்தும் (www.tcarts.in) திிநக்கம் பசய்துபகாள்பனாம்.  

 

பல்ர் 

ிாகாசர் கல்லூாி 


