தீபம் அறக்கட்டளை
(அரசு பதிவு எண் -2035/07)

எண்.30, திரெைபதி அம்மன் ககோவில் ரெரு,
கேைச்கேரி, ரேன்ளை - 600 042
Phone: 044-2244 2515 | www.deepamtrust.org

கல்வி உெவித்ரெோளக 2019 - 2020
விண்ணப்பதாரர்களின்

கவனத்திற்கு

1) தீபம் அறக்கட்டளை ஓர் அரசு பதிவு பபற்ற சமுதாய பதாண்டு நிறுவனம்.
2) நல்ல மதிப்பபண்கள் பபற்றும் வறுளமயினால் தனது உயர்கல்விளய பதாடரமுடியாதவர்கள், தாய்
அல்லது தந்ளதளய இழந்தவர்கள், கிராமப்புற மாணவ-மாணவியர்கள் மற்றும் அரசு கல்லூரிகளில்
பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு முன்னுரிளம அளிக்கப்படும்.

3) கல்லூரிகளில் சசரும்/பயிலும் மாணவ மாணவியர்கள் மட்டுசம விண்ணப்பிக்க சவண்டுகிசறாம்.
பள்ளியில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்கள் விண்ணப்பிக்க சவண்டாம்.
சந்ததகங்களுக்கு
4) விண்ணப்பத்துடன் இளணக்கப்பட சவண்டிய ஆவணங்கள்
044 22442515
 பள்ளி, கல்லூரி மதிப்பபண் சான்று நகல் (10th, +2, Degree)
என்ற எண்லை
ததாடர்புதகாள்ளவும்…
 புளகப்படத்துடன் கூடிய அளடயாை சான்று நகல்
5pm to 8pm
 கல்லூரிகளில் இதுவளர பணம் பசலுத்திய ரசீது நகல்
(Mon – Sat)
 1 பாஸ்சபார்ட் அைவு புளகப்படம்
 கல்வி உதவித்பதாளக சவண்டி இரண்டு பக்க சகாரிக்ளக கடிதம் (விவரமாக...)
 கல்லூரியில் சசரும் முதல் வருட மாணவ மாணவியர்கள் ஒதுக்கீட்டு உத்தரவு
(Admission Letter) இளணக்க சவண்டும்.

5) விண்ணப்பங்களை தீபம் அறக்கட்டளையின் அலுவலகத்தில் சநரில் வந்து பபற்றுக்பகாள்ைலாம்.
பசன்ளனளய தவிர்த்து பிற மாவட்ட மாணவ மாணவியர்கள் அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பத்திளன
பபற்றுக்பகாள்ைலாம். விண்ணப்பத்தின் நகளல பயன்படுத்தக்கூடாது.
விண்ணப்பப் படிவம் பபற களடசி நாள் :

25.05.2019

6) பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தீபம் அறக்கட்டளையின் சமற்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம்
மூலமாகசவா அல்லது சநரிசலா சமர்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாண்ட தகவல் ஒரு
வாரத்திற்குள் குறுந்தகவல் (SMS) மூலம் பதரிவிக்கப்படும்.

7) முழுளமயாக நிரப்பப்படாத மற்றும் சதளவயான ஆவணங்கள் இளணக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள்
நிராகரிக்கப்படும்.

8) கல்வி உதவிக்குழுவினரால் சதர்வு பசய்யப்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் மட்டும் சநர்முகத்சதர்வுக்கு
கடிதம்/குறுந்தகவல் (SMS), பதாளலசபசி மூலம் அளழக்கப்படுவார்கள்.

9) சதர்ந்பதடுக்கப்படும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அவர்கள் பயிலும் கல்லூரி பபயர்களில் மட்டுசம
கல்விக்கட்டணம் காசசாளலயாக வழங்கப்படும்.

10) முழுளமயாக பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தீபம் அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில்

01.06.2019 க்குள்

சமர்ப்பிக்க சவண்டும்.
சநர்முக சதர்வு நளடபபறும் இடம்

நித்ய தீப தருமச்சாலை
எண்.7/8 புத்ததரிக்கலை ததரு, தண்டீஸ்வைம் தகாயில் அருகில்,தவளச்தசரி, தசன்லை 600042
www.deepamtrust.org | www.facebook.com/deepamtrustngo

சென்னை வேளச்வெரி தீபம் அறக்கட்டனளயாைது அரசு பதிவு சபற்ற, 80G ேரி விலக்களிக்கப்பட்ட
ெமுதாய சதாண்டு நிறுேைம். தமிழ்நாட்டின் தனலநகராம் சென்னை மாநகர் வேளச்வெரியில் 1997-ம்
ஆண்டு முதல் பசியால் ோடும் துயர் அறிந்து சிறுவெனேயாக சதாடங்கி, 2007- ம் ஆண்டு ஓர் அரசு பதிவு
சபற்ற ஆன்மவநய அறத்சதாண்டு நிறுேைமாக தீபம் அறக்கட்டனள கடந்த 12 ஆண்டுகாலமாக நாசளாரு
வமனியும் சபாழுசதாரு ேண்ணமாய் திைெரி நித்ய தீப தருமச்ொனல ோயிலாகவும், நடமாடும்
தருமச்ொனல ோயிலாகவும், தமிழகம் முழுேதும் 20 தருமச்ொனலகளின் மூலமாக திைெரி கானல
பல்லாயிரக்கணக்காவைாருக்கு

மூலினக

அருட்கஞ்சி

ோர்த்தல்

வெனேயும்,

திைெரி

பல

நூற்றுக்கணக்காை ேறியேர்களுக்கு பசியாற்றுவித்தல் வெனேயும், கல்வி உதவி, மருத்துே உதவி மற்றும்
பல்வேறு ெமூக நல பணிகனள செய்து ேருகிறது.
சதானலவநாக்கு பார்னே:
பட்டினியில்லா… ந ாயில்லா… குற்றமில்லா… வளமான வவயகத்வை வார்த்தைடுப்நபாம் !
பணி:
 ஏனழகளுக்கு நித்ய அன்ைதர்மம் செய்தல்.
 ஏனழ மாணேர்களுக்கு ஆண்டுவதாறும் இலேெ கல்வி உதவி ேழங்குதல்.
 இலேெ மருத்துே உதவிகள் செய்தல்.
 இனளஞர்களினடவய வதசிய உணர்னே ேளர்த்தல்.
 இனளஞர்களினடவய ஆன்ம வநயத்னத உணரச்செய்தல்.
 ஆதரேற்ற குடும்பங்களுக்கு ோழ்ோதார உதவி செய்தல்.
வநாக்கம்:
 திைமும் ஆயிரக்கணக்காை நபர்களுக்கு பசியாற்ற வேண்டும்.
 ேருடம்வதாறும் குனறந்தது 100 மாணக்கர்களுக்ககாேது கல்வி உதவி செய்யவேண்டும்.
 மாதந்வதாறும் இரண்டு நபர்களுக்காேது மருத்துே உதவி செய்யவேண்டும்.
 மாதந்வதாறும் ஏழ்னமநினலயில் உள்ள 5 குடும்பங்களுக்காேது ோழ்ோதார உதவிகள் (அரிசி
மற்றும் மளினக சபாருட்கள்) செய்யவேண்டும்.
 மாதந்வதாறும் 100 நபர்களுக்கு ஆனடகள் ேழங்கவேண்டும்.

Read more about our activities please visit www.deepamtrust.org
DEEPAM’s Educational Aid for the past few years:
Year
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

No of Students
80
97
115
85
73
87
127
112
104

Amounts
375000
567365
618000
511680
450000
354920
625811
644172
667470

Total Students Benefited: 880 | Total Amount paid: Rs.48, 14,418/-

