நவீன
பாடதிட்டம்:

ைற ேஜாதிட கணித பயிற்சி (2 நாள்)

ற்றி ம் மா பட்ட

ைறயில் எளிய வழியில் கற்பிக்கப்ப ம்

பாைக நிைல கணிதம் (பிறந்த ேநரத்தின் பாைக நிைலஅறிதல்)
லக்னம் கணித்தல் (பிறந்த காலத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்தின் லக்ன இராசி. நட், பாதம் அறிதல்)
இராசி கட்டம் (கிரகங்கைள பாைக நிைலயில் கணித்
அம்ச கட்டம் (பாைக அடிப்பைடயில் கணித்

இராசி கட்டத்தில் எ

அம்ச கட்டம் எ

திரிேகாண கட்டம் (பாைக அடிப்பைடயில் கணித்

தல்)

தல்)

திரிேகாண கட்டம் எ

தல்)

ேநர்கதி & வக்ரகதி கணிதம் (ேநர் & வக்கிரகதியில் உள்ள கிரக நிைலைய பாைக

ைறயில் கணித்தல்)

திதி, ேயாகம், கரணம் கணிதம் (பிறந்த ேநரத்தின் திதி, ேயாகம், கரணம் கணித்தல்)
தைசநாதன் இ ப் கணிதம் ( மிக எளிய
நாழிைக மற் ம் மணி நிமிட
சயின்டிபிக் கால்குேலட்டர்
Modulus

ைறயில் விைரந்

கணித்தல்)

ைறயில் பாடம்
ைணக்ெகாண்

கணித்தல் (தவறாமால் ெகாண்

வர ம்)

ைறயில் ேமற்படி கணிதம் கற்பிக்கப்ப ம்.

ேநரம் இ ப்பின் அடிப்பைட வானசாஸ்திரம் கற்பிக்கப்ப ம்
குறிப் :
லக்னம் உட்பட கிரகநிைலகள் இந்திய அரசின் வானியல் ைற
அடிப்பைடயில் மட் ம் ல்லியமாக கணிக்கும் ைற பயிற் விக்கப்ப ம்.
இந்திய அரசின் மன்மத வ ட கிரகநிைல த்தகவடிவில் தரப்ப ம்
அடிப்பைட சூத்திரங்கள் கற்பிக்கப்ப ம்.

ள்ளி விபர தகவல் (ராஷ்ரீய பஞ்சாங்கம்)

தங்கும் வசதி & உண
சனிக்கிழைம மட் ம் அ கில் உள்ள பள்ளி அல்ல
மண்டபத்தில் தங்க ஏற்பா
ெசய்ய
யற்சி
ெசய்கிேறன்(உ தியளிக்க இயலா ). மிக அ கில் தங்கும் வி திகள் உள்ள . ந த்தரமான உணவகங்கள் உள்ள .
நிகழ்ச்சியின் இைடயில் ேதநீர் - பிஸ்கட் அளிக்கப்ப ம்.
கட்டணம்:

இந்த பயிற்சிக்கு கு தட்சைனயாக . 1201 ெபறப்ப ம்.
ெமாத்தம் 40 ேபர் மட் ேம அ மதிக்கப்ப வார்கள்
ன்பதி ெசய்ய ம். (மின்னஞ்சலில் ெதாடர் ெகாள்ள ம் வங்கி கணக்கு எண் தரப்ப ம்)

ேநரம்:

இரண்

இடம்:

தாம்பரம் -

நாட்க

ம் காைல 10 மணி

தல் பகல் 1 மணி வைர & 2 மணி

தல் 5 மணி வைர.

கவரி பின்னர் தரப்ப ம்.

வகுப்பைற உள் ைகேபசிைய பயன்ப த்த கண்டிப்பாக அ

மதி இல்ைல

இ
ஜாதக கணித வகுப்
இதில் ஜாதகத்தில் கிரக நிைலயால் ஏற்ப ம் பலன்கள் குறித்
விவாதிக்கப்படமாட்டா . ஜாதக பலன் குறித் ேகள்விகள் ேகட்க அ மதி இல்ைல. இ
ற்றி ம் ஜாதகம் கணிக்கும்
வகுப் அன்றி ேஜாதிஷ பலன் அறி ம் வகுப் அல்ல.
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