
ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம் 

ஸ்ரீ சத்ய சாய் சசவா நிறுவனங்கள் - தமிழ்நாடு 

விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்கள் 

சசவாதள்  பயிற்சியாளரக்ளுக்கான மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி திடட்ம் 

கட்டம் - 3 

சததி : 29.08.2021 

இடம் –  சசாலல மஹால் திருசச்ி மமயின் சராடு விழுப்புரம் 
 

சநரம் தலலப்பு சபசச்ாளர் 

07.30 AM சிற்றுண்டி,  வருலக பதிவு  

08.00 AM ப்ரஷாந்தி மகாடிசயற்றம்  

08.05 AM சவத பாராயணம்  

08.15 AM பஜலன  

08.45 AM வரசவற்புலர 
திரு. ஆர். சாய் பிரசாத் சாய்ராம், 

மாவட்ட தலலவர் - கடலூர் மாவட்டம் 

08.50 AM 

அலனத்திந்திய தலலவர் ஸ்ரீ நிமிஷ் 

பாண்ட்யா அவரக்ளின் துவக்க உலர - 

ஆடிசயா 

 

08.55 AM நிகழ்சச்ி அறிமுகம் 
திரு. சுசரஷ் குமார் சாய்ராம், மாநில 

சசவா ஒருங்கிலணப்பாளர் 

09.05 AM 
பகவானின் அவதாரமும், அவதார 

பணியும் 

திரு. வி. சந்திரசசகர் சாய்ராம் , 

சிதம்பரம் பாஜனா மண்டலி 

09.35 AM SSSSO-வின் மதாடக்கமும் வளரச்ச்ியும் 
திரு. சுசரஷ் குமார் சாய்ராம், மாநில 

சசவா ஒருங்கிலணப்பாளர் 

10.05 AM 

உயர் மாற்றம் அலடயும் மபாருட்டு 

பகவானுடன் இலடயறாத மதாடர்பில் 

இருப்பதற்கான சாதலன 

திரு. எஸ். சரவணன் சாய்ராம், 

மாவட்ட தலலவர் - விழுப்புரம் 

மாவட்டம் 

10.35 AM 

ஸ்காரஃ்ப்,  வில்லல, மகாடி 

ஆகியவற்றின் புனிதம், 9 அம்ச நடத்லத 

சகாட்பாடுகள், சசவாதளத்தினருக்கு 

முன் மாதிரி ஆதல் 

திரு. ஏகாம்பரம் சாய்ராம், கடலூர் 

மாவட்ட சசலவ ஒருகணிப்பாளர் 

10.55 AM சதநீர் இலடசவலள  

11.00 AM வழிகாட்டு உலர 
திரு. சுசரஷ் சாய்ராம், மாநில 

தலலவர் - தமிழ் நாடு 

11.30 AM 
ப்ரஷாந்தி நிலலய சசலவக்கு 

சசவாதளத்தினார் தயாராகுதல் 

திரு. காந்தி சாய்ராம், விழுப்புரம் 

மாவட்ட சசலவ ஒருங்கணிப்பாளர்  

11.50 AM 

பாலவிகாசின் அடிப்பலடகள், sssso-

வின் வளரச்ச்ிக்கு பாலவிகாலச 

வலுப்படுத்துதல்   

திருமதி. மசல்விகண்ணம்மாள் 

சாய்ராம், விழுப்புரம் மாவட்ட கல்வி 

ஒருகணிப்பாளர்  

12.10 PM சசலவ குறித்த உலரயாடல்  

 மசல்வி. லக்்ஷமி பிரசாந்தி, மஹிலா 

இலளஞர் ஒருங்கணிப்பாளர் – 

மநய்சவலி சாய் சமிதி 



12.30 PM 
ப்ரஷாந்தி நிலலய சசலவ - ஒரு 

கண்சணாட்டம்  

திரு பி.ஆர். ராஜன், மாநில சசவா 

இலண ஒருங்கிலணப்பாளர்  

12.55 PM உணவு இலடசவலள  

01.40 PM 

SSSSO-வின் பன்முக வளரச்ச்ியில் 

மாவட்ட தலலவரக்ள் மற்றும் சமிதி 

கன்வீனரின் பங்கு 

 திரு. ஆர். சாய் பிரசாத் சாய்ராம், 

மாவட்ட தலலவர் - கடலூர் மாவட்டம் 

02.10 PM 

குழு விவாதம் 1: ஸ்ரீ சத்ய சாய் 

திருப்பணியும், நிர்வாகிகளின் பங்கும் 

- நடுவர் 

குழு விவாதம் 2:  புதுலம புகுத்துதல் 

மற்றும் பலடப்பாற்றல் வழிசய சசலவ 

தரத்லத உயரத்்துதல் - நடுவர் 

குழு விவாதம் 3: மாவட்டத்தில் 

பாலவிகாலச விரிவாக்குவதற்கான 

மசயல் திட்டம் - நடுவர்    

குழு விவாதம் 4 : இலளசயாலர அடுத்த 

தலலமுலற சசவதளம் மற்றும் SSSSO-

வின் நிர்வாகிகளாக்குவதற்கு 

ஊக்குவித்தல் - நடுவர் 

குழு விவாதம் 5: மதய்வீக 

அடிசச்ுவடுகள் அன்றாட சாதலனயில் 

பகவான் காட்டிய ஆன்மீக வழியில் 

நடத்தல்- நடுவர் 

 

02.40 PM 

குழு விவாதங்களில் மவளிவந்த 5 

நலடமுலறப்படுத்தத்தக்கக் 

கருத்துக்கலள வழங்குதல்  ஒவ்மவாரு 

குழுவிற்கும் 10 நிமிடம் 

 

3.25 PM மதாகுத்து வழங்குதல் 
திரு. சுசரஷ் குமார் சாய்ராம், மாநில 

சசவா ஒருங்கிலணப்பாளர் 

03.50 PM சிறப்பு உலரயாடல்  

திரு. எஸ். ஆர். சந்திரசசகர் 

சாய்ராம், மாநில தலலவர் -

மசன்லன மமட்சரா 

4.10 PM உறுதிமமாழி மற்றும் சவண்டுதல்  

4.25 PM மங்ங்ள ஆரத்தி  

மஜய் சாய்ராம்! 

 

ஆன்மீகப் பயிற்சிக்கான அலழப்சப உன் பதவிப் மபாறுப்பு என் சநரடி 

பார்லவயில் என் நிர்வாகத்தின் கீசழ நீ இருக்கின்றார் என்பதற்கான 

எசச்ரிக்லக உன் பதவி மபாறுப்பு. 

- பாபா 


