விண்ணப்ப எண்.

முன்னாள் மாணவர்கள் பேரவவ
தமிழ் இசைக் கல்லூரி
தமிழ் இசைச் ைங்கம்
இராஜா அண்ணாமசை மன்றம்
சைன்சை – 600 108

உறுப்ேினர் விண்ணப்ேப் ேடிவம்
சபயர் :
பிறந்த தததி:

வயது:

நாடு:
தமிழ் இசைக் கல்லூரியில் படித்துமுடித்த ஆண்டு:
ேடித்த ேடிப்பு:
1.

முதுநிசை பட்டப்படிப்பு:

2.

இளங்கசை பட்டப்படிப்பு:

3.

பட்டயம் படிப்பு:

4.

ைான்றிதழ் படிப்பு:

சதாடர்புசகாள்ள தவண்டிய முகவரி:
சதாசைதபைி எண். :
அசைதபைி எண்.

:

மின்ைஞ்ைல்

:

தற்தபாசதய பணி விவரம்:

இசை:

பிற துசற:

பணியின் விவரம்:
அலுவைக முகவரி:

இசையில் தங்கள் ஆர்வமுள்ள துசற:
குரைிசை

:

கருவி இசை:

பரதநாட்டியம்

:

ஆராய்ச்ைி:

தமற்சகாண்டு இசைப் பயிை/படிப்பு சதாடர விருப்பம் உள்ளதா ?
ஆம் எைில்;
குரைிசை :

கருவியிசை:

பரதநாட்டியம்:

ஆராய்ச்ைி:
2....
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முசறயாை இசைக் கல்வி:
சதாசைநிசைக் கல்வி :
(பிற கசை மற்றும் அறிவியல் துசறகள் எைில் குறிப்பிடுக)

உறுதிமமாழி
தமற்குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் அசைத்தும் எைக்குத் சதரிந்தமட்டில் ைரியாைதும்
உண்சமயாைதும் என்று நான் உறுதிகூறுகிதறன்.

நாள் :

சகசயாப்பம்

இடம்:

சதாடர்புக்கு

:

முசைவர் தவ.சவ, மீ ைாட்ைி
முதல்வர்

தமிழ் இசைக் கல்லூரி
தமிழ் இசைச் ைங்கம்

இராஜா அண்ணாமசை மன்றம், சைன்சை – 600 108,

சதாசைதபைி

:

044-2533 0350 / 73582 43951 / 92822 35964

மின்ைஞ்ைல்

:

tamilisaikalloori@yahoo.in

Application No. …………………

ALUMNI ASSOCIATION

TAMIL ISAI KALLOORI. TAMIL ISAI SANGAM
Raja Annamalai Mandram, Chennai – 600 108.
Application Form for Membership
Name ……………………………………………………………………………………………………………
Date of Birth …………………………………………………....………… Age :……………………….
Natiionality …………………………………………………………………………..……………………………………………..…..
Year/s you Passed out from our College ……………………………………..…………. Course …………….…………

Course Studied :
TAMIL ISAI KALLOORI, CHENNAI

1. Postgraduate



2. Undergraduate



3. Diploma

 

4. Certificate







Address for communication …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………..……………………………
Ph. Nos. : Mobile ………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….

Present Work : Music Others 
Designation ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Office Address …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………………………………
Area of Interest in Music :
Vocal

Instrument (Specify) Bharathanatyam

Research
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Would you like to Study further in Music :

Yes / No

Regular Mode
If Yes : Practical

Vocal / Instrument (Specify)

 Join further Study Course in Music / Art & Science
 Join Practical personal class Vocal / Instrument / Bharathanatyam
 Join Skype Class Vocal / Instrument / Bharathanatyam
Distance Education Mode
 Art / Science / Music Courses

DECLARATION
I certify that the above information furnished by me is correct and true to the best of my knowledge and belief

Date : ………………………………

…………………………………………………..
Signature

Place ……………………………….
For Any Query or further details please contract
Dr.V.V.Meenakshi
Principal,
Tamil Isai Kalloori,
Tamil Isai Sangam, Raja Annamalai Mandram,
Chennai – 600 108.
Phone : 044-25330350 / 7358243951 / 9282235964
Email : tamilisaikalloori@yahoo.in

