
�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி

 நீலாம்�ர,் ேகாயம்�த�்ர ்- 641 062.

அண்ணா பல்கைலக்கழகம்
ெசன்ைன - 600 025. 

“நாட�் நலப்பணித�்டட் 

�றப்�  �காம் அைழப்�தழ் “

2016-2017

“வ�ைமயான இைளஞரக்ேள வளமான பாரதம்”

“Healthy Youth for Healthy India”

14.03.2017 �தல் 20.03.2017 வைர

�காம் நிக�டம்:
அ�கம்பாைளயம்

இரா�பாைளயம் ஊராட�்

ேகாைவ மாவடட்ம்

             �சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற�்ம் பயன்சார ்

ஆராய்ச�்க ் கல்�ரி�ன் சாரப்ாக �றப்� �காம் 

ேகாைவ மாவடட்ம்,  இரா�பாைளயம் ஊராட�்ையச ்

ேசரந்த் அ�கம்பாைளயம் �ராமத�்ல் வ��ன்ற 

1 4 . 0 3 . 2 0 1 7  �தல் 2 0 . 0 3 . 2 0 1 7  வைர “ வ�ைமயான 

இைளஞரக்ேள வளமான பாரதம்” என்ற க�ப்ெபா�ளின் 

அ�ப்பைட�ல் �றப்� �காம் நைடெபற உள்ள�.

      இம்�கா�ல் நாள்ேதா�ம் பல்ேவ� களப்பணிக�ம் 

மாைல ேநரத�்ல் பல்ேவ� தைலப்�களில் 

க�தத்ரங்�க�ம்  மற�்ம் கைல நிகழ்ச�்க�ம் 

நிகழ்தத் உள்ேளாம்.   தாங்க�ம் தங்கள் 

��ம்பத�்ன�ம் இம்�கா�ல் கலந�்ெகாண்� 

�றப்�த�் த�மா� அன்�டன் அைழக�்ேறாம்.

அன்�ைட�ர,்

     வணக்கம்

தங்கள் வ�ைகைய ம�ழ்�டன் வரேவற்�ம்    

கல்�ரி �தல்வர் , 

நாட�் நலப்பணித�் டட் அ�வலர ்மற்�ம்  

மாணவரக்ள் ,  , PSG iTech ேகாயம்பத�்ர.்

19.03.2017         ஞா�ற�்க�்ழைம

காைல 9 மணி : ம�த�்வ �காம் வழங்�ேவார ்           

�சாேகா ம�த�்வமைன

ம�யம் 2 மணி : மன ேமம்பாட�்ப்ப�ற்�

மாைல 6 மணி க�தத்ரங்கம்

இடம் : மாகாளிஅம்மன் ேகா�ல் 

வளாகம், அ�கம்பாைளயம்

“தனி மனித�ம் ச�தாய மாற்ற�ம்”

�றப்�ைர 

��. C. L. வா�,     

�ைறதத்ைலவர,்

EEE Dept, 

PSG iTech, CBE.

வாழ்த�்ைர

��. A. க�ரே்வல்சா�  , அ�கம்பாைளயம்          

��. V. மணிகண்டன், M.A.,            

 இைடநிைல ஆ�ரியர,்          

ஊராட�் ஒன்�ய �வகக்ப்பள்ளி.

20.03.2017         �ங்கட�்ழைம

காைல 9 மணி    : ��ப்�ணர�் ேபரணி

ேநரம்                     :            மாைல 3 மணி 

�கா�ன் அன்றாட பணிகள்

காைல 5.00 மணி   :   �ட�்வ�பா�

காைல 6.00 மணி   :    ேயாகா ப�ற்�

காைல 8.00 மணி   :    �ற்�ண்�

காைல 9.00 மணி   :    களப்பணித ் �வக்கம்

ம�யம் 1.00 மணி  :    ம�ய உண�

ம�யம் 3.00 மணி  :    �றப்� ப�ற்�கள்  

மாைல 4.00 மணி  :    �ைளயாட�் மற்�ம் கைலப்ப�ற்�கள்

மாைல 5.30 மணி  :    ��ம்படம்

மாைல 6.00 மணி  :    ��ப்�ணர�் க�தத்ரங்கம்

இர� 8.00 மணி    :    இர� உண�

இர� 9.00 மணி    :    அன்றாட பணிகள் பற்�ய ம�ப்��

இைறவணக்கம்

நாட�் நலப்பணித�்டட் மாண�யரக்ள்

வரேவற்�ைர

��ம�. V. �லா�னி,

நாட�் நலப்பணித�்டட் அ�வலர,்

PSG iTech, CBE.

�ன்னிைல

�ைனவர.் G. சந்�ரேமாகன், �ைண �தல்வர,் 

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி.

��.R.ெஜகநாதன், தைலவர,்

ெதாடகக் �ட�்ற� ேவளாண்ைம வங்�

��.V.�ப�, 

�ன்னாள் ஊராட�் மன்றத ்தைலவர,் 

இரா�பாைளயம்

�காம் அ�க்ைக வா�தத் ல்

வாழ்த�்ைர

பாராட�்ைர

��. A. K. ��ேகஷ், அ�கம்பாைளயம்

��. A. கேணஷன், அ�கம்பாைளயம்

இைணந்� நடத�்பவரக்ள் - ஊர ்ெபா�மக்கள் 

��. P. �ன்னராஜ்,  

நாட�் நலப்பணித�் டட் அ�வலர,்

PSG iTech, CBE.

�றப்�ைர

�ைனவர.் P. V. ேமாகன்ராம், �தல்வர,்

�.சா.ேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற�்ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க ்கல்�ரி

��. K. �மாரசா�, 

�ைண தைலவர,் 

ெதாடகக் �ட�்ற� ேவளாண்ைம வங்�, 

இரா�பாைளயம் ஊராட�்

�ைனவர.் M.  �வராஜ், 

நாட�் நலப்பணித�்டட் ஒ�ங்�ைணப்பாளர,்

அண்ணா பல்கைலகக்ழகம், ேகாைவ 

நாட�் நலப்பணித�் டட் அ�வலரக்ள், 

��. P. �ன்னராஜ்,

��ம�. V. �லா�னி

மாணவ ஒ�ங்�ைணப்பாளரக்ள் 

1). ெசல்வன். R. S. காத�்க்

2). ெசல்வன். K. ராகேவந்�ரன்   

3). ெசல்வன். A. காரத்�்பன்

4). ெசல்வன். S. U. நவநீத��ஷ்ணன்  

5). ெசல்�. K. �பா�னி

6). ெசல்�. M. ெசௗந்தரய்ா 

நிைற� �ழா

7.00 - 7.30: கைல நிகழ்ச�்கள்



�றப்�  �காம் �வக்க�ழா

þ¼õ :   ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸õ, «Õ¸õÀ¡¨ÇÂõ

§¿Ãõ :   Á¡¨Ä 3 Á½¢

இைற வணக்கம்

நாட�் நலப்பணித�்டட்  மாண�யரக்ள்

வரேவற்�ைர

��. P. �ன்னராஜ் 

நாட�் நலப்பணித�்டட் அ�வலர,்

PSG iTech, CBE.

�ன்னிைல

�ைனவர.் G. சந்�ரேமாகன், �ைண �தல்வர, ்

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற�்ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க ்கல்�ரி.

தைலைம�ைர

�ைனவர.் P. V. ேமாகன்ராம், �தல்வர,்

�    சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற�்ம்  

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க ்கல்�ரி

வாழ்த�்ைர

 ��. R. ெஜகநாதன்,தைலவர,்

ெதாடகக் �ட�்ற� ேவளாண்ைம வங்�.

��. V. �ப�, 

�ன்னாள் ஊராட�் மன்றத ்தைலவர்

��ம�. V. �ஷ்பலதா, தைலைம ஆ�ரிைய, 

ஊராட�் ஒன்�ய �வகக்பள்ளி, 

அ�கம்பாைளயம்

நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித�் டட் தன்னாரவ்லர்

தைலப்�

மனநிைறைவத ் த�வ� 

�ராம வாழ்க்ைகயா?  நகர வாழ்க்ைகயா?

ந�வர்

�ைனவர.் S. ஆரா�தக்கண்ணன்

�ைண ேபரா�ரியர,் 

PSG iTech, CBE

கல்�ரி மாணவரக்ள், PSG iTech.

7.00 - 7.30: கைல நிகழ்ச�்கள்

16.03.2017         �யாழக�்ழைம

காைல 9 மணி : மரம் ந�தல் மற்�ம் பா�காப்� 

ேவ�  அைமதத்ல் 

ம�யம் 2 மணி : தன்னம்�க்ைக வ�ப்�கள்

மாைல 6 மணி : க�தத்ரங்கம்

இடம் : மாகாளிஅம்மன் ேகா�ல் 

வளாகம், அ�கம்பாைளயம்

“நாைளய பாரதத�்ன் �ன்ேனற்றத�்ற்� 

இைளஞரக்ளின்  பங்� “

�றப்�ைர 

�ைனவர.் S. ெஜயக்�மார்

�ைறத ்தைலவர்

Physics Dept., PSG iTech

17.03.2017         ெவள்ளிக�்ழைம

காைல 9 மணி : �ைமக�ேவல மரங்கைள  

அகற்�தல்

ம�யம் 2 மணி : மன ேமம்பாட�்ப்ப�ற்�

மாைல 6 மணி : க�தத்ரங்கம்

இடம் : மாகாளிஅம்மன் ேகா�ல் 

வளாகம், அ�கம்பாைளயம்

“தன்னம்�க்ைக வளரப்்ேபாம்”

�றப்�ைர 

��ம�. R. த�ழ்செ்சல்�, 

  �ைண ேபரா�ரியர,் 

ஆங்�லத�்ைற,

PSG iTech, CBE.

வாழ்த�்ைர

��.R.�ணேசகரன், அ�கம்பாைளயம்

 ��. K.ெசந்�ல்�மார,் அ�கம்பாைளயம்

��ம�. V. சாந்தாமணி, அ�கம்பாைளயம்

��ம�. G. சாந்�, அ�கம்பாைளயம்

  

18.03.2017          சனிக�்ழைம

காைல 9 மணி : பள்ளி மாணவரக்�க்� 

�ைளயாட�்ப் ேபாட�்கள்

ம�யம் 2 மணி : அ��த ்�றன் ேமம்பாட�் 

ப�ற்�

மாைல 6 மணி : க�தத்ரங்கம்

இடம் : மாகாளிஅம்மன் ேகா�ல் 

வளாகம், அ�கம்பாைளயம்

15.03.2017         �தன்�ழைம

காைல 9 மணி : பள்ளி வளாகம் �தத்ம் ெசய்தல் 

ம�யம் 2 மணி : தன்னம்�க்ைக வ�ப்�கள்

மாைல 6 மணி : பட�்மன்றம்

இடம் : மாகாளிஅம்மன்  ேகா�ல் வளாகம், 

அ�கம்பாைளயம்

“மன நல ேமம்பா�ம் , சந்ேதாஷ வாழ்�ம்”

�றப்�ைர 

��ம�. P. ேஷாபா & 

ெசல்�. K. �தர் ா,                      

 மனநல ஆேலாசகரக்ள்,

(Wellness centre),  

PSGiTech, CBE.

��. A.  ராமசா�, அ�கம்பாைளயம்

��. S. அங்கணன், அ�கம்பாைளயம்

��. A. அங்�சா�, அ�கம்பாைளயம்

�ராம வாழ்க்ைகேய என்ற 

தைலப்�ல் ேப�பவரக்ள்: 

 நகர வாழ்க்ைகேய என்ற 

தைலப்�ல் ேப�பவரக்ள்:

1) ெசல்�. K. �பா�னி 1) ெசல்�. S. �ரத்த்னா

2) ெசல்�. J. S. ப�தர் ா 2) ெசல்வன். M. மேனாஜ்�மார்

3) ெசல்�. B. ரி�வந்� 3) ெசல்வன் C. S.நாகராஜன்

வாழ்த�்ைர

��. A. ெபான்�சா�, அ�கம்பாைளயம்

��. A. M. இராேஜந்�ரன், அ�கம்பாைளயம்

வாழ்த�்ைர

��. A. C. இரத�்னசா�, அ�கம்பாைளயம்

��. A. K. சண்�கம்,  அ�கம்பாைளயம்

��. R. �ணேசகரன், அ�கம்பாைளயம்

7.00 - 7.30: கைல நிகழ்ச�்கள்

வாழ்த�்ைர

��. R. �ணேசகரன்,    அ�கம்பாைளயம்

��. A. �ைரசா�, அ�கம்பாைளயம்

��. V. ராஜ்�மார ், அ�கம்பாைளயம்

14.03.2017�����  ெசவ்வாய்க�்ழைம

7.00 - 7.30: கைல நிகழ்ச�்கள்

7.00 - 7.30: கைல நிகழ்ச�்கள்
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