
�சாேகா ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் 

பயன்சார் ஆராய்ச�்க் கல்�ரி

 நீலாம்�ர,் ேகாயம்�த்�ர் - 641 062.

அண்ணா பல்கைலக்கழகம்
ெசன்ைன - 600 025. 

“நாட�் நலப்பணித்�டட் 

�றப்�  �காம் அைழப்�தழ் “

2017-2018

“இைளஞரக்ளின் �ய்ைம இந்�யா”

“Youth for Clean India”

05.12.2017 �தல் 11.12.2017 வைர

�காம் நிக�டம்:
�மாரபாைளயம்,

அன்�ர ்ஊராட�்,

ேகாைவ மாவடட்ம்.

             �சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்

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

ேகாைவ மாவடட்ம், �மாரபாைளயம், அன்�ர ்ஊராட�் 

�ராமத்�ல் வ��ன்ற 05.12.2017 �தல் 11.12.2017 வைர 

“ இைளஞரக்ளின் �ய்ைம இந்�யா”  என்ற 

க�ப்ெபா�ளின் அ�ப்பைட�ல் �றப்� �காம் 

நைடெபற உள்ள�.

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

மாைல ேநரத்�ல் பல்ேவ� தைலப்�களில் 

க�த்தரங்�க�ம்  மற்�ம் கைல நிகழ்ச�்க�ம் 

நிகழ்த்த உள்ேளாம். தாங்க�ம் தங்கள் 

��ம்பத்�ன�ம் இம்�கா�ல் கலந்�ெகாண்� 

�றப்�த�்  த�மா� அன்�டன் அைழக்�ேறாம்.

அன்�ைட�ர,்

     வணக்கம்

தங்கள் வ�ைகைய ம�ழ்�டன் வரேவற்�ம்    

கல்�ரி �தல்வர் , 

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட அ�வலர் மற்�ம் 

தன்னாரவ்லரக்ள், �சாேகா ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம்   

பயன்சார் ஆராய்ச�்க் கல்�ரி .

 

 

காைல 9:30 மணி : ம�த்�வ �காம்

�சாேகா ம�த்�வமைன

ம�யம் 2:30 மணி : மன ேமம்பாட�்ப்ப�ற்�

மாைல 5:00 மணி : பட்�மன்றம்

“ெபரி�ம் பா�க்கப்ப�வ�-      

�ைரப்படத்�னால் ச�கமா?

ச�கத்�னால் �ைரப்படமா?”

ந�வர்
R.த�ழ்செ்சல்�,

�ைணப்ேபரா�ரியர,் ஆங்�லத�்ைற., 
�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க்கல்�ரி

�கா�ன் அன்றாட பணிகள்

காைல 5.15 மணி  :    �ட�்வ�பா�

காைல 5:30 மணி  :    ேயாகா ப�ற்�

காைல 7.30 மணி  :    களப்பணி

காைல 9.30 மணி  :    �ற்�ண்�

காைல 10.30 மணி:    களப்பணித்�வக்கம்

ம�யம் 1.00 மணி :    ம�யஉண�

ம�யம் 2.30 மணி :    தன்னம்�க்ைக வ�ப்�கள்  

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

மாைல 5.30 மணி  :    �றப்� நிகழ்ச�்கள்

மாைல 6.30 மணி  :    கைலநிகழ்ச�்கள்

இர� 8.00 மணி      :    இர� உண�

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

இைறவணக்கம்

நாட�் நலப்பணித்�டட் மாண�யரக்ள்

வரேவற்�ைர

ெசல்வன்.காரத்்�க், 

மாணவ ஒ�ங்�ைணப்பாளர.்

�ன்னிைல

�ைனவர.் G. சந்�ரேமாகன், �ைண �தல்வர,் 

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி.

�காம் அ�க்ைக வா�த்தல்

இைணந்� நடத்�பவரக்ள் - ஊர் ெபா�மக்கள் 

��ம�. �.�லா�னி  
�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட அ�வலரக்ள், 

��ம�.�.�லா�னி 

��.ப.�ன்னராஜ்

மாணவ ஒ�ங்�ைணப்பாளரக்ள் 

ெசல்வன்.S.காரத்்�க்

ெசல்வன்.S.அப்பாஸ் �ன்  

ெசல்�..ர�கா 

ெசல்�.R.ேமானிஷா

ெசல்�.S.நிேவ�தா

ெசல்வன்.R.��ஷ்ணா

ெசல்வன்.A.காரத்்�பன் 

ெசல்வன்.M.அ�த்

ெசல்�.P.அமர�்யா 

ெசல்�.S.ஜனனி �ரியா

ெசல்�.R.ப்ரத�் ஷா

தைலப்�

நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

காைல 9:00 மணி : ேகா�ல் வளாகம் �த்தம் ெசய்தல்

ம�யம் 2 மணி : நிைற��ழா

மாைல 6:30 மணி : கைல நிகழ்ச�்கள்

வாழ்த்�ைர

  தைலவர,்��.K.P.தரம்ராஜ்,

ெபற்ேறார ்ஆ�ரியர ்சங்கம், �மாரபாைளயம்.

��.A.ரங்கசா�, தைலவர ்

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.

��ம�.P.��லா,      தைலைமஆ�ரிைய,       

ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப் பள்ளி, �மாரபாைளயம். 

இடம் : ெசங்�ந்தர் ��மண மண்டபம், 

�மாரபாைளயம்
நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

10.12.2017         ஞா�ற்�க்�ழைம

11.12.2017         �ங்கட�்ழைம

�ைனவர். M.  �வராஜ், 

நாட�் நலப்பணித்�டட் ஒ�ங்�ைணப்பாளர,்

அண்ணா பல்கைலக்கழகம், ேகாைவ 

��.ெசௗந்தரராஜன்,

�ன்னாள் ேப�ராட�் தைலவர,்  அன்�ர.்

�றப்� ��ந்�னரக்ள்

 ��.நடராஜ் ,  ஊரக்�ண்டர,் 

�மாரபாைளயம்.

��.சண்�கம், ஊரந்ாடட்ாைம,

�மாரபாைளயம்.

        ெபா�ளாளர,் ��.சங்கர ,்

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.

       ேமலாளர,் ��.ெபரியசா�,

வடட்மைல ஆண்டவர ்ெடக்ஸ்ைடல் �ல்ஸ், �மாரபாைளயம். 

        ெசயலாளர,்��.நடராஜ் , 

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.



இைற வணக்கம்

நாட�் நலப்பணித்�டட்  மாண�யரக்ள்

வரேவற்�ைர

��ம�. �.�லா�னி, 

நாட�் நலப்பணித்�டட் அ�வலர,்

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி.

�ன்னிைல

�ைனவர். G. சந்�ரேமாகன், �ைண �தல்வர,் 

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் 

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி.

தைலைம�ைர
�ைனவர். P. V. ேமாகன்ராம், �தல்வர,்

�    சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம்  

பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி

வாழ்த்�ைர

  தைலவர,்��.K.P.தரம்ராஜ்,

ெபற்ேறார ்ஆ�ரியர ்சங்கம், �மாரபாைளயம்.

��.A.ரங்கசா�, தைலவர ்

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.

��ம�.P.��லா,      தைலைம ஆ�ரிைய,       

ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப் பள்ளி, �மாரபாைளயம். 

நன்��ைர

ெசல்�.R.ப்ரத�் ஷா

காைல 9:30 மணி : பள்ளி வளாகம் �த்தம் ெசய்தல்

ம�யம் 2:30 மணி : தன்னம்�க்ைக வ�ப்�கள்

மாைல 5:00 மணி : �றப்� நிகழ்ச�்

காைல 9:30 மணி : ெடங்� ��ப்�ணர�் ேபரணி

ம�யம் 2:30 மணி : மன ேமம்பாட�்ப்ப�ற்�

மாைல 5:00 மணி : �றப்� நிகழ்ச�்

�றப்�ைர 

��.ர�சச்ந்�ரன், 

  SPACE Academy

காைல 11:00 மணி : பள்ளி மாணவரக்�க்� 

�ைளயாட�்ப் ேபாட்�கள்

ம�யம் 3:00 மணி : பா�காப்� ��ப்�ணர�்

இடம் : பள்ளி வளாகம்

வழங்�பவர்

��.V.ரங்கராஜ�

பா�காப்� அ�வலர,் �சாேகா கல்� நி�வனங்கள்.

��.ெசௗந்தரராஜன்,

�ன்னாள் ேப�ராட�் தைலவர,்  அன்�ர.்

�றப்� ��ந்�னரக்ள்

 ��.நடராஜ் ,  ஊரக்�ண்டர,் 

�மாரபாைளயம்.

��.சண்�கம், ஊரந்ாடட்ாைம,

�மாரபாைளயம்.

        ெபா�ளாளர,் ��.சங்கர ,்

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.

       ேமலாளர,் ��.ெபரியசா�,

வடட்மைல ஆண்டவர ்ெடக்ஸ்ைடல் �ல்ஸ், �மாரபாைளயம். 

�றப்� ��ந்�னர்

  �ைணப்ேபரா�ரியர,் ��.ஆரா�தக்கண்ணன்,

கணித�யல் �ைற

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க்கல்�ரி

நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

�றப்�ைர

நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

காைல 9:30 மணி : பள்ளிக்� வண்ணம் ��தல்

ம�யம் 2:30 மணி : தன்னம்�க்ைக வ�ப்�கள்

மாைல 5:30 மணி : �றப்� நிகழ்ச�்

                      ெசல்�. K. �த்ரா,

 மனநல ஆேலாசகர,்

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க்கல்�ரி

“உள�ய�ன் பாரை்வ�ல்-உடல் நல�ம் 

மன நல�ம்”

தைலப்�

நன்��ைர

நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

“தற்சாற்� வாழ்க்ைக”
தைலப்�

இடம் : ெசங்�ந்தர் ��மண மண்டபம், 

�மாரபாைளயம்

இடம் : ெசங்�ந்தர் ��மண மண்டபம், 

�மாரபாைளயம்

மாைல 6:30 மணி : கைல நிகழ்ச�்கள்

இடம் : ெசங்�ந்தர் ��மண மண்டபம், 

�மாரபாைளயம்

நன்��ைர
நாட�் நலப்பணித்�ட்ட, தன்னாரவ்லர்

மாைல 6:30 மணி : கைல நிகழ்ச�்கள்

மாைல 6:30 மணி : கைல நிகழ்ச�்கள்
மாைல 6:30 மணி : கைல நிகழ்ச�்கள்

06.12.2017         �தன்�ழைம

07.12.2017         �யாழக்�ழைம 

05.12.2017 ����� ெசவ்வாய்க்�ழைம

09.12.2017          சனிக்�ழைம

08.12.2017         ெவள்ளிக்�ழைம08.12.2017         ெவள்ளிக்�ழைம

இடம் : ெசங்�ந்தர் ��மண மண்டபம், 

�மாரபாைளயம்

ம�யம் 3 மணி : �றப்�  �காம் �வக்க�ழா

காைல 9:30 மணி : இைளஞர் உடல் மற்�ம் மன 

ேமம்பாட�்ப் ப�ற்�

ப�ற்�யாளர்

�ைனவர.்R.ரேமஷ்

இயந்�ர�யல் �ைற, 

�சாேகா ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் பயன்சார ்ஆராய்ச�்க் கல்�ரி

        ெசயலாளர,்��.நடராஜ் , 

அறங்காவலர ்��, �மாரபாைளயம்.
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