
 

 
அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் நாட்�  நலப்பண�  திட்டம் 

 அல� 1 மற்�ம் 2 ,இரத்ததான சிறப்� �கம் 27.09.2018 அன்� நடத்திய� 

�ம்பேகாணம் அர� தைலைம ம�த்�வமைனக்� 200 �ன�ட் இரத்தம் 

வழங்கிய�.�அர�  ெபாறிய�யல் கல்���ஆேலாசக��ேபராசி�ய��

S.Sேகாதண்டபாண��அவ�கள்��ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� �ைனவ� பா 

.ேகாப� அவ�கள் ,�ைண �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் அவ�கள் 

மற்�ம் �ைற தைலவ�கள் ,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் பங்ேகற்��

��தி�ெகாைடயள�த்தன�. இரத்ததான �காைம� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� மற்�ம்�A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���மற்�ம்�வ�வாய்��ைற��ம்பேகாணம்�

இைணந்� �ய்ைம�இந்தியாவ�ற்���ம்பேகாணம்��நகரம்���வைத�ம்�

�த்தம்�ெசய்���வ�ழிப்�ண���எற்ப�த்திய���ம்பேகாணம்�சா��ஆசிய��

M.ப�ரத�ப்��மா���அவ�களால்�ெகா�யைசத்���வக்கி�ைவத்தா�.

 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���மற்�ம்�வ�வாய்��ைற ,நகராட்சி�

�ம்பேகாணம்�இைணந்�  �ய்ைம�இந்தியாவ�ற்���ம்பேகாணம்��ேமல�

காேவ�ரய�லி�ந்��உள்���வைர�காேவ��ஆ�� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

மாணவ�கள்�ெநகிழி�ந�க்கி��த்தம்�ெசய்தன���மா��டன்�ெநகிழி�நிகப்பட்ட��.  

 



 
�ம்பேகாணம்�சா��ஆசிய�� M.ப�ரத�ப்��மா���அவ�கள்��த்தம்�

ெசய்�நிகழ்ச்சிைய��வக்கி�ைவத்தா��உமா� ,நகராச்சி�ஆைணய��அவ�கள்�

உடன்�இ�ந்தா�.�மா��பதினா���டன்�ெநகிழி�காவ���ஆ���த்தம்�

ெசய்யப்பட்ட�. ெபா�மக்கள்� நாட்� நலப்பண� திட்ட மாணவ�கைள�

பாராட்�ன��. 

 



அர� ெபாறிய�யல் கல்���மற்�ம்�வ�வாய்��ைற ,நகராட்சி�

�ம்பேகாணம்�இைணந்�  �ய்ைம�இந்தியாவ�ற்���ம்பேகாணம்��ேமல�

காேவ�ரய�லி�ந்��உள்���வைர�காேவ��ஆ�� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

மாணவ�கள்�ெநகிழி�ந�க்கி��த்தம்�ெசய்தன���மா��டன்�ெநகிழி�நிகப்பட்ட��.  

பல்ேவ��நாள�தழ்கள�ல்�ெசய்தியாக�ெவள�வந்த�.

 
அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் நாட்�  நலப்பண�   25.07.2018 

அன்� ேப�ட��ேமலாண்ைம�பற்றிய�வ�ழிப்�ண��� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

மாணவ�க�க்��  �ம்பேகாணம் த�யைணப்���ைற��லமாக�  வழங்கப்பட்ட�� 

அர� ெபாறிய�யல் கல்���ஆேலாசக��ேபராசி�ய�� S.Sேகாதண்டபாண��

அவ�கள்��ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� �ைனவ� பா .ேகாப� அவ�கள் 

,�ைண �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் அவ�கள் மற்�ம் �ைற 

தைலவ�கள் ,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் பங்ேகற்���அவசர�கால�

ேப�ட��பற்றி�வ�ழி�ண���அைடந்தன�� நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல� 

M.ஆனந்த �மா� நிகழ்ச்சிைய��ஒ�ங்கிைணத்தா� 

 



 
�ம்பேகாணம் வ�வாய் �ைற சா�ப�ல் ப�ைம வளாகம் அைமக்க 

க�த்தரங்கம் நைடெபற்ற� . �ம்பேகாணம்�சா��ஆசிய�� M.ப�ரத�ப்��மா���

அவ�கள்��வக்கி�ைவத்தா��பாப்பம்மாள்� ,��ம்பேகாணம்�கல்வ��மாவட்ட�

அ�வல��அவ�கள்��நிகழ்ச்சிைய�வரேவற்��ெதாடங்கினா�.. அர� 

  ெபாறிய�யல் கல்��   நாட்�  நலப்பண�  திட்டம்  சா�ப�ல், நாட்� நலப்பண� 

திட்ட அ�வல� M.ஆனந்த �மா� கலந்�ெகாண்டா�. 

 



அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் நாட்�  நலப்பண�  திட்டம் 

 ,உடல்�ப�ேசாதைன�  சிறப்� �கம் 27.09.2018 அன்� நடத்திய�  

Dr.ெசாமச்�ந்தரம்�அவ�களால்�கல்���மாணவ�,மாணவ�க�க்�ம்�

,ேபராசி�ய�ெப�மக்க�க்�ம்� உடல்�ப�ேசாதைன�  ெசய்யப்பட்ட�.அர� 

ெபாறிய�யல் கல்���ஆேலாசக��ேபராசி�ய�� S.Sேகாதண்டபாண��அவ�கள்�

�ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� �ைனவ� பா .ேகாப� அவ�கள் ,�ைண 

�தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் அவ�கள் மற்�ம் �ைற தைலவ�கள் 

,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் பங்ேகற்ற்றன�. நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� மற்�ம்�A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 
அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் நாட்�  நலப்பண�  திட்டம் 

 மற்�ம்�மகாத்மா�காந்தி�ம�த்�வ�கல்���இைணந்��இ�தய�சிகிச்ைச�

�காம்�நைடெபற்ற�. இ�தய�அ�ைவ�சிகிச்ைசநி�ண�� Dr.பா�த்தசாரதி���

ப�ேசாதைன�  ெசய்தா��.  ECHO,ECG,ேசாதைனகள்�இலவசமாக�

ெபா�மக்க�க்�ம்�,ெபற்ேறா�க்�ம்�,மாணவ�,மைனவ�க�க்�ம்�

ெசய்யப்பட்டன. அர� ெபாறிய�யல் கல்�� �தல்வ� �ைனவ� பா .ேகாப� 

அவ�கள் ,�ைண �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் அவ�கள் மற்�ம் 

�ைற தைலவ�கள் ,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் பங்ேகற்ற்றன�. 



நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� மற்�ம்� A.Aஅ�ண்�

ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 

 
அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� ,நாட்�  நலப்பண�  திட்டம்  சா�ப�ல்��தந்திர�

தின�அண�வ�ப்��மற்�ம்�ெகா��எற்�ம்�நிகழ்ச்சி�நைடெபற்ற�� .ேதசிய�

ேகா�ைய� அர�   ெபாறிய�யல் கல்���தைலவ��தி�நா�க்கர��அவ�கள்�

ெகா��எற்றி� , �தந்திர�தின�உைர�நிகழ்த்தினா� . சிறப்��வ��ந்தினராக�

லயன்ஸ்சங்க�உ�ப்ப�ன��ராம்�மா��அவ�கள்�கலந்�ெகாண்டா�. 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் , �ைனவ� பா .ேகாப� 

�தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல் �ன்னால் ��யர� தைலவ� பாரத 

ரத்னா டாகட� .ஆ .ப .ஜ .அப்�ல்கலாம் அவ�கள�ன் ப�றந்த நாைள இைளஞ�  

எ�ச்சி நாளாக ப�ரகடனம் ெசய்� நிைனேவந்தல்�நிகழ்ச்சி�  நைடெபற்ற� . 

ேபரண�ைய நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� 

மற்�ம் அ�ண்� ஒ�ங்கிைணத்தன�. நிகழ்ச்சிய�ல்� அைணத்� 

மாணவ,மாணவ�கள் மற்�ம் ேபராசி�ய�கள்  கலந்�ெகாண்� சிறப்ப�த்தன�. 
 

�ற்�லாவ�ல் நாைளய உலகம் க�த்தரங்கம் 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் , �ைனவ� பா .ேகாப� 

�தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல் �ற்�லாவ�ல்�நாைளய�உலகம்�

க�த்தரங்கம்�நைடெபற்ற��நிகழ்ச்சிய�ல்��ைனவ��பாலன்�அவ�கள்�

சிறப்�ைரயாற்றினா�.��ற்�லாவ�ல்�ெமாழி , கலாச்சாரம்� , பண்பா��

உலகளவ�ல்�எ�த்��ெசல்லப்ப�ம் ,ெபா�ளாதாரம்�உய�ம்�என�சிறப்பாக�

உைரயாற்றி�அம�ந்தா� .��ைண  �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் 

அவ�கள் வாழ்த்�ைர�வழங்கி�சிறப்ப�த்தா��. 
 



 
நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� மற்�ம் 

அ�ண்� ஒ�ங்கிைணத்தன�. நிகழ்ச்சிய�ல்� அைணத்� மாணவ,மாணவ�கள் 

மற்�ம் ேபராசி�ய�கள்  கலந்�ெகாண்� சிறப்ப�த்தன�. 
 

 
நாட்� நலப்பண� தினம் 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் , �ைனவ� பா .ேகாப� 

�தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல் நாட்��நலப்பண��தினம்�ெகாண்டபட்ட� . 

சிறப்பாக�பண�யாற்றிய� நாட்� நலப்பண� திட்ட அைணத்� 



மாணவ,மாணவ�க�க்�ம்�சான்றிதல்�வழங்கப்பட்ட�.  நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� நன்றி�ைர�வழங்கினா�� . நிகழ்ச்சிய�ல்�

அைணத்� மாணவ,மாணவ�கள் மற்�ம் ேபராசி�ய�கள்  கலந்�ெகாண்� 

சிறப்ப�த்தன�. 

உலக �ய்ைம தினத்திற்� பாராட்� வ�ழா - 1.10.2018 
 

 
உலக��ய்ைம�தினத்தில்� அர� ெபாறிய�யல் கல்��, மற்�ம்�

ேராட்ட��கிளப்� �ம்பேகாணம் �இைணந்���ம்பேகாணம்�நகரம்���வ�ம்�

உள்ள��ப்ைபகைள�அகற்றி�,வ�ழி�ண���எற்ப�தின� �ைனவ�,அதைன�

சிறப்ப�க்�ம்�வ�தமாக�அன்ன��ெப�ெசன்ட்�அம்ைமயா��அவ�கள�ன்�ப�றந்த�

நாளன்�� நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல� தி� ம .ஆனந்த �மா� 

அவ�க�க்��பாராட்��சான்றிதல்�வழங்கப்பட்ட�.�ன்னாள்�மய�லா��ைற�

பாரா�மன்ற�உ�ப்ப�ன��தி�.கி�ஷ்ண��த்தி�அவ�கள்�பாராட்��சான்றிதல்�

வழங்�கிறா�. 
 
 
 

அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�அ�வல��வ��� 



 
அண்ணா�பல்கைல�கழக�வ���� 2018 ம்ஆண்��நைடெபற்ற� .இதில்�

அர��ெபாறிய�யல்�கல்�� , நாட்��நலப்பண��திட்ட�அ�வல��

ம்.ஆனந்த�மா��அவ�க�க்�� 2017-2018 ம்ஆண்�ற்கான�சிறந்த�நாட்��

நலப்பண��திட்ட�அ�வல��வ����அண்ணா�பல்கைல�கழக��ைணேவந்த��

�ரப்பா�அவ�களால்�வழங்கப்பட்ட� . அ�கில் �ைனவ��சா�ேவல்�

ெசல்ைலயா� , நாட்��நலப்பண��திட்ட�இயக்�ன�� ,ெசன்ைன�மற்�ம்�

அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�ஒ�ங்கிைணப்பாள��

�ைனவ��ரேமஷ்�அவ�கள் . தி�ச்சி� ,அண்ணா�பல்கைல�கழக��ன்�

ெசந்தில்�மா�� , தி�ச்சி� ,அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�

ஒ�ங்கிைணப்பாள���ைனவ�� .�மர��பரன்�உடன்�இ�ந்தன� . அண்ணா�

பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�மாணவ� ,மைனவ�க��ம்�வ���கள்�

வழங்கப்பட்டன.  
 
 
 
 
அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�வ��� 



 

 
அண்ணா�பல்கைல�கழக�வ���� 2018 ம்ஆண்��நைடெபற்ற� .இதில்�

அர��ெபாறிய�யல்�கல்����ைண�தைலவ��ெசந்தில்�மா����அவ�க�க்��

2017-2018 ம்ஆண்�ற்கான�சிறந்த�நாட்��நலப்பண��திட்ட�அல��வ����

அண்ணா�பல்கைல�கழக��ைணேவந்த���ரப்பா�அவ�களால்�வழங்கப்பட்ட� . 

அ�கில் �ைனவ��சா�ேவல்�ெசல்ைலயா� , நாட்��நலப்பண��திட்ட�

இயக்�ன�� ,ெசன்ைன�மற்�ம்�அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��

திட்ட�ஒ�ங்கிைணப்பாள���ைனவ��ரேமஷ்�அவ�கள் . தி�ச்சி� ,அண்ணா�

பல்கைல�கழக��ன்�ெசந்தில்�மா�� , தி�ச்சி�,அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��

நலப்பண��திட்ட�ஒ�ங்கிைணப்பாள���ைனவ�� .�மர��பரன்�உடன்�

இ�ந்தன�. அண்ணா�பல்கைல�கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�மாணவ�

,மைனவ�க��ம்�வ���கள்�வழங்கப்பட்டன.  
 



 
தற்காப்��கைல�பற்றி� NJM�தற்காப்��கைல�நி�வன��நஜி�த�ன்�

அவ�கள், நாட்��நலப்பண��திட்ட�மாணவ� ,மைனவ�க��ம்��ெசயல்�

வ�ளக்கம்�மற்�ம்�சிறப்�ைர�வழங்கினா� . நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� நன்றி�ைர�நிகழ்த்தினா�.��ைனவ� பா 

.ேகாப� �தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல்�நைடெபற்ற�.   
  

 



�ன்னால்�இரா�வத்தின��பட்டாலியன் - 8 �மற்�ம்� அர� 

  ெபாறிய�யல் கல்��   நாட்�  நலப்பண�  திட்டம்   இைணந்� 26.07.2018, 

நடத்திய� கா�கில்�ேபா��நிைன��தின�ேபரண�. �ம்பேகாணம்���வ�ம்�

ேபரண��ெசன்��இரா�வ�வ �ர�க�க்��நிைறவாக�அஞ்சலி�

ெச�த்திய�.நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� மற்�ம்�

A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 
ேகரளா�மாநிலத்தில்�வரலா��க�ைமயான�ெவள்ளம்�எற்பாட்� , மக்கள்�

க�ம்�அவதிக்��ஆளாகின� . அர��ெபாறிய�யல்�கல்��� ,நாட்��நலப்பண��

திட்டத்தின்�சா�ப�ல்�ஒ��இலச்சம்��பாய்�மற்�ம்�அவ�க�க்��ேதைவயான�

உண�� , உைட� ,தண்ண��� ,பால்�ெபா�ட்கள்� ,ெம��வ�த்தி�மற்�ம்�

அ�ப்பைட�ெபா�ட்கள்� ,�ம்பேகாணம்� , வ�வாய்��ைற�வழியாக  ேகரளா�

மாநிலத்திலற்��அ�ப்ப��ைவக்கப்பட்ட� . நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல� 

M.ஆனந்த �மா� மற்�ம்� A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணதா�. �ம்பேகாணம்�சா��

ஆசிய�� M.ப�ரத�ப்��மா���அவ�களால்�நிவாரண�ெபா�ட்கள்�அ�ப்ப��

ைவக்கபட்ட�. 

 



 
தமிழ்நா��தடகள�சங்கம்�மற்�ம்�அர��ெபாறிய�யல்�கல்���

இைணந்��மின��மாரத்தான்�நடத்திய���ைகய�ைல�இல்லா�  இந்தியா�

உ�வாக்க�நடத்தபட்ட� . சிறப்��வ��ந்தினராக�தி� .கி�ஷ்ணசாமி�அவ�கள்�

கலந்�ெகாண்��சிறப்ப�த்தா� .�மா��ஆய�ரம்�மாணவ ,மாணவ�கள்�

கலந்�ெகாண்டன�. 

 



தற்காப்��கைல�பற்றி� NJM�தற்காப்��கைல�நி�வன��நஜி�த�ன்�

அவ�கள், நாட்��நலப்பண��திட்ட�மாணவ� ,மைனவ�க��ம்��ெசயல்�

வ�ளக்கம்�மற்�ம்�சிறப்�ைர�வழங்கினா� . நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� நன்றி�ைர�நிகழ்த்தினா�.��ைனவ� பா 

.ேகாப� �தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல்�நைடெபற்ற�.   

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���நாட்��நலப்பண��திட்டம்�சா�ப�ல்�உலக�

தாய்ப்பால்�வாரத்ைத��ன்ன�ட்��மாெப�ம்�வ�ழிப்�ண���ேபரண��

கப�ஸ்தலம்�கிராமத்தில்�நடத்திய�.ேபரண���ம்பேகாணம்�கப�ஸ்தலம்�காவல்�

�ைற�ஆய்வாள���வங்கி�ைவத்தா��.ேபரண���கப�ஸ்தலம்�ப�ண்�லி�ந்��

கைடெத���வைர�ெசன்ற��வழி�ெந�வ��ம்� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

மாணவ,மாணவ�க�ம் ேகாஷங்கைள�எ�ப்ப�� வ�ழிப்�ண��  எற்ப�தின�. 

கப�ஸ்தலம்�மக்கள்�மற்�ம்�மாணவ�க�ம்� 20 0 0  ேப�� வ�ழிப்�ண��  

அைடந்தன�. 

 
 



 
மாநில�அளவ�லான� அர� ெபாறிய�யல் கல்���நாட்��நலப்பண��

திட்டம்�சா�ப�ல்� SYMPOSIUM நடத்தப்பட்ட��வ�ழாவ�ல்� அண்ணா�பல்கைல�

கழக�நாட்��நலப்பண��திட்ட�ஒ�ங்கிைணப்பாள���ைனவ��ரேமஷ்�

அவ�கள்�சிறப்�ைர�ஆற்றினா� .இைச�நிகழ்ச்சி�நைடெபற்ற� . கண்�சிகிச்ைச�

�க�ம்�நைடெபற்ற� .��ைனவ�  பா .ேகாப� �தல்வ� அவ�கள் 

தைலைமய�ல்�நைடெபற்ற�.   

 



அர� ெபாறிய�யல் கல்���நாட்��நலப்பண��திட்டம்�ெநகிழி�இல்லா�

இந்தியா�வ�ழிப்�ண���ேபரண���ம்பேகாணம்�தில்�நடத்திய�.ேபரண��

�ம்பேகாணம்��ம்பேகாணம்�கிங்க்ஸ்�ேராட்ட��தைலவ��தி��அரவ�ந்த்�

அவ�கள்��வங்கி�ைவத்தா��.ேபரண����ம்பேகாணம்��காமராஜ��மா�க்ெகட்��

லி���காந்தி��ங்கா�வைர�ெசன்ற��வழி�ெந�வ��ம்� நாட்� நலப்பண� 

திட்ட மாணவ,மாணவ�க�ம் ேகாஷங்கைள�எ�ப்ப�� வ�ழிப்�ண��  

எற்ப�தின�. �ம்பேகாணம்�மக்கள்�மற்�ம்�மாணவ�க�ம்� 4 0 0 0  ேப��

வ�ழிப்�ண��  அைடந்தன�. 

 

 
சாைல�வ�திகள்�பற்றிய�வ�ழிப்�ண���கல்���வழக்கத்தில்�

நைடெபற்ற�� . நிகழ்ச்சிய�ல்�RTO அவ�கள் வ�ழிப்�ண�� ேப�ைரயாற்றினா�. 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� ஓட்�ன�கள்� பங்��ெபற்றன��நாட்��நலப்பண��

திட்ட�மாணவ� ,மைனவ�க��ம்��பங்��ெபற்��பயனைடந்தன� . நாட்� 

நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் தி� ம .ஆனந்த �மா� நன்றி�ைர�

நிகழ்த்தினா�.��ைனவ�  பா .ேகாப� �தல்வ� அவ�கள் தைலைமய�ல் 

நைடெபற்ற�.   
 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்�� வளாகத்தில் �ய்ைம�இந்தியா�

திட்டத்திற்கான�உ�திெமாழி�எற்��நிகழ்ச்சி�நைடெபற்ற��கல்��ய�ல்�

பய��ம் 120 0�மாணவ�, மாணவ�கள்�உ�திெமாழி�எ��ெகாண்டன�. 
 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���நாட்��நலப்பண��திட்டம்��ய்ைம�இந்தியா�

வ�ழிப்�ண���ேபரண��கப�ஸ்தலம்�தில்�நடத்திய�.ேபரண���பாபநாசம்�



வட்டசிய��அவ�கள்��வங்கி�ைவத்தா��.ேபரண���கப�ஸ்தலம்�ேப�ந்��

நிைலயத்திலி�ந்��ப�ண்��வைர�ெசன்ற��வழி�ெந�வ��ம்� நாட்� 

நலப்பண� திட்ட மாணவ,மாணவ�க�ம் ேகாஷங்கைள�எ�ப்ப�� வ�ழிப்�ண��  

எற்ப�தின�. �ம்பேகாணம்�மக்கள்�மற்�ம்�மாணவ�க�ம்� 4 0 0 0  ேப��

வ�ழிப்�ண��  அைடந்தன�. 

 
 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்�� வளாகத்தில் ஆசி�ய��

தினம்ெகாண்டபட்ட�. கல்��ய�ல்�பய��ம்  120 0 �மாணவ�, மாணவ�கள்�

நிகழ்ச்சிய�ல்�கலந்�ெகாண்டன�. �அர�  ெபாறிய�யல் கல்���ஆேலாசக��

ேபராசி�ய�� S.Sேகாதண்டபாண��அவ�கள்��ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� 

�ைனவ� பா .ேகாப� அவ�கள் ,�ைண �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் 

அவ�கள் மற்�ம் �ைற தைலவ�கள் ,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் 

பங்ேகற்��ெபற்றன�. நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� 

மற்�ம்�A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 
 

 



 
உலக மகள�� தினம் அர� ெபாறிய�யல் கல்�� வளாகத்தில் 8 .0 8 .20 16 

அன்� சிறப்பாக ெகாண்டப்பட்ட� . வ�ழாவ�ற்� சிறப்� வ��ந்தினராக 

ேபராசி�ய� �ைனவ� G.��ேகஸ்வ� பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழகம் 

அவ�கள் மகள�� �ன்ேனற்றம் மற்�ம் ேமம்பா� பற்றி வ��வாக 

கலந்�ைரயா�ன�. 
 

 



அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�சா�ப�ல்��கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற���மா�� 10 0 , நாட்��நலப்பண�� திட்ட 

மாணவ�க�க்�ம்� ேயாகா�பய�ற்சி�அள�க்கப்பட்ட� .அகதி�ேயாகா�சைப�

,தைலவ��அன்பழகன்�அவ�கள்�ேயாகாசனம்�பற்றி�

சிறப்�ைரயாற்றினா�.நாட்��நலப்பண�� திட்ட�அ�வல�� M..அனந்த��மா��

அைணத்��நிகழ்சிகைள�ம்�ஒ�ங்கிைணத்தா�. 
 

 
தமிழ்நா��ேயாகா�சங்கம்சா�ப�ல், ேயாகா�ஜூ��ேத���நைடெபற்ற��

நாட்��நலப்பண�� திட்ட�அ�வல�� M..அனந்த��மா�� ேயாகா� ஜூ��ேத���

எ�த்தி�ேத�ச்சி�ெபற்றா�. 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�சா�ப�ல்��கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற���மா�� 10 0 , நாட்��நலப்பண�� திட்ட 

மாணவ�க�க்�ம்� ேயாகா�பய�ற்சி�அள�க்கப்பட்ட� .அகதி�ேயாகா�சைப�

,தைலவ��அன்பழகன்�அவ�கள்�ேயாகாசனம்�பற்றி�

சிறப்�ைரயாற்றினா�.நாட்��நலப்பண�� திட்ட�அ�வல�� M..அனந்த��மா��

அைணத்��நிகழ்சிகைள�ம்�ஒ�ங்கிைணத்தா�. 
 
 

 

இரத்ததான சிறப்� �கம் 31.01.2018 

 



 
அர�   ெபாறிய�யல் கல்�� �ம்பேகாணம் நாட்�  நலப்பண�  திட்டம் 

 அல� 1 மற்�ம் 2 ,இரத்ததான சிறப்� �கம் 31.01.2018 அன்� நடத்திய� 

�ம்பேகாணம் �ேராட்ட��சங்கத்திற்��  200 �ன�ட் இரத்தம் வழங்கிய�.�அர� 

ெபாறிய�யல் கல்���ஆேலாசக��ேபராசி�ய�� S.Sேகாதண்டபாண��அவ�கள்�

�ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� �ைனவ� பா .ேகாப� அவ�கள் ,�ைண 

�தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் அவ�கள் மற்�ம் �ைற தைலவ�கள் 

,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் பங்ேகற்����தி�ெகாைடயள�த்தன�. 

இரத்ததான �காைம�நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் M.ஆனந்த �மா� 

மற்�ம்�A.Aஅ�ண்�ஒ�ங்கிைணத்தன�. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

வாக்காளர் வ�ழிப்�ணர்� ேபரண� 

 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்���மற்�ம்�வ�வாய்��ைற��ம்பேகாணம்�

இைணந்� வாக்காள��வ�ழிப்�ண���ேபரண���நடத்திய�.   நாட்� நலப்பண� 

திட்ட மாணவ,மாணவ�க�ம் ேகாஷங்கைள�எ�ப்ப�� வ�ழிப்�ண��  

எற்ப�தின�. �ம்பேகாணம்�மக்கள்�மற்�ம்�மாணவ�க�ம்�� வ�ழிப்�ண��  

அைடந்தன�. �ம்பேகாணம்�வ�வாய்��ைற�அ�வலகத்திலி�ந்��

ெதாடங்கிய�ேபரண��காந்தி��ங்கா�வைர�ெசன்ற��வழி�ெந�வ��ம்� நாட்� 

நலப்பண� திட்ட மாணவ,மாணவ�க�ம் ேகாஷங்கைள�எ�ப்ப�� வ�ழிப்�ண��  

எற்ப�தின�. �ம்பேகாணம்�மக்கள்�மற்�ம்�மாணவ�க�ம்�� வ�ழிப்�ண��  

அைடந்தன�. 

 



 

 

 

 

 

ேதசிய�வாக்காள��தினம்�அ�ச�ப்� 

 
 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���வளாகத்தில்� ேதசிய�வாக்காள��தினம்�

ெகாண்டாடப்பட்ட�. ஜனநாயகத்தில்�வாக்��ைமய�ன்��க்கிய�வத்ைத�

வ�ளக்�கிறா��தி�� M.ப�ரத�ப்��மா�  IAS�சா��ஆட்சிய���ம்பேகாணம். 

நிைறவாக�ைகெய�த்��ப�ரசாரம்�நைடெபற்ற�. �கல்�� �ஆேலாசக��

ேபராசி�ய�� S.Sேகாதண்டபாண��அவ�கள்��ன்ன�ைல�வகித்தா�. �தல்வ� 

�ைனவ� பா .ேகாப� அவ�கள் ,�ைண �தல்வ� �ைனவ� T.பால��கன் 

அவ�கள் மற்�ம் �ைற தைலவ�கள் ,ேபராசி�ய�கள் மற்�ம் மாணவ�கள் 

பங்ேகற்றன�.நிகழ்ச்சிைய� நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�கள் M.ஆனந்த 

�மா� மற்�ம்�A.அ�ண்�நிகழ்ச்சிைய�ஒ�ங்கிைணதன�. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வாக்காள� ேச�ப்���காம் 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்���வளாகத்தில்� �வாக்காள��ேச�ப்���காம்�

நைடெபற்ற�.  மாணவ, மாணவ�கள்�வாக்காள�களாக�பதி��ெசய்��

ெகாண்டன�. நாட்� நலப்பண� திட்ட அ�வல�  M.ஆனந்த �மா�  

நிகழ்ச்சிைய�ஒ�ங்கிைணதா�. 

 

நாட்� நலப்பண� திட்ட அறிக்ைக�பய�ற்சி�பட்டைற� 



 
காைரக்���அழகப்பா�ெசட்�யா��அர��ெபாறிய�யல்�கல்���இரண்��

நாள்�எற்பா��ெசய்தி�ந்த� நாட்� நலப்பண� திட்ட அறிக்ைக�பய�ற்சி�

பட்டைறய�ல்� அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

மாணவ�க�ம்,�திட்ட �அ�வல�க�ம்�பங்��ெபற்��பயன்�அைடந்தன�. 

இந்த�பய�ற்சி�பட்டைறய�ல்�ேதசிய�நாட்�நலப்பண��வ����ெவல்வ��பற்றி�

தி�.சா�ேவல்�ெசல்ைலயா�, ேதசிய�நாட்�நலப்பண��திட்ட�இயக்�ன��, 

�ைனவ��ரேமஷ், அண்ணா�பல்கைலகழக�நாட்�நலப்பண��திட்ட�

ஒ�ங்கிைனப்பாள����ைனவ��.�மர��பரன்�தி�ச்சி�அண்ணா�

பல்கைலகழக�உ�ப்��நாட்�நலப்பண��திட்ட�ஒ�ங்கிைனப்பாள��எ�த்��

�றின�. �ைனவ��சா�ேவல்�அன்�ெசல்வன்� நாட்� நலப்பண� திட்ட 

அ�வல��அவ�கள்�தான்�ெவன்ற� ேதசிய�நாட்�நலப்பண��வ����பற்றி�

வ�ளக்கினா�.  
 

பத்� நாட்கள் கண�ன� சார் திறன் ேமம்பாட்� பய�ற்சி �காம்  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�மற்�ம்�கண�ன��

�ைற�இைணந்��பத்��நாட்கள்�இலவச� கண�ன��சா��திறன்�ேமம்பாட்��

பய�ற்சி��காம்� ��அள�க்கப்பட்ட��. நிகழ்ச்சிய�ன்��வக்க�வ�ழாவ�ல்�கண�ன��

�ைற�தைலவ���ைனவ��கைலமண�சண்�கம், அவ�கள்�வரேவற்�ைர�

நிகழ்த்தினா�. அர� ெபாறிய�யல் கல்��, இயக்�ன��தி�. S.அரவ�ந்த்�

அவ�கள்�கண�ன��சா��திறன்�ேமம்பாட்��பய�ற்சி��க்கியத்�வத்ைத�

மாணவ�க�க்��வ�ளக்கினா�. திறன்�ேமம்பாட்��பய�ற்சி�பற்றி�

�ைனவ�.B.ேகாப��அவ�கள்�வ�லகினா�, �ைனவ�. T.பால��கன்,கிராமப்�ற�

மன�கள�ன்�வளாச்சி�பற்றி�சிற�ைரயாற்றினா�� ��நாட்��நலப்பண�� திட்ட 

அ�வல��M..அனந்த��மா��அைணத்��நிகழ்சிகைள�ம்�ஒ�ங்கிைணத்தா�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  அ�வல�  M..அனந்த  �மா�  

அவ�கள்  PTD DTP பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  பங்�ெபற்�  

பயனைடந்தன� . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . கண�ன�  �ைற ேபராசி�ய�  தி�.Pத�பன் அவ�கள்  PTD 

GOOGLE APPLICATION  பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  பங்�ெபற்�  

பயனைடந்தன� . 

 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  



�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  ஒ�  ப�தியாக  உடல்  நலன்  சா�ந்த  

வ�ழிப்�ண��  க�த்தரங்கம்  நைடெபற்ற� .DR.பாஸ்கரன்,M.D.,சித்த  ம�த்�வ  

அ�வல�  மாவட்ட  தைலைம  ம�த்�வமைன  , �ம்பேகாணம்  அவ�கள்  

சிறப்�ைரயாற்றினா� . 61  மாணவ�கள்  மற்�ம்  அர� ெபாறிய�யல் கல்��  

ேபரசி�ய  ெப�மக்க�ம்  பயன்ெபற்றன� . 

 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  அ�வல�  M..அனந்த  �மா�  

அவ�கள்  PTD இைணயம்   பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  பங்�ெபற்�  

பயனைடந்தன� . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . கண�ன�  �ைற  NETWORK ADMIN  தி�PK.மண�மாறன்   

அவ�கள்  PTD (COMPUTER HARDWARE) கண�ன�  வன்ெபா�ள் பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 

61 மாணவ�கள் பங்�ெபற்� பயனைடந்தன� . 
 



 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . கண�ன�  �ைற ேபராசி�ய� தி�மதி R.கைலச்ெசல்வ�   

 அவ�கள்  PTD MS OFFICE 2010 பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  

பங்�ெபற்� பயனைடந்தன� . 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  



�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . கண�ன�  �ைற ேபராசி�ய� தி� S.ெவங்கேடஸ்வரன்  

அவ�கள்  PTD OPEN SOURCE SOFTWARE பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  

பங்�ெபற்� பயனைடந்தன� . 

 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  .  ஆங்கில  �ைற  தைலவ�   தி� M.ராதாகி�ஷ்ணன்  

அவ�கள்  PTD PERSONALITY DEVELOPMENT பய�ற்சி  அள�த்தா�கள் . 61  மாணவ�கள்  

பங்�ெபற்� பயனைடந்தன� . 
 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  ஒ�  ப�தியாக  ேயாகாசன  பய�ற்சி  

அள�க்கப்பட்ட�     தி�C.அன்பழகன்,M.SC.,(YOGA) அவ�கள்  சிறப்�ைரயாற்றி  

ேயாகாசன  பய�ற்சி   அள�த்தா�.61  மாணவ�கள்  மற்�ம்  அர� ெபாறிய�யல் 

கல்�� ேபரசி�ய  ெப�மக்க�ம்  பயன்ெபற்றன� . 
 
 



 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  ஒ�  ப�தியாக  வரலாற்�  சிறப்�மிக்க  

�ற்�லா  தலமான  �மபேகாணம்  அய�ராவதிஸ்வர�  ேகாவ��க்�  61  

மாணவ�கள்  மற்�ம்  அர� ெபாறிய�யல் கல்��  ேபரசி�ய  ெப�மக்க�ம்  

ெசன்றன� .  
 



 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  இ�தியாக  பத்�  நாட்கள்  இலவச  

கண�ன�  சா�  திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  பற்றிய  ��தல்  பற்றி  மாணவ�கள்  

மற்�ம் ஆசி�ய�கள் கலந்�ைரயாடல்  நைடெபற்ற� . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  இ�தியாக  பத்�  நாட்கள்  இலவச  

கண�ன�  சா�  திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  ெபற்ற  மாணவ�க�க்�  சான்றிதல்  

வழங்கபட்ட� . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  இ�தி  வ�ழாவ�ல்  கண�ன�  �ைற  

தைலவ�  �ைனவ�  கைலமண�சண்�கம் , அவ�கள்  வரேவற்�ைர  

நிகழ்த்தினா� . அர� ெபாறிய�யல் கல்�� , இயக்�ன�  தி�.S.அரவ�ந்த்  அவ�கள் 

கண�ன�  சா�  திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  �க்கியத்�வத்ைத  மாணவ�க�க்�  

சான்றிதல்  வழங்கினா� . திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  ெபற்ற  மாணவ�க�க்�  

வாழ்த்�ைர   �ைனவ�.B.ேகாப�  அவ�கள்  வழங்கினா� , 

�ைனவ�.T.பால��கன்  அவ�கள் , வாழ்த்�ைர  வழங்கினா�  நாட்�  நலப்பண�  

திட்ட  அ�வல�  M..அனந்த  �மா�  அைணத்�  நிகழ்சிகைள�ம்  

ஒ�ங்கிைணத்தா� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  மற்�ம்  கண�ன�  

�ைற இைணந்�  பத்�  நாட்கள் இலவச  கண�ன�  சா� திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  

�காம்    அள�க்கப்பட்ட�  . நிகழ்ச்சிய�ன்  கைடசி  வ�ழாவ�ல்  கண�ன�  �ைற  

தைலவ�  �ைனவ�  கைலமண�சண்�கம் , அவ�கள்  வரேவற்�ைர  

நிகழ்த்தினா� . அர� ெபாறிய�யல் கல்�� , இயக்�ன�  தி�.S.அரவ�ந்த்  அவ�கள் 

கண�ன�  சா�  திறன்  ேமம்பாட்�  பய�ற்சி  �க்கியத்�வத்ைத  மாணவ�க�க்�  

சான்றிதல் வழங்கினா� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  உலக  ேயாகா  

தினத்ைத  �ன்ன�ட்�  ேதசிய  அளவ�லான  ேயாகா  ேபாட்�கைள  கல்��  



வளாகத்தில்  நைடெபற்ற�  �மா� 950 ேபாட்�யாள�கள் , நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  

மாணவ�க�க்�ம்  பங்�  ெபற்றன� . மண்டல  நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  

ஒ�ங்கிைணப்பாள�  தி�B.�மர��பரன்  அவ�கள்  �க்க  வ�ழா  உைரயாற்றி  

ேபாட்�ைய  �வக்கி  ைவத்தா� . இந்திய  ேயாகா  பள்ள�  தைலவ�  

�ைனவ�.அேசாக்�மா�  அவ�கள்  ேயாகாசனம்  பற்றி  

சிறப்�ைரயாற்றினா� .நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  அ�வல�  M..அனந்த  �மா�  

அைணத்� நிகழ்சிகைள�ம்  ஒ�ங்கிைணத்தா� . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  உலக  ேயாகா  

தினத்ைத  �ன்ன�ட்�  ேதசிய  அளவ�லான  ேயாகா  ேபாட்�கைள  கல்��  

வளாகத்தில்  நைடெபற்ற�  �மா� 950 ேபாட்�யாள�கள் , நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  

மாணவ�க�க்�ம்  பங்�  ெபற்றன�.நிகழ்ச்சிய�ன்  ஒ�  ப�தியாக  

ேபாட்�யாள�கள் ேயாகாசனம்  ெசய்கின்றன�. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�உலக�ேயாகா�

தினத்ைத��ன்ன�ட்��ேதசிய�அளவ�லான�ேயாகா�ேபாட்�கைள� கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற���மா�� 9 50  ேபாட்�யாள�கள், நாட்��நலப்பண��

திட்ட�மாணவ�க�க்�ம்�பங்��ெபற்றன�.நிகழ்ச்சிய�ன்�ஒ��ப�தியாக�

ேபாட்�யாள�கள்�ேயாகாசனம்�ெசய்கின்றன�. 
 



 
 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�உலக�ேயாகா�

தினத்ைத��ன்ன�ட்��ேதசிய�அளவ�லான�ேயாகா�ேபாட்�கைள� கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற�.நிகழ்ச்சிய�ன்�ஒ��ப�தியாக�ேயாகாசனம்�பற்றிய�

ஓவ�ய�ேபாட்��நைடெபற்ற�. 
 



 
 

அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�உலக�ேயாகா�

தினத்ைத��ன்ன�ட்��ேதசிய�அளவ�லான�ேயாகா�ேபாட்�கைள� கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற�.நிகழ்ச்சிய�ன்�ஒ��ப�தியாக�ேயாகாசனம்�பற்றிய�

கட்�ைர��ேபாட்��நைடெபற்ற�. 

  



அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�உலக�ேயாகா�

தினத்ைத��ன்ன�ட்��ேதசிய�அளவ�லான�ேயாகா�ேபாட்�கைள� கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற�.நிகழ்ச்சிய�ன்�ஒ��ப�தியாக�ேபாட்�யாள�கள்�

மற்�ம்�ெபற்ேறா�கள்�அைனவ�க்�ம்�கல்���வளாகதில்�

உண�அள�க்கப்பட்ட�. 
 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்�� நாட்� நலப்பண� திட்டம்�உலக�ேயாகா�

தினத்ைத��ன்ன�ட்��ேதசிய�அளவ�லான�ேயாகா�ேபாட்�கைள� கல்�� 

வளாகத்தில்�நைடெபற்ற�.நிகழ்ச்சிய�ன்�ஒ��ப�தியாக�ேபாட்�யாள�கள்�

மற்�ம்�ெபற்ேறா�கள்�க�த்��ேகக்�ம்�நிகழ்�. 
 



 

 
அர� ெபாறிய�யல் கல்��  நாட்� நலப்பண�  திட்டம்  உலக  ேயாகா  

தினத்ைத  �ன்ன�ட்�  ேதசிய  அளவ�லான  ேயாகா  ேபாட்�கைள  கல்��  

வளாகத்தில்  நைடெபற்ற�  �மா�  950 ேபாட்�யாள�கள் , அர� ெபாறிய�யல் 

கல்��,தைலவ�  தி�.தி�நா�க்கர�  அவ�கள்  ேபாட்�ய�ல்  ெவற்றி  

ெபற்றவ�க�க்�  பதக்க�ம்  சான்றித�ம்  வழங்கினா�கள் . கல்��  �தல்வ�  

�ைனவ� B.ேகாப�  மற்�ம்  �ைனவ�T.பால��கன்  அவ�கள்  வாழ்த்�ைர  



வழங்கினா�கள்.நாட்�  நலப்பண�  திட்ட  அ�வல�  M..அனந்த  �மா� நன்றி�ைர  

நிகழ்த்தினா�. 
 
 

 
 

National Adventure Camp 2017-2018  
நாள் -1[28.10.2018] 

எங்கள�ன்காைலவ�ப்�ஐந்�மண��தல்இன�ேதெதாடங்கிய�.

எங்கள�ன்உடல்நலத்திற்காகேயாகாமற்�ம்சிலஉடற்பய�ற்சிகள்அள�

க்கப்பட்டன.அதன்�லமாகஎங்கள�ன்உடல்நிைலஅங்�உள்ள�ழ்நி

ைலக்�ேயற்பஉடல்ெவப்பநிைலஉயரஉதவ�ய�.அதன்ப�ற�ேம�ம்ந

ைடெபறஇ�க்�ம்அைனத்�நிகழ்ச்சிக�க்காக�ம்எங்கள�ன்மனைத

தயார்ெசய்�ெகாண்�வ��திக்�தி�ம்ப�ேனாம். 

 
காைலஉணவ�ற்�ப�ன்எங்கள�ன்பதி�மற்�ம்சிலஅ�வலகேவ

ைலகள்நைடெபற்றன.ப�ன்னர்எங்கள�ன்�தல்வ�ப்பாகமைலெய�த

லில்பயன்ப�த்தப்ப�ம்உபகரணங்கள்அடங்கியஅ�ங்காட்சியகத்திற்

�ெசன்�பய�ன்ேறாம்.அைவஅைனத்ைத�ம்தி�.சங்கிெடால்மாஅவ்ர்

கள்கற்�ெகா�த்தார்.அதன்ப�ற�எங்கள�ன்மதியஉண�ப�மாறப்பட்



ட�.ப�ன்னர்மைலப�திய�ல்நடந்�ெசல்�ம்�ைறகள்மற்�ம்அங்�ப

யன்ப�த்தப�ம்��ச்சிகள்பற்றியவ�ப்�நைடெபற்ற�. 
 

 
 
 
 
நான்கற்றைவ:�தல்நாள�ல்மைலகள�ன்ெகாஞ்�ம்அழைக�ம்அதில்

நிைறந்�ல்லஎதிர்ப்பாரதஆபத்ைத�ம்கற்�க்ெகாண்ேடன்.நான்ம

ைலகள�ல்எப்ப�நடந்�ெகாள்ளேவண்�ம்என்�கற்�க்ெகாண்ேடன். 

நாள் -2  [29.10.2018] 



எங்கள�ன்இரண்டாம்சாகசநாளன்றஅன்�எங்கள�ன்வ��திய�ல்

இ�ந்�சிலகிேலாம�ட்டர்கள்தள்ள�அைமந்�ள்ளமைலசிகறங்கைள

ேநாக்கிபயணம்ெதாடர்ந்ேதாம்அங்�உள்ளமைலகள�ல்ஏ�தல்மற்�

ம்கீேழஇறங்�தல்�தலியபய�ற்சிகள்அள�க்கப்பட்டன.ப�ன்னர்ம�ண்�

ம்எங்கள�ன்வ��திக்�தி�ம்ப�மதியஉண�உண்ேடாம். 

 
ப�ன்��மார்�ன்�மண�யளவ�ல்“ஹ�ம்பாேதவ�”�ன�தஇடமான

ேகாவ�ைலேநாக்கிபயணம்ெசய்ேதாம்.எங்கள�ன்பயணம்மிக�ம்அழ

கியகிராமங்கள�ன்வழிேயெதாடர்ந்த�.ஹ�ம்பாஎன்�ம்ைமயமாக

ெகாண்டேகாவ�ல்.ஆக்ேகாவ�ைல“ராஜாபக�ர்சிங்”கிப�.1553காட்�னர்

என்�வரலா���கிற�.இன�தானபயணத்தில்மனநிைறேவா�இ

ைறய�ள்ெபற்�வ��திக்�தி�ம்ப�ேனாம். 

 
கீழ்உள்ள�ைகப்படம்“ஹன்�ம்பாேதவ�”ேகாவ�லில்மற்�ம்மைலஏ�

ம்பய�ற்சிய�ன்ேபா�எ�க்கப்பட்டதா�ம். 



 
 
 
 
நாள்-3   [30.10.2018] 

காைலஉணவ�ற்�ப�ன்�ன்தினம்ெசன்றமைலகள�ர்�ம�ண்�ம்ெசன்

�மைலஏ�தல்மற்�ம்மைலய�றங்�தல்பய�ற்சிகள்ேமற்ெகான்ேடா

ம்.மைலெய�தல்ெயன்பதற்� 

“கிைளப�ங்”மற்�ம்கீேழஇறங்�வதற்� 

“ேரப்ப�லிங்”என்�ம்��வர்.ப�ன்னர்வ��திக்�ெசன்�மதியஉண�உ

ன்ேடாம்.�மார்2.30மண�யளவ�ல்மைலகள�ல்நடந்�ெகாள்ளேவண்�ய

�ைறகள்மற்�ம்அங்�ஏற்படக்��யஅபாயங்கள்பற்றியவ�ப்�ம்அ

ள�க்கப்பட்ட�மாைல6.30 மண�வைரய�ல்வ�ப்�ெதாடர்ந்த�. 



 
ேமல்உள்ள்�ைகப்படம்மைலஏ�தல்மற்�ம்மைலய�றங்�தல்பற்றிய

தா�ம். 
 
 
 
 
 
நான்கற்றைவ�ன்றாம்நளான்�மனஉ�தி�ம்என்உடல்வலிைம�ம்

நன்�வலர்த்�க்ெகான்ேடன். 

நாள் -4   [31.10.2018] 

நான்காம்நாளானஅன்�எங்கள�ன்வ��திய�லி�ந்�சிலகிேலாம�ட்டர்

கள்தள்ள�அைமந்�ள்ள“அர்ஜுன்காவ்என்றேகாவ�லிற்�ெசன்ேறாம்.

அங்கராம்சிங்என்ற�தியவைரபார்த்ேதாம்அவ�க்�எங்களால்இய

ன்றஉதவ�ையெசய்ேதாம்அவர் அங்� 35 

ஆண்�காலமாகவாழ்த்�வ�வதாக�றினார்ப�ன்�ஒ�பாடல்பா�க்



காட்�னார்.ப�ன்�மாதாஷர்வான�கட�ள�டம்ஆசிெபற்ெறாம்.ம�ண்�ம்

வ��திக்�ெசல்�ம்பாைதய�ல்உள்ளஅழகியகிராமங்கைலகண்�ரசித்

ெதாம்.வ��திக்�தி�ம்ப�ய�டன்எங்கள�ன்மதியஉண�வழங்கப்பட்ட

�.அதன்ப�ன்னர்எங்கள�ன்வ�ப்�கள்ெதாடங்கினவ�ப்ப�ல்எங்கள�ன்

உைடமற்�ம்மற்றெபா�ட்கைளைபய�ல்எவ்வா�ைவய்க்கேவண்�ம்

என்�பய�ற்சிஅள�க்கப்பட்ட�. 
 

 
 
ேமற்கண்ட�ைகப்படம்எங்கள�ன்பயணதின்ெபா��எ�க்கப்பட்டதா

�ம்.நான்கற்றைவ:நான்காம்நாள�ல்இைறய�ள்மி�தியாகெபற்�எ

ன்மனவலிைமையஅதிக�த்ேதன். 
 
நாள்-5  [1.11.2018] 

ஐந்தாம்நாளானஅன்�எங்கள்வ��திய�ல்இ�ந்�18கிேலாம�ட்டர்ெதா

ைலவ�ல்உள்ள்“ேசாலாங்”என்�ம்அழகியகிராமத்திற்�எங்கள�ன்அ

ன்றயபயணம்ெதாடங்கிய�.ெசல்�ம்வழிய�ல்சிலசிலஇடங்கள�ல்ஒ

ய்�எ�த்ேதாம்.மதியம்1.30மண�யளவ�ல்அழகியேசாலாங்கிராமத்ைத



ெசன்றைடேதாம்.ப�ன்�அங்�உள்ளவ��திய�ல்தங்கிேனாம்.ஆன்றய

நாள்கர்நாடகாமாநிலத்திற்�பண்�ைகநாள்என்பதால்நம்மாணவர்க

ள்அைனவ�ம்பங்�ெபற்�அவர்கைளவாழ்த்திேனாம். 

ப�ன்�மாைலேவைலய�ல்சிவண்ேகாவ�ைலேநாக்கிமகிழ்ச்சியாகெச

ன்ேறாம்.சிவெப�மான�ன்அ�ைளெபற்�மனமகிழ்ச்சிேயா�வ��திக்

�தி�ம்ப�ேனாம். 
 
 

 
 
 
ேமர்க்கண்ட�ைகப்படம்எங்கள�ன்ந�ண்டபயணத்ைத��ம்வ�தமாகஅ

ைமத்�ள்ள�.நான்கற்றைவ:நடந்�ெசல்�ம்பாைதஎவ்வள�க�ன

மாகஇ�ப்ப��ம்நம்ப�ைகேயா�நடந்�ெசன்றால்வாழ்வ�ல்ெவற்றிெப

றலாம்எனஉணர்ந்ேதன் . 

 



நாள்-6   [2.11.2018] 

அழகியேசாலாங்கிராமத்தில்ப�வன�ைலச�ய�ல்லாதகாரணத்தல்அ

ன்�உடற்பய�ற்சிகள்ஏ�ம்நைடெபறவ�ல்ைல.அதனால்அன்�வ��தி

ய�ன்உள்ேளேயசிலநிகழ்ச்சிகள்நடத்தப்பட்டனஅவற்றில்கலாச்சாரநி

கழ்ச்சிகள்�தலில்ெதாடங்கின. 

நம்தமிழ்நாட்ைடேசர்ந்தமாணவர்கள்நம்கிராமியபாடல்கைளபா��ம் 

,நடனம்ஆ��ம்நம்கலாச்சாரத்ைதெவள�ப்ப�த்தினர்.ப�றமாநிலங்க

ைலேசர்ந்தமாணவர்க�ம்அவர்கள�ன்கலாச்சாரநடனங்கைலஆ�ன

ர்.அன்�யா�ம்எதிர்ப்பாரதவ�தமாகபன�ப்ெபாழியெதாடங்கிய�.மா

ணவர்கள்தங்கள�ன்�தல்பன�ெபாழிைவபார்த்�மிக�ம்மகிழ்தனர். 

 
 
 



 
 
ேமற்கண்ட�ைகப்படம்அழகியேசாலாங்வ��திய�ல்பன�பெபாழிவ�ன்

ேபா�எ�க்கப்பட்டதா�ம்.நான்கற்றைவ:�ள�ர்ந்தபன�ய�ன்�ய்ைம

பார்த்�எங்கள�ன்மனம்�ய்ைமயான� 

நாள்-7   [3.11.2018] 
 

ஏழாம்நாளன்�பன�ப்ெபாழி�மிக�ம்அதிகமாகஇ�ந்ததால்அன்�ம்

எங்கள�ன்வ�ப்�கள்வ��திய�ன்உள்ேலேயநைடெபற்ற�. 



 
 
மைலெய�தலில்பயன்ப�த்தப்ப�ம்��ச்சிகள்பற்றியவ�ப்�கள்ந

ைடெபற்றன.மதியஉணவ�ற்�ப�ன்சிலவ�ைளயாட்�ேபாட்�கள்நடத்த

ப்பட்டனப�ற��டாரம்அைமக்�ம்�ைறகள்பற்றி�ம்அவற்றின்வைக

கள்பற்றி�ம்வ�ப்�நைடெபற்ற�.ப�ன்�பண�ய�ல்சிக்கியமன�தர்கைள

ம�ட்�ம்வழி�ைறகள்பய�ற்சியள�கப்பட்டான. 
 
 

 



ேமற்கண்ட�ைகப்படம்வ��திய�ன்உள்ேளநிகழ்த்தைவ நான்கற்றைவ: 

பன�ய�ல்சிக்கியவற்ைறம�ட்�ம்வழிகள்மற்�ம்பன�ய�ல்இ�ந்�என்

ைனபா�காத்�ெகாள்�ம்திறங்கைளகற்�ெகான்ேடாம். 

 
நாள்-8   [4.11.2018] 

மிக�ம்க�ைமயானபன�ெபாழிவால்அைனத்�மாணவர்க�ம்ம�ண்�

ம்மணாலிய�ல்உள்ளவ��திக்�தி�ம்பெசல்�மா�அறிவ�க்கப்பட்ட�.

ெசல்�ம்பாைதய�ல்தடஙதடங்கள்இ�ப்பதால்ேவ�பாைதய�ல்எங்க

ைளஅைழத்�ெசன்றனர்.�மார்9.15ய�ல்ெதாடங்கியஅடால்ப�கா�வாஜ்

ைபநி�வனத்ைதேநாக்கியபயணம்இன�ேதநைடெபற்ற�.சிலசிலஇட

ங்கள�ல்ஒய��எ�த்தப�ன்�12.30மண�யளவ�ல்மணாலிய�ல்உள்ளவ��

திையவந்�ேசர்ந்ேதாம். 



 
 
  

 
மதியஉண�உண்டப�ன்�ம�நாள்(5.11.18) 

நைடெபறவ��க்�ம்கலாச்சாரநிகழ்ச்சிக�க்காகபய�ற்சிெசய்�மா�

வ��திய�ன்ஆேலாசகர்கள்அறி��த்தினர். 



நான்கற்றைவ: 

என்வாழ்வ�ல்�தல்பன�ெபாழிைவகண்டமகிச்சி�டன்எனக்�கிைடத்

தபன�ேபால்�ய்ைமயானநட்ப�ன்சிறப்ைபஉணர்ந்ேதன். 

நாள்-9  [5.11.2018] 
 
கலாச்சாரநிகழ்�கள�ன்தி�வ�ழாவாகஅைமேபாகின்றசிறப்பானநாள்

இன�ேதெதாடங்கிய�.நிகழ்ச்சிக�க்கானபதி�கள்நைடெபற்றன. 

நம்மாணவர்கள்பல்ேவ�கலாச்சாரநிகழ்�கள�ல்பங்ேகற்றனர்.சிலம்

பம்,ைமம்,நடனம்�தலியனவற்றில்பங்�ப்ெபற்றனர். 

 
 

 
ப�றமாநிலங்கைளேசர்ந்தமாணவர்க�ம்தங்கள�ன்கலாச்சாரநடனங்

கைல�ம்மற்றநிகழ்ச்சிகைள�ம்நடத்தினர்.நான்கற்றைவநம்தமிழ்க

லாச்சாரத்தின்வலிைம�ம்,ப�றமாநிலத்தவ�ன்கலாச்சாரத்தின்சிறப்



ைப�ம்நன்�கற்�க்ெகாண்ேடன்.ேமற்கண்ட�ைகப்படம்ப�றமாநிலத்

ைதேசர்ந்தமாணவர்கள்தங்கள�ன்கலாச்சாரநிகழ்ச்சிகைளநிகழ்த்திய

ேபா�எ�க்கப்பட்டதா�ம். 

 
 
 



 
நாள்-10[6.11.2018] 

சாகச�காமின்இ�திநாளானஅன்�எங்கள�ன்சான்றிதழ்வழங்�ம்வ�

ழாநைடெபற்ற�.அன்�உயர்இரா�வஅதிகா�ஒ�வ�ன்தைலைம

ய�ல்வ�ழாநைடெபற்ற�. 

 



 
 

ப�ன்�மாைல 

3.00மண�யளவ�ல்அடால்ப�கா�நி�வனத்தில்இ�ந்�ம�ண்�ம்நம்தமிழ்

நாட்�ற்��றப்பட்ேடாம்.அழகியநிைன�கைள�ம்அன்பானநண்பர்க

ைள�ம்ெகா�த்தமணாலிேதசத்ைதவ�ட்�வ ��தி�ம்ப�ேனாம். 



 
 
நான்கற்றைவ:இந்த�காமின்வாய�லாகப�றமாநிலங்கள�ன்கலாச்சார

ம்,பழ�ம்�ைறமற்�ம்என்ன�டம்உள்ளநிைற�ைறமற்�ம்என்�ள்உ

ள்ளதிறைமகள்�தலியனவற்ைறஅறிந்�ெகாண்ேடன். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATIONAL INTEGRATION CAMP 2017-2018 



நான்காம்நாள்�வக்கவ�ழா�ைனவ�பாஸ்கரன்அவ�களால்ேத

சியெகா�ஏற்றிஇன�ேதெதாடங்கிய�.அவ�க�க்�அ�த்தப�யாகதி

�.ப�ரசன்னாபாலாஜிஅவ�கள்ேதசியஒ�ைமப்பா��காமில்கலந்�

ெகாண்டமாணவ�க�க்�ஊக்கஉைறவழங்கினா�. 
 
 
 

மானவ�கள்நடத்தியஅழகியநடனம்ெசய்திெதாைலகட்ச்சிய�ல்ஒள�ப

ரப்பாய�ன. 
 
 
 



 
 

ப�றமாநிலமாணவ�க�ம்நம்தமிழ்கைலகைளபய�லவ��ம்�ம்அள

வ�ற்�சிறப்பகஅைமத்த�நம�கைலகள்அைமத்தன. 

மாைலெபா�தில்அைனத்�மாணவ�க�ம்தங்கள�ன்கலாச்சாரத்

ைதெவள�ப்ப�த்�ம்வைகய�ல்காைரக்��நகரம்��வ�ம்நடனமா

�யப�வளம்வந்தன�.ேதசியஒ�ைமப்பா��காமின்ஐந்தாம்நாளா

னஅன்�ராேமஸ்வரம்ேநாக்கியபயணம்காைல 

6.30மண�யளவ�ல்ெதாடங்கிய�. 

�தலில்மதிப்ப�ற்க்�றியஅய்யாடாக்ட�.ஏப�ேஜஅப்�ல்கலாம்அவ�

கள�ன்நிைனவ�டதிற்�ெசன்ேறாம். 



 

 
ஐய்யாஅவ�கள�ன்வாழ்க்ைகவரலாற்ைறஅங்�கண்�கள�த்ேதாம்.ப�

ன்��வாமிவ�ேவகானந்த�மண்டபத்திற்�ெசன்ேறாம்.அங்��வாமிக

ள�ன்தத்�வங்கைளப�த்�பயனைடேதாம். 



 

ேமற்கண்ட�ைகப்படம்�வாமிவ�ேவகானந்த�மண்டபத்தில்எ�க்கப்ப

ட்டதா�ம். 
 
 
 
 
 



 
இ�தியாகராேமஷ்வரம்மற்�ம்த�ஸ்ேகா�கடலி��ெசன்ேறாம்.மி

க�ம்பய�ள்ள�ற்�லாவாகஇ�அைமத்த�. 

ேதசியஒ�ைமப்பா��காம்மிக�ம்சீ�ம்சிறப்�மாகநைடெபற்�இ

�திநாளனஆறாவ�நாைளஅைடந்த�.நிகழ்ச்சிய�ன்ெதாடக்காமகசா

ன்றிதழ்அள�க்�ம்வ�ழாநைடெபற்ற�.அைனத்�மாநிலங்கைளேச�ந்

தமாணவ�க�க்�ம்சான்றிதழ்வழங்கப்பட்ட�. 
 
 
 
 



இ�தியாகஅைனத்�மாணவ�க�ம்ஒன்றாக�ைகப்படம்எ�த்�க்

ேகான்ேடாம்.ப�ன்�மதியஉண�உண்டப�ன்ன��மா��ன்�மண�யள

வ�ல்கைரக்��ய�லி�ந்��றப்பட்ேடாம். 



பலஇன�தானத�ணங்கைளதந்தகாைரக்��மண்ண��க்�ம் 

அழகப்பாபல்கைலக்கழககத்தி��ம்நன்றி�றிவ�ைடெபற்ேறாம். 
 

 
 


