
கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்
நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்)   ேசலம்(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்)   ேசலம்
நாட்  நலப்பணித் ட்ட றப்  காம் அைழப் தழ்

" ய்ைமஇந் யா ல் இைளஞரக்ளின்பங் "

UNIT-III

நாள்:  25-04-2022 தல் 1-05-2022 வைர

பயன்ெப ம் ராமம் : ைபய ர்



அன் ைட ர.்

வணக்கம், நாள ப வ டம் 25.04.2022 தல் 01.05.2022 ய
ைபய ர் - கைல மற் ம் அ யல் லத் ன் நலப்பணித் டட் னரின்
" ய்ைம இந் யா ல் இைளஞரக்ளின் பங் " என்ற க்ேகாளிைன
ைமயமாகக் ெகாண்ட றப் காம் ெசங்கல்பட் மாவட்டம் ைபய ரில்
நைடெபற உள்ள . அ சமயம் தாங்கள் கலந் ெகாண் இம் கா ைன
றப் க் மா அன் டன்ேவண் க்ெகாள் ேறாம்.

கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்)   

டாக்டர் A.S கேணசன் ேவந்தர்

மற் ம்

ம . டாக்டர்அ ராதாகேணசன்,இயக் நர்

அவரக்ளின் நல்லா டன் காம் நைடெபற ள்ள .



தங்கள்வரைவஇனிேதநா ம்
ைனவர் K. மணிவண்ணன்

இயக் நர்

கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்

ைனவர் S.E.ஆலன்ேமாசஸ்ைனவர் S.E.ஆலன்ேமாசஸ்

UNIT-III நாட் நலப்பணித் ட்டஅ வலர்

கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்

மற் ம்

ஆ ரியரக்ள்,  நாட் நலப்பணித் ட்டமாணவ, மாண யரக்ள்



தல்நாள் - காம் வக்க ழா

நாள்:25-04-2022 ங்கள் ழைம

ேநரம்: காைல 10-00 மணிக் ேமல்

இடம்: ைபய ர,் ஊராட் ஒன் யந நிைலப்பள்ளி,ைபய ர்

வரேவற் ைர : ைனவர் S.E.ஆலன்ேமாசஸ்

நாட் நலப்பணித் ட்டஅ வலர் ,கைலமற் ம்அ யல்
லம், ைபய ர்லம், ைபய ர்

தைலைம :       ைனவர் K. மணிவண்ணன்

இயக் நர்

கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்

ன்னிைல :  ம அலேம அவரக்ள்

தைலைமஆ ரிைய

ஊராட் ஒன் யந நிைலப்பள்ளி,ைபய ர்



றப் ந் னரக்ள் :

ேபரா ரியர.் டாக்டர் . . ேக . ர்அவரக்ள்

ைணேவந்தர,் 

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்) ேசலம்

ேபரா ரியர்டாக்டர் .எஸ். மேனாகரன்அவரக்ள்

இைண ைணேவந்தர்

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்) ேசலம்



ேபரா ரியர்டாக்டர்பா.ெஜயகர்அவரக்ள்

ப வாளர்

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்) ேசலம்

ேபரா ரியர்டாக்டர்ெஜ. சபரிநாதன்அவரக்ள்

இயக் நர் (Academic)

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

(நிகரந்ிைலபல்கைலக்கழகம்) ேசலம்



ட்ட ளக்க ைர :

ைனவர் S.E.ஆலன்ேமாசஸ்

நாட் நலப்பணித் டட்அ வலர,் கைலமற் ம்
அ யல் லம், ைபய ர்

வாழ்த் ைர :                   

டாக்டர் .சா ேவல்ெசல்ைலயாஅவரக்ள்

மாநிலநாட் நலப்பணித் ட்டமண்டலஇயக் நர,்மாநிலநாட் நலப்பணித் ட்டமண்டலஇயக் நர,்
சாஸ் ரி பவன், ெசன்ைன

ேபரா ரியர் ைனவர.் ப. ெசல்வம்அவரக்ள்

நாட் நலப்பணி ட்டஒ ங் ைணப்பாளர,்

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம் (நிகரந்ிைல
பல்கைலக்கழகம்)

நன் ைர : 
நாட் நலப்பணித் ட்டமாணவப் ர நி

ைபய ர் பஞ்சாயத் ல்மரக்கன் கள்ந ம் ழா



இரண்டாம்நாள்

நாள்: 26-04-2022 ெசவ்வாய் ழைம

ேநரம்: காைல 10-00 மணியள ல்

இடம்: ைபய ர்பஞ்சாயத்

தைலப் :  சட்ட ப் ணர் லம் ச க ன்ேனற்றம்தைலப் :  சட்ட ப் ணர் லம் ச க ன்ேனற்றம்

உைரயாற் பவர் : ைனவர் ர்அவரக்ள்



ன்றாம்நாள்

நாள்: 27-04-2022 தன் ழைம

ேநரம்: காைல 10-00 மணியள ல்

இடம்: ைபய ர்பஞ்சாயத்

தைலப் :  ேயாகாமற் ம்அதன்பயன்க ம்தைலப் :  ேயாகாமற் ம்அதன்பயன்க ம்

உைரயாற் பவர் : கைலமாமணி K. ைரப்பாண் அவரக்ள்

ேயாகாஆ ரியர் - (AV CAMPUS)



நான்காம்நாள்

நாள்: 28-04-2022 யாழன்

ேநரம் : காைல 10-00 மணியள ல்

இடம்: ைபய ர்பஞ்சாயத்

தைலப் :  வாய் காதாரம்மற் ம்வாய்பல்பரிேசாதைன

உைரயாற் பவர் :   Dr.ைவஷ்ணவேத அவரக்ள்

Director incharge (FAHS-AV CAMPUS) 



ஐந்தாம்நாள்

நாள் : 29-04-2022 ெவள்ளி

ேநரம் : காைல 10-00 மணியள ல்

இடம் : ைபய ர்பஞ்சாயத்

இலவசகண்பரிேசாதைன காம்இலவசகண்பரிேசாதைன காம்

தைலப் : கண்களின்நல ம்அதைனபா காக் ம்

ைறக ம்

உைரயாற் பவர் : ம .V.S. பத்மாவ

உத ேபரா ரியர் (FAHS-AV CAMPUS) அவரக்ள்



ஆறாம்நாள்

நாள் : 30-04-2022 சனி

ேநரம் : காைல 10-00 மணியள ல்

இடம் : ைபய ர்பஞ்சாயத்

தைலப் : கணித்த ழ் பற் யக தத்ரங்தைலப் : கணித்த ழ் பற் யக தத்ரங்

உைரயாற் பவர் :  ேகா.இராம ப் ரமணியன்

,இைணப்ேபரா ரியர,் 

கணினிஅ யல் ைற ,கைலமற் ம்அ யல் லம்

ைபய ர்



ஏழாம்நாள் : காம்நிைற ழா

நாள்: 01-05-2022

ேநரம்: காைல 10-00 மணியள ல்

இடம்: ைபய ர்பஞ்சாயத்

தைலப் : உயரக்ல் பற் யக தத்ரங்

உைரயாற் பவர் : ைனவர் V. கன்உைரயாற் பவர் : ைனவர் V. கன்

இைணப்ேபரா ரியர் ,வணிக யல் ைற, 

கைலமற் ம்அ யல் லம்

ைபய ர்



நாள் : 01-05-2022

ேநரம் : ம யம் 2.00 மணியள ல்

இடம்: ைபய ர் ராமம்

வரேவற் ைர : ேபரா ரியர் I.அ த்பாடஷ்ா அவரக்ள்

ேவ யல் ைறத்தைலவர் , கைலமற் ம்அ யல் லம், 

ைபய ர்

தைலைம : ைனவர் K. மணிவண்ணன் அவரக்ள்தைலைம : ைனவர் K. மணிவண்ணன் அவரக்ள்

இயக் நர் , 

கைலமற் ம்அ யல் லம், ைபய ர்

ம அலேம அவரக்ள்

தைலைமயா ரியர் ,ஊராட் ஒன் யந நிைலப்பள்ளி

,ைபய ர்



ட்ட ளக்க ைர :

ைனவர் S.E.ஆலன்ேமாசஸ்

நாட் நலப்பணித் ட்டஅ வலர் ,கைலமற் ம்அ யல்

லம், ைபய ர்

வாழ்த் ைர : உயர் M. ெசந் ல் மார்அவரக்ள்

மாநிலநாட் நலப்பணித் ட்டஒ ங் ைணப்பாளர்

நாட் நலப்பணி டட்மண்டலஅ வலகம் , ெசன்ைன.

ேபரா ரியர் ைனவர்ப .ெசல்வம்அவரக்ள்

நாட் நலப்பணித் ட்டஒ ங் ைணப்பாளர்

நாயகா ஷன்ஸ்ஆராய்ச் நி வனம்

நன் ைர : நாட் நலப்பணித் ட்டமாணவ ர நி


