
 

சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி 

பபருங்குடி வளாகம், எம்.ஜி.ஆர். சாலை,பசன்லை –600113. 

நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் 

சிறப்பு முகாம் அழைப்பிதழ் 

இடம்  

சசவாையா மகாகவி பாரதியார் சமல்நிலைப் பள்ளி,  

கசுவா கிராமம், திருவள்ளுர் மாவட்டம். 

 

24/03/2023 முதல் 30/03/2023 

தூய்லம இந்தியாவும் இலளஞர்களின் பணியும் நாட்டு 
நைப்பணித்திட்ட அலுவைர்கள் 

மற்றும் ஆர்வைர்கள் 

  



 

நாட்டுநைப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

ப ாடக்க விழா அலழப்பி ழ் 

 

அன்புலடயீர், வணக்கம், 

நிகழும் சசாபகிருது ஆண்டு, பங்குனி திங்கள் 10ஆம் நாள் முதல் 16ஆம்நாள் 

(24/03/2023 முதல் 30/03/2023) வலர சீர்மிகு சட்டப் பள்ளியில் மாண்பலம சட்டப்படிப்பு 
பயிலும் நாட்டு நைப்பணித் திட்ட மாணவ ஆர்வைர்களால் சமற்பகாள்ளப்படும் ஏழு நாள் 

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் திருவள்ளுர் மாவட்டம், திருநின்றவூர் கசுவா 
கிராமத்தில் அலமந்துள்ள சசவாையா மகாகவி பாரதியார் சமல்நிலைப் பள்ளியில் மிகச் 

சிறப்பாக நலடபபறவுள்ளது. 

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாமின் ப ாடக்கவிழா 24/03/2023 

பவள்ளிக்கிழலமயன்று மாலை சுமார் 06.30 மணியளவில் நலடபபறவுள்ளது. அவ்விழாவில் 
 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப்பல்கலைக்கழக துலணசவந் ர் மாண்புமிகு கர்னல் 

பபரா. முழனவர் என்.எஸ். சந்பதாஷ்குமார், அவர்கள் விழாவில் கைந்து பகாண்டு 

 லைலமயுலரயாற்றவும்  முழனவர். ரஞ்சித் ஓமன் ஆப்ரகாம், பதிவாளர் (பபா), 

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் அவர்கள் வாழ்த்துலர யாற்றவும், 

பபரா.முழனவர். V. பாலாஜி, Dean,  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் 

பல்கலைக்கழகம் அவர்கள் வரசவற்புலர வழங்கவும் அன்புடன் இலசந்துள்ளார்கள். 
அலைவரும் விழாவில் கைந்துபகாண்டு விழாவிலை சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் 

அலழக்கின்சறாம். 

            இவண், 
                   நாட்டு நைப்பணித்திட்ட அலுவைர்கள் மற்றும் 
                  நாட்டு நைப்பணித்திட்ட மாணவ ஆர்வைர்கள் 

                      சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி,பசன்லை – 600 113.  



 

நிகழ்ச்சி நிரல் 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

முதலாம் நாள் –24.03.2023, வவள்ளிக்கிைழம 

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட முகாலம பசன்றலடந்து கிராம மக்கலள 

சந்தித்து அறிமுகப்படுத்தி,கிராமமக்கசளாடு கைந்துலரயாடல் 
வதாடக்க விைா 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 

குத்துவிளக்பகற்றுதல் 

வரபவற்புழர 

 

 

வாழ்த்துழர 

 

 

 

 

 

 

 

தழலழமயுழர 

 

 

 

சிறப்புழர 

 

நன்றியுழர 

 

 

 

நாட்டுப்பண் :  

 :  மாலை 06.30 மணி 

: மாணவர்கள் 

:  மு ன்லம விருந்திைர்கள் 

: பபரா.முழனவர்.  V. பாலாஜி 

   Dean, சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி 

   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

  முழனவர்.ரஞ்சித் ஓமன் ஆப்ரகாம் 

  பதிவாளர் (பபா) 

  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப்   பல்கலைக்கழகம்    

  முழனவர்.எஸ்.பக. அபசாக் குமார் 

  நூைகர் மற்றும் வளாக இயக்குநர்  

   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்  

  திரு. V. முரளிதரன் 

  நிறுவைர் மற்றும் நிர்வாக அறங்காவைர், 

சசவாையா  அறக்கட்டலள,கசுவா கிராமம்  

 கர்ணல் பபரா. முழனவர் என்.எஸ்.சந்பதாஷ்  

 குமார்  

 துைணசவந் ர்,  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர்     

  சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

திரு.வசந்தில் குமார் 

  மாநிை நாட்டு நைப்பணித்திட்ட அலுவைர், மிழ்நாடு  

: முழனவர்.சு.மஞ்சுளா 

  நாட்டு நைப்பணித்திட்ட அலுவைர் மற்றும் 

  இயக்குநர், சவலைவாய்ப்பு அலுவைகம்  

   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்  

 

 

 

   

 

 



 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

இரண்டாம் நாள் – 25.02.2023, சனிக்கிைழம 
 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக நாட்டு நைப்பணித்திட்ட ஆர்வைர்கள் மற்றும் 

சட்டஆசைாசலை லமயம் இலணந்து நடத்தும் சட்ட உ வி முகாம். 

காழல 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 01.30 மணி வழர இலவச சட்ட உதவி முகாம் மற்றும் சட்ட விழிப்புணர்வு 

பபரணி. 

சட்ட விழிப்புணர்வுப் பபரணிழைத் வதாடங்கி 
ழவப்பவர்  

: திரு.R.பாலசுப்பிரமணிைன்  

 மாவட்ட நீதிபதி (ஓய்வு),  
  பசன்லை 

சட்ட ஆபலாசழன வைங்குபவர்கள்  சட்ட ஆசைாசலை லமய உறுப்பிைர்கள், 
  மற்றும் அரசலமப்பு மற்றும் மனி  உரிலமச்   

 சட்டப்படிப்பு முதுநிலை பிரிவு மாணவர்கள். 

மாழல 04.00 மணி :  கசுவா கிராமவாழ் மகளிருக்காை சகாைப்  
 சபாட்டி 

மாழல 06.30 மணி  
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

: நாட்டு நைப்பணித்திட்ட மாணவர்கள்  

  

வரபவற்புழர : முழனவர்.மார்டினா 
 உ வி சபராசிரியர் மற்றும்  
நாட்டு  நைப்பணித்திட்ட அலுவைர்  
 மிழ்நாடு  டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

விருந்தினர்களை ககௌரவித்தல்   

வாழ்த்துழர : முளனவர். எம். சுனில் கிைாட்சன்  

இயக்குநர், B.A. LL.B(Hons) 

விைாப் பேருளர 

சிறப்புளர  

: திரு.R. பாலசுப்பிரமணிைன்  

 மாவட்ட நீதிபதி (ஓய்வு), பசன்லை  

: திரு. சி. ப ாகநாதம் 

வழக்கறிஞர், மெட்ராஸ் உயர் நீதிென்றம்  

பரிசுகள் வைங்குதல் : சபாட்டிகளில் பவற்றி பபற்ற மகளிருக்கு  
  பரிசு வழங்கு ல் 

நன்றியுழர : முழனவர்.வச.திருமால்  
  நாட்டு நைப்பணித்திட்ட குழு உறுப்பிைர்    
   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப்  
  பல்கலைக்கழகம்  

கழல நிகழ்ச்சி : சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மாணவர்கள் 

 

நாட்டுப்பண்: 

 

 

 

 

 



 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

மூன்றாம் நாள் -26.03.2023, ஞாயிற்றுக்கிைழம 

இலவச மருத்துவ முகாம் 

காலை 10.00 மு ல் பிற்பகல் 01.30 மணி வலர 

காழல 11.00 மணி : கசுவா கிராமம்பள்ளி மாணவர்களுக்காை சபச்சு 

சபாட்டி,கட்டுலரப் சபாட்டி மற்றும் ஓவியப் சபாட்டி 

மாழல 04.00 மணி பள்ளி மாணவர்களுக்காை விலளயாட்டுப்  

சபாட்டிகள். 

மாழல 06.30 மணி:   நாட்டு நைப்பணித்திட்ட மாணவர்கள் பங்சகற்கும் 

ஆசராக்கியமாை வாழ்க்லக முலற – கருத் ரங்கம் 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து :     

வரபவற்புழர:    முழனவர்.அ.மார்டினா  

உ விப் சபராசிரியர் மற்றும்  

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட குழு உறுப்பிைர் 

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

விருந்தினர்களை ககௌரவித்தல்
  

வாழ்த்துளர  

 

: முளனவர். ோ. ேிருந்தா 

இயக்குநர், B.B.A. LL.B(Hons) 

 

சிறப்புழர : திரு.A.A. கிங்ஸ்டன் 

VICE PRESIDENT, OPERATIONS  

 

விைாப் பபருழர: திரு.பைாகா ஆச்சார்ைா பிரபாகரன் 

சயாகாசைம் பயிற்சியாளர் 

நன்றியுழர 

 

 

:முழனவர்.வச.திருமால் 

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட குழு உறுப்பிைர்  

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

கழல நிகழ்ச்சி : சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மாணவர்கள் 

நாட்டுப்பண்: 

 

 

 

:   

 

                                

 

                              



                            

                                   நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

நான்காம்நாள் – 27/03/2023 திங்கட்கிைழம 

காழல 10மணி முதல் பிற்பகல் 01.30 வழர 

பகாயில் மற்றும் பள்ளி வளாகங்கழள தூய்ழமபடுத்துதல் 

மாழல06.30 மணி : சிறப்பு பட்டிமன்றம் 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

வரபவற்புழர : முழனவர்.வச.மருதவிஜைன் 

 உ விப் சபராசிரியர் 

  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப்   

 பல்கலைக்கழகம் 

விருந்தினர்களை ககௌரவித்தல் 

வாழ்த்துளர  

 

: முளனவர். ே. வசந்த குமார் 

இயக்குநர், B.C.A.LL.B(Hons) 

பட்டிமன்றத் தழலப்பு : குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கு பபரிதும் துலண நிற்பது   

 ஆண்களா?? பபண்களா?? 

முன்னிழல : திருமதி. L.N. அனுப்பிரிைா 

  HEAD, QUALITY AND VOLUTEERING,   
  சசவாையா அறக்கட்டலள 

பட்டிமன்ற நடுவர் : திரு.ஆபராக்கிைம் 

 உ விப் சபராசிரியர்  

 பசன்லை டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டக்கல்லூரி,   

  புதுப்பாக்கம் 

நன்றியுழர : முழனவர்.திருமதி.சு.மஞ்சுளா 

 நாட்டு நைப்பணித்திட்ட அலுவைர்   மற்றும்  

 இயக்குநர், சவலைவாய்ப்பு அலுவைகம்  

  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர்  

 சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

கழல நிகழ்ச்சி :  சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மாணவர்கள் 

நாட்டுப்பண்:  

 

 

 

 

 

 

 



 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

ஐந்தாம்நாள் – 28/07/2023 வசவ்வாய்க்கிைழம 

காழல 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 01.30 மணி வழர 

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி நாட்டு நைப்பணித்திட்ட ஆர்வைர்களும் 
கசுவா கிராம இலளஞர்களும் இலணந்து நடத்தும் நுகர்சவார் விழிப்புணர்வு சபரணி 

பிற்பகல் 03.00 மணி முதல் 05.00 

மணி வழர 

:  சசவாையா மகாகவி பாரதியார்   
 சமல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 

 நுகர்சவார் பயைறிவுக் கல்வி   
 வழங்கு ல் 

மாழல 06.30 மணி : நுகர்சவார் விழிப்புணர்வு முகாம்  
 நிலறவு விழா 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

வரபவற்புழர    : முழனவர். வச. திருமால் 

  உ விப் சபராசிரியர் மற்றும்   
  நாட்டு நைப்பணித்திட்ட குழு உறுப்பிைர் 

   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்ட 

  பல்கலைக்கழகம் 

விருந்தினர்கழள வகௌரவித்தல்  

வாழ்த்துழர            முழனவர். ேி. சக்தி பவல் 

இயக்குநர், மூன்றாண்டு சட்ட படிப்பு  

முளனவர். M.D. சின்னு 

 உ விப் சபராசிரியர், 

  மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் 
 பல்கலைக்கழகம் 

 திரு. M.P. ஆனந்தம் 

 HEAD OF HOMES, சசவாையா அறக்கட்டலள 

சிறப்புழர:       முழனவர். J. விஜைதிலகம் 

உ வி ஆலணயர் (ஓய்வு),  

உணவு பபாருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்சவார்  

பாதுகாப்பு துலற  

 மிழ்நாடு அரசு, பசன்லை  

நன்றியுழர:          முழனவர்.வச.மருதவிஜைன் 

உ விப் சபராசிரியர், சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி  

தெிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்  

கலைநிகழ்ச்சி:       சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மாணவர்கள் 

 

                           

 

 

 

                             



                          

 

 

                        

                                            நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

ஆறாம் நாள் 29.03 2023, புதன்கிைழம 

நிழறவு விைா 

காழல 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 01.30 வழர 

தூய்ழம இந்திைா முகாம் மற்றும் மரக்கன்று நடும் விைா 

மாழல 06.30  மணி :நாட்டு நைப்பணித்திட்ட முகாம் நிலறவு விழா 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  

வரபவற்புழர: முழனவர்.திரு.J.M. பவல்முருகன் 

மாநிை ஒருங்கிலணப்பாளர் (பபா),   

நாட்டு நைப்பணித்திட்டம் 

விருந்தினர்கழள வகௌரவித்தல்  

சிறப்பு முகாம் அறிக்ழக :    முழனவர்.சு.மஞ்சுளா 

நாட்டு நைப்பணித்திட்ட அலுவைர் 

இயக்குநர் (சவலைவாய்ப்பு அலுவைகம்) 

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

வாழ்த்துழர: முளனவர். அ. விஜய ட்சுமி 

இயக்குநர், B.Com. LL.B( Hons) 

திரு.C. சாமுபவல்வசல்ழலைா 

மண்டை இயக்குநர்,   

நாட்டு நைப்பணித்திட்டம்,பசன்லை 

 லைலமயுலர கர்னல் பபரா.முழனவர். என்.எஸ்.சந்பதாஷ் குமார் 

துலணசவந் ர் 

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம். 

விழா நிலறவுலர முழனவர்.ரஞ்சித் ஓமன் ஆப்ரகாம் 

பதிவாளர் (பபா),   மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் 
பல்கலைக்கழகம் 

நன்றியுலர பபரா.முழனவர். V. பாலாஜி 

Dean, சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி  

 மிழ்நாடு டாக்டர் அம்சபத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் 

கலை நிகழ்ச்சி சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி மாணவர்கள் 

                                            

 

 

 

 



                                             

 

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் 

7-ஆம்நாள் -30/03/2023 – வியாழக்கிழளம 

சிறப்பு முகாம் நிழறவுப் பணிகள் 

கிராமமக்களிடம் கருத்துக் பகட்பு மற்றும் விழடவபறுதல் 


