
 

ஸ்ரீ சாபதா நகிப ்க்வி ிறுயங்க் 
திருந்வயலி–627 011. 

சி்பு யழிாடு 
 

             இடந்: பிபாபத்்தனக் கூடந்          வபந்: கான: 9.30 நணி 
 

ிகம்சச்ி ிப் 
 

 
                06-02-2023(திங்க்கிமமந) சிய் யழிாடு 

வபந்                                 ிகம்சச்ி முன 

5.45 – 6.00 
திரு்்ியனழுசச்ி 

6.00 – 7.00 ாந அபச்ச்ம 

7.00 – 7.10 தினாந் 

7.30 சி்றுண்டி 

9.30 - 9.45 க்லூபித் பிபாபத்்தன 
9.45 -10.15 உ்ினாசந்                          :னதீஸ்யபி துபக்ா்பினா அந்ா அவரக்ள் 

                                                       செயலர,்ஸ்ரீ ொரதா கபி ்கல்வியியல் கல்லூரி 

10.15 -10.30 
 
 
 

10.30 – 10.45 
 
 

1. சி்பு நசா்நாழிவு   : திருநதி.சி.உநாநககஸ்யபி,M.A.,B.Ed., 

                                                       மிாசிிய, 

                                                       ஸ்ரீ ொரதா மட்ிக் மன்ியனத் தப்பி 

    தன்பு                              :“்பிாண் மா ்சு்”். 
2..சி்புநசா்நாழிவு   : திருநதி.ச.யச்ந்நா்,M.A.,B.Ed., 

                                                       மிாசிிய, 

                                                       ஸ்ரீ ொரதா மட்ிக் மன்ியனத் தப்பி 
    தன்பு                               :“நாணிக்கயாசகருந் திருயாசகமுந்” 

10.45-11.15 நநந் 
11.15-12.15 ாந அபச்ச்ன  

12.15-12.20 தினாந், ஆபதி 
12.30 நதின உணவு 

2.30-3.00 க்லூபி ன 

3.00–3.15 சி்பு நசா்நாழிவு         : முமயப்.(திருநதி).S.முத்துபாணி 

                                                          உவித் மதாசிிய, இந்பின்துயந, 

                                                          ஸ்ரீ ொரதா கபி ்கல்லூரி 

 தன்பு                                    :“திரு்தி் லியுறு்து் சிழிதாடு”. 

  3.15 – 4.00 கம ிகம்சச்ிக்: 

ாடகந்                                       :  “சிபுா ஹா்மி்” 

                                                           ஸ்ரீ ொரதா கபி ்கல்வியியல் கல்லூரி. 

ாட்டி்                                    :    ஸ்ரீ ொரதா தப்பி ாவிகப் 
4.00 - 5.00 சி்றுண்டி,  உாய் 

5.00 – 6.00 ாந அபச்ச்ன 

6.00 - 6.45 ஆபதி , தினாந் 

7.00 - 7.30 நநந் 

7.30 - 8.00 இபவு உணவு 

8.00 - 8.30 சத்சங்கந் 

 
 
 



 

                             
        07-02-2023(யசய்யான்கிமமந) அந்பினக யழிாடு 

வபந்                                   ிகம்சச்ி முன 
5.45 – 6.00 

திரு்்ியனழுசச்ி 

6.00 – 7.00 ாந அபச்ச்ம 

7.00 – 7.10 தினாந் 

7.30 சி்றுண்டி 

9.30 - 9.45 க்லூபித் பிபாபத்்தன 

9.45- 10.00 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.15 
 
 

1. சி்பு நசா்நாழிவு        : திருநதி.பா.நகாடச்ுமி,M.Sc.,B.Ed., 

                                                           இந்பின்ஆசிிய 

                                                           ஸ்ரீ ொரதா மட்ிக் மன்ியனத்தப்பி 
    தன்பு                                   :“காஞ்சி காாட்சி”. 
 
2. சி்பு நசா்நாழிவு       : முமயப்.(திருநதி).M.நாலிி,M.E.,Ph.D., 

                                                           இக்குண(்MCA) ந்று்                

                                                           உவித் மதாசிிய,  

                                                           கிணி தண்தாட்டு்துயந, 

                                                           ஸ்ரீ ொரதா கபி ்கல்லூரி. 

தன்பு                                      : “அ்பியகயிண் ஹிய”. 

10.15 – 10.45 உ்ினாசந்                            :  ஸ்ரீநத் சுயாமி ஸத்னா்த அயபக்், 

                                                           மென,் ஸ்ரீ ாகிருஷ் மதாண், 

                                                            திருத்தா்்துயந,                                                            

10.45-11.15 நநந் 

11.15-12.15 ாந அபச்ச்ன  

12.15-12.20 தினாந், ஆபதி 

12.30 நதின உணவு 

2.30-3.00 க்லூபி ன 

3.00– 3.15 சி்பு நசா்நாழிவு   : யச்வி.க.நககஸ்யபி,M.Sc.,B.Ed., 

                                                   இந்பின் ஆசிிய, 

                                                   ஸ்ரீ ொரதா வி்ானா உ்ியனத்தப்பி 

தன்பு                              :“ஆயணக்கா அகினா்மடசுி”. 
 

  3.15 – 4.00 கம ிகம்சச்ிக்: 

ாடகந்                                 :  “ொாமவியிண் அருப் மதந்ந ெபாாஸ”் 

                                                     ஸ்ரீ ொரதா தப்பி ாவிகப். 
 
ாட்டி்                               :  ஸ்ரீ ொரதா தப்பி ாவிகப். 

4.00 - 5.00 சி்றுண்டி,  உாய் 

5.00 – 6.00 ாந அபச்ச்ன 

6.00 - 6.45 ஆபதி , தினாந் 

7.00 - 7.30 நநந்  

7.30 - 8.00 இபவு உணவு 

8.00 - 8.30 சத்சங்கந் 

 
 

 



 
 
 

 
 

08-02-2023(புத்கிமமந) நகாவிஷ்ணு யழிாடு 

வபந்                                     ிகம்சச்ிமுன 
5.45 – 6.00 

திரு்்ியனழுசச்ி 

6.00 – 7.00 ாந அபச்ச்ம 

7.00 – 7.10 தினாந் 

7.30 சி்றுண்டி 

9.30 - 9.45 க்லூபித் பிபாபத்்தன 

9.45- 10.00 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.15 
 
 

 

1. சி்பு நசா்நாழிவு   : திருநதி.P.பகநஸ்யபி,M.Sc.,B.Ed., 

                                                       உயிின் ஆசிிய, 

                                                       ஸ்ரீ ொரதா மட்ிக் மன்ியனத் தப்பி, 

    தன்பு                               : “்ா்ாரு் துகவி ா்ாரு்”. 
 
2.. சி்புநசா்நாழிவு   : யச்வி.S.ஐஸ்யப்னா,M.Sc.,B.Ed., 

                                                        கி ஆசிிய, 

                                                        ஸ்ரீ ொரதா மட்ிக் மன்ியனத் தப்பி, 
    தன்பு                                : “ெ்தி ாா வி கிய”. 

10.15 – 10.45 உ்ினாசந்                         ஸ்ரீநத் சுயாமி அக்ஷபா்தா அவரக்ள், 
                                                      ஸ்ரீ ாகிருஷ் மதாண், 
                                                      திருத்புணாென். 

10.45-11.15 நநந் 

11.15-12.15 ாந அபச்ச்ன  

12.15-12.20 தினாந்,ஆபதி 

12.30 நதின உணவு 

2.30-3.00 ்ி நாணவிக் ன 

3.00– 3.15 சி்பு நசா்நாழிவு            :முமயப்.(திருநதி).பி.சுக்னா, 

                                                          உவித் மதாசிிய, 

                                                          ிக ிறு மென்தாட்டு்துயந, 

                                                          ஸ்ரீ ொரதா கபி ்கல்லூரி . 

தன்பு                                     : “விஷ்ணுவிண் அா ஹிய”. 

  3.15 – 4.00 கம ிகம்சச்ிக்: 

ாடகந்                                        : “தா்டுங்கண் தக்ய மகாாதா்“ 

                                                           ஸ்ரீ ொரதா தப்பி ாவிகப். 
 
ாட்டினந்                                    :  ஸ்ரீ ொரதா தப்பி ாவிகப். 

4.00 - 5.00 சி்றுண்டி,  உாய் 

5.00 – 6.00 ாந அபச்ச்ன 

6.00 - 6.45 ஆபதி , தினாந் 

7.00 - 7.30 நநந் 

7.30 - 8.00 இபவு உணவு 

8.00 - 8.30 சத்சங்கந் 

 


