
        சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை 

              ஆண்டறிக்ளக  2017 - 2018 

முன்னுளை:- 

            சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையானது  ஜனவரி 2007 – ம் 
ஆண்டு ஆைம்பிக்கப்பட்டு  2008 - 2009 முதல் CRY நிறுவன  
நிதியுதவியுடன் 16 பஞ்ோயத்து,  32 கிைாமங்கைில் சேயல்பட 

சதாடங்கியது. இந்த ஆண்டு 2017 – 2018 ல் 2000 தலித் குடும்பங்கள் 

மத்தியில் பணி செய்து வருகிறது. குறிப்பாக ச ொத்தடிமை 

குடும்பங் ளில் முதல் தமைமுமையாக கல்வி கற்கும் குழந்மைகள் 

உயர்கல்வி செறவும், அமையாளம் காணப்பட்ட குழந்மை 

சைொழிலாளர்களை குழந்மை சைொழிைொளர் முமையிைிருந்து ைீட்டு 

அந்தந்த கிரொை மக்கள் ெங்க உறுப்ெினர் ள் உதவியுடன் அரு ிலுள்ள 
அரசு பள்ைியிலும், அரசு நிதியுதவி செறும் தனியார் பள்ளி ளிலும், 

சேர்க்கப்பட்டு மக்கள் ெங்கம் மூலம் சைொைர்கண்காணிப்பு செய்தல், 

பாலின பாகுபாடு அறிந்து கருக்கமைப்பு செய்வதால் ஏற்படும் பாதிப்பு 
குறித்து கர்ப்பிணிகள் மத்தியிலும், குடும்ெ உறுப்ெினர் ள் ைத்ைியிலும்  

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், குழந்மை திருமணம் தடுத்தல், 

விடுதமைக்கான  கல்விக்குழு  குழந்மை ளிடம் பாலின ெைத்துவம் 

குறித்த விழிப்புணர்மை ஏற்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளையும், குறிப்பாக 

குழந்மை உரிமைகள் எங்ச ல்லாம் மீறப்படுகிறதைொ அங்ச ல்லாம் 

ஒத்த கருத்துமைய நபர்களை ஒருங்கிமைத்து குழந்மை ளின் 

உரிமைகளை நிமைநாட்டும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. 

 

 

 



நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள் – 6சபர் 

1. A.கதரொலின் 

2. A.முனியம்மாள் 

3. S.செல்வதைரி 

4. P.செரியெொைி 
5. M.ரஞ்ெித்குமார் 

6. M.செயம் 

SPT - சேலம் பணியாைர்கள் – 5சபர் 

1. A.கமைமணி 
2. S.பாரதி 
3. K.அலதைலு 

4. M.ெித்ரொ 
5. S.ெிைரொைன் 
6. V.செளந்ைர்யொ 

 
SPT - வியாேர்பாடி பணியாைர்கள் – 2சபர் 
 

1. B.பிரித்தஷீ் – குழந்ளதகள் ஒருங்கிளணப்பாைர் 
2. N.தங்கைாஜ் – வியாேர்பாடி Project Lead 

 
SPT – ேமகல்வி இயக்கம் பணியாைர்கள் – 2சபர் 
 

1. S.கிருஸ்துைாஜ் – மாநில ஒருங்கிளணப்பாைர் 
2. A.அறிவழகன் ைாயன் – CR Specilisits  

கணக்காைர் – 1 
     1.V.திலகவதி 



ஒருங்கிளணப்பாைர் – 1 

     1. S.கபிரிதயல் 

இயக்குனர் - 1 

     1. M. செயம் 

பணிசேய்யும் ஒன்றியங்கள்– 2 

     1.அதயொத்தியாப்பட்டணம் 

     2.வாழப்பாடி 

பணித்தைங்கள் - 16 பஞ்ோயத்து 

1. காரிப்பட்டி 

2. M.செருமாபாளையம் 

3. குள்ளம்பட்டி 

4. மின்னாம்பள்ளி 
5. பூைனூர் 

6. குப்ெனூர் 

7. A.N.மங்கலம் 

8. கூட்ைொத்துப்ெட்டி 
9. சைள்ளொளகுண்ைம் 
10. முத்தம்பட்டி 

11. த ொ-த ொம்மெ 
12.  நீர்முள்ளிகுட்மை 
13. அனுப்பூர் 
14.  காட்டுதைப்பில்மைபட்டி 

15.  கருைொபுரம் 
16. ஆச்ெொங்குட்ைப்ெட்டி 



கிைாமங்கள்– 32 

1. A.N.மங் ைம் 

2. ஏரிப்புதூர் ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
3. ஏரிப்புதூர் அருந்ததியர் காைனி 
4. தைங்கல்பாமளயம் அருந்ததியர் காைனி 
5. குள்ளம்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
6. செொன்மளலநகர் ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
7. சேல்ைியம்பாமளயம் அருந்ததியர் காைனி 
8. ஆச்ெொங்குட்டப்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
9. குப்ெனூர் அருந்ததியர் காைனி 
10. பூைனூர் ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
11. கூட்டாத்துப்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
12. கூட்டாத்துப்பட்டி அருந்ததியர் காைனி 
13. கூட்டாத்துப்பட்டி வன்னார் காைனி 
14. விளொம்ெட்டி அருந்ததியர் காைனி 
15. த ொ-புதூர் அருந்ததியர் காைனி 
16. நீர்முள்ளிகுட்மை அருந்ததியர் காைனி 
17. காரிப்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
18. காரிப்பட்டி அருந்ததியர் காைனி 
19. கருமாபுைம் ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
20. கருமாபுைம் அருந்ததியர் காைனி 
21. கருமாபுைம் காட்டுைளவு ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
22.  M.செருமாபாமளயம் ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
23.  M.செருமாபாமளயம் அருந்ததியர் காைனி 
24.  கவர்கல்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
25. கவர்கல்பட்டி அருந்ததியர் காைனி 
26. சைள்ளொளகுண்ைம்  ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
27. சைள்ளொளகுண்ைம்  அருந்ததியர் காைனி 
28. தெென்ெொைடி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 



29. தெென்ெொைடி  அருந்ததியர் காைனி 
30. மாட்டாஸ்பத்திரி  ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
31. முத்தம்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 
32. முத்தம்பட்டி ஆதிதிைாவிடர் காைனி 

 

மக்கள் சதாளக விபைம்: 

           சமாத்த மக்கள் சதாளக – 9625சபர் 

                      ஆண்கள்     - 4683சபர் 

                      சபண்கள்    -  4942சபர் 

0-18 வயதுள்ள சைொத்ை குழந்மை ள்  –  4793தெர் 

               ஆண் குழந்மை ள்   - 2299தெர் 

               செண் குழந்மை ள் –  2494தெர் 

SPT- நிர்வாகக்குழு கூட்டம் : 

 சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் நிர்வாகக்குழு 

   கூட்டம் இந்த ஆண்டு 2 முளற நடத்தப்பட்டது. முதல் கூட்டம் 
22.08.17 அன்று நடத்தப்பட்டது. இதில் SPT, SKI -ன் 2016 - 2017 ற்கான 
ஆண்டு வைவு சேலவு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. சமலும் அந்த 
ஆண்டின் மார்ச் வளையிலான வைவு, சேலவனீங்களுக்கு Audit Statement 
எடுக்கப்பட்டு, 08.06.2016 அன்று CRY க்கு அனுப்பப்பட்டது குறித்து 
விவாதிக்கப்பட்டது. 

 20.01.2018 அன்று அவேை சபாதுக்குழு கூட்டம்  

நடத்தப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் FCRA –யில் 
சகாடுக்கப்பட்ட MIS Computer Asset FC1 –ல் 18.12.17 அன்று Online –ல் பதிவு 



சேய்யப்பட்டுள்ைது. சமலும் FCRA கணக்கில் நிதி ஏதும் 
சபறப்படவில்ளல என்பது குறித்தும், நிறுவனத்திற்கு Darpan ID 
சபறப்பட்ட தகவல் குறித்தும் சபேப்பட்டது. சமலும் பணியாைர் 
களலச்சேல்வி பணி விலகியதால் புதிய பணியாைர் 
திருமதி.சேைந்தர்யா நியமிக்கப்பட்டது குறித்தும் சபேப்பட்டது.                                      

பள்ைிச்சேர்க்ளக பிைச்ோைம்:  

        சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் பணித்ைளங் ளொன 32 

கிரொைங் ளிலும் ஜுன் 1 முதல் ஜுமை 31 வமர பள்ளிச்தெர்க்ம  பிரச்ெொரம் 

நடத்தப்பட்ைது. இதில் சேலம் மக்கள் இயக்குனர், ஒருங்கிமைப்ெொளர், 

பணியாளர்கள், மக்கள் ெங்க உறுப்பினர்கள், வார்டு உறுப்ெினர் ள் 
ைற்றும் ைி. .குழு குழந்மை ள் என ெிரச்ெொரத்ைில்  ைந்து ச ொண்ைனர். 
இந்ை ெிரச்ெொரம் 32  ிரொைங் ளிலும் சைருத்சைருைொ , ைடீுைைீொ  
ெிளக் ொர்டு ள் ச ொண்டு செய்யப்ெட்ைது. இந்ை ெிரச்ெொரம் 15000 ைக் ள் 
ைத்ைியில் சென்ைமைந்ைது. 

 

 

 

 இந்ை ெிரச்ெொரம் மூைைொ  இந்ை 2000 குடும்ெங் ளிைிருந்து 835 
குழந்மை ள் ெள்ளிச்தெர்க் ப்ெட்ைனர். 122 குழந்மை ள் அங் ன்ைொடியில் 
தெர்க் ப்ெட்ைனர். தைலும் ெைியொளர் ள், ைக் ள் ெங்  உறுப்ெினர் ள் 
மூைைொ  சைொைர் ைடீுெந்ைிப்ெின் மூைம் ச ொத்ைடிமை குடும்ெத்மை 
தெர்ந்ை குழந்மை சைொழிைொளர் ள் 9தெரும், ைற்ை குடும்ெ குழந்மை 
சைொழிைொளர் ள் 24தெரும் ெள்ளிச்தெர்க் ப்ெட்ைனர்.   

கருக்களலப்பு தடுத்தல்: 



           ைினெரி ைடீுெந்ைிப்ெின் மூைைொ  2,3 செண் குழந்மை ள் 
மைத்துள்ள குடும்ெங் மள  ைைன், ைமனைி, ைொைனொர், ைொைியொர் என 
குடும்ெ உறுப்ெினர் மள ெந்ைித்து  ருக் மைப்ெினொல் உைல்ெொைிப்பு, 
உயிரிழப்பு, செண் குழந்மை ள் ைி ிைம் குமைவு, செண் குழந்மை ள் 
முக் ியத்துைம், செண் குழந்மை ளுக் ொன அரசு நைத்ைிட்ைங் ள் 
குைித்தும் சைொைர்ந்து ெந்ைித்து தெெப்ெட்ைது.  

 

 

 

 

 

 

தைலும் ைக் ள் ெங்  உறுப்ெினர் ள், AWC ெைியொளர் ள், VHN மூைைொ  
3,4 ைது  ர்ப்ெிைித்ைொய்ைொர் மள சைொைர் ண் ொைிப்பு செய்ய 



தைண்டியும் தெெப்ெட்ைைன் மூைம் 3,4 ைது  ர்ப்ெிைி ள் 28தெர் 
 ருக் மைப்பு செய்யொைல் ைடுக் ப்ெட்டுள்ளனர். 

த ொமை ொை ெயிற்ெி மு ொம்: 

        16 ெஞ்ெொயத்து ளிலுள்ள ைி. .குழுைில் ைமைமைத்துைம் 
எடுத்துள்ள 13 – 18 ையைிலுள்ள செண் குழந்மை ளுக் ொன த ொமை  ொை 
ெயிற்ெி மு ொம் தெென்ெொைடி ெங் ர்ெொர்க் ில் 20.05.2016 ைற்றும் 21.05.2016 
ஆ ிய இரண்டு நொள் ெயிற்ெி நைத்ைப்ெட்ைது.  

 

  

இைில் 13 – 18 ையதுள்ள செண் குழந்மை ள் 52தெர், தெைம் ைக் ள் 
அைக் ட்ைமள இயக்குனர், ஆதைொெ ர், ஒருங் ிமைப்ெொளர் ைற்றும் 
ெைியொளர் ள் என 63 தெர்  ைந்து ச ொண்ைனர். இைில் ஆளுமை ைிைன், 
ைளரிளம் ெருைத்ைில் ஏற்ெடும் ைொற்ைங் ள், ெொைியல்  ல்ைி, குழந்மை 
சைொழிைொளர், குழந்மை ைிருைைத்ைொல் ஏற்ெடும் ெொைிப்பு, 
 ருக் மைப்ெினொல் ஏற்ெடும் ெொைிப்பு குைித்தும் ெயிற்ெி ச ொடுக் ப்ெட்ைது.   

ைிடுைமைக் ொன  ல்ைிக்குழு: 

                    32 கிைாமங்கைிலும் விடுதளலக்கான கல்விக்கு 
சேயல்படுகிறது.  இந்த வருடம் வி.க.குழு குழந்ளதகளுக்கு 
வாழ்க்ளகத்திறன் கல்வி குறித்து பயிற்ேிகள் சகாடுக்கப்படுகிறது. 



இதில் சுயவிழிப்புணர்வு, சுய அளடயாைம், சுய மதிப்பு, 
தன்ளனத்தாசன ஏற்றுக்சகாள்ளுதல், முடிசவடுக்கும் திறன், 
பிைச்ேளனகளுக்கு தரீ்வு காணும் திறன், ேிந்திக்கும் திறன், 
பளடப்பாற்றல் திறன், உணர்வுகள் குறுத்து பயிற்ேி 
சகாடுக்கப்படுகிறது.  

  

 

  

 

          சமலும் கல்வியின் அவேியம் குறித்தும், குழந்ளத 
சதாழிலாைர் முளற ஒழிப்பு, குழந்ளத திருமணம் தடுப்பு, பாலின 
ேமத்துவம், இளடவிலகல் கண்காணிப்பு, உயர்கல்வியின் அவேியம், 



சபண் குழந்ளதகள் முக்கியத்துவம் குறித்தும் பயிற்ேி 
சகாடுக்கப்படுகிறது. 

 ேமகல்வி இயக்கம் – சேயல்பாடு: 

23.03.18 அன்று சேன்ளன பத்திரிக்ளகயாைர் அைங்கில் 
“அளனவருக்கும் உகந்தப் பள்ைி அைசு பள்ைி” என்ற தளலப்பில் 
மாணவர்கைின் எண்ணிக்ளக, நிதிச்சுளமளய காைணம் காட்டி, 
இளணப்பு பள்ைி என்ற சபயரில் பள்ைிகளை மூடக்கூடாது என்று 
சகாரிக்ளக ளவத்து பத்திரிக்ளகயாைர் ேந்திப்பு கூட்டம் 
நடத்தப்பட்டது. இதில் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் மற்றும் 
ேமகல்வி இயக்கத்தின் தளலவர் திருமதி.சஜயம், சேயலாைர் 
திரு.சேல்ல சேல்வகுமார், அட்வகேி ஒருங்கிளணப்பாைர் 
திரு.கிருஸ்துைாஜ், சபாருைாைர் திரு.ோத்ளதயா,  திரு.அறிவழகன் 
ைாயன் குழந்ளத உரிளம ஆசலாேகர், CRY திரு.சஜயகைன், 
திரு.ஹரிபைந்தாமன் ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி, திருமதி.சைவதி SCPCR 
உறுப்பினர் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர்.  

  இவ்வாண்டு 11.07.17, 25.09.17 மற்றும் 09.01.18 ஆகிய 
சததிகைில் ேமகல்வி இயக்கத்தின் நிர்வாகக்குழு கூட்டம் 
நளடசபற்றது. இதில் ேமகல்வி, மாநில தளலவர், சேயலாைர், 
ஒருங்கிளணப்பாைர், குழந்ளத உரிளம ஆசலாேகர் மற்றும் 
உறுப்பினர்கள் கலந்து சகாண்டு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

குழந்ளதகைின் பங்சகற்பு உரிளமக்கான பயிற்ேி: 
         24.06.17 முதல் 26.06.17 வளை குழந்ளதகைின் பங்சகற்பு 
உரிளமக்கான குழந்ளதகளுக்கான 3 நாள் பயிற்ேி சேேன்ோவடி 
ேங்கர்பார்க்கில் சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சபான்மளலநகர் 
கிைாமத்ளத சேர்ந்த 20 குழந்ளதகள் கலந்து சகாண்டு பயிற்ேி 
சபற்றனர். இப்பயிற்ேி சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் 
திருமதி.சஜயம், பணியாைர் திருமதி.களலமணி, ஒருங்கிளணப்பாைர் 



திரு.கபிரிசயல், ேமகல்வி ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கிருஸ்துைாஜ் 
ஆகிசயார் மூலமாக சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் CRY சேன்ளன 
சமலாைர் திருமிகு.வித்யா ைாமன், சடல்லி பயிற்ேி 
ஒருங்கிளணப்பாைர் திருமிகு.ைக்ஷந்தா, திரு.சஜயகைன், திரு.ஐேன் 
ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

         27.06.17 முதல் 29.06.17 வளை சபற்சறார்களுக்கான 3 நாள் 
பயிற்ேி சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சபான்மளலநகர் கிைாமத்ளத சேர்ந்த 
சபற்சறார்கள் 20சபர் கலந்து சகாண்டனர். இதில் வாழ்க்ளகத் திறன் 
பயிற்ேியில் சுய விழிப்புணர்வு, முடிசவடுக்கும் திறன், ேிந்திக்கும் 
திறன், தகவல் பரிமாற்றும் திறன், அனுதாபம், பட்ோதாபம் சபான்ற 
தளலப்புகைில் பயிற்ேி சகாடுக்கப்பட்டது.  

சபரிடர் சமலாண்ளம பயிற்ேி: 
          சேன்ளன வியாேர்பாடி SC- STEDS குழந்ளதகளுக்கு சபரிடர் 
சமலாண்ளம பயிற்ேி சகாடுக்கப்பட்டது. இந்த பயிற்ேி 10 – 14 
வயதிற்குட்பட்ட குழந்ளதகளுக்கு 13.05.17 முதல் 14.05.17 வளை,  27.09.17 
முதல் 28.09.17 வளை மற்றும் 12.01.18 முதல் 14.01.18 வளை 3 கட்ட 
பயிற்ேியும், 15 – 18 குழந்ளதகளுக்கு 27.09.17 முதல் 28.09.17 வளை, 12.01.18 
முதல் 13.01.18 வளை மற்றும் 04.02.18 முதல் 05.02.18 வளை 3 கட்ட 
பயிற்ேியும் சேன்ளன மனப்பாக்கம் பரிபூர்ணா பயிற்ேி ளமயத்தில் 
சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் 
திருமதி.சஜயம், பணியாைர் திருமதி.களலமணி பயிற்ேியாைர்கைாக 
கலந்து சகாண்டு 80 குழந்ளதகளுக்கு வாழ்க்ளகத் திறன் பயிற்ேி 
சகாடுத்தனர். 

MIS பயிற்ேி: 
13.02.2018 - 15.02.2018 ஆகிய மூன்று நாட்கள் சேன்ளன CRY 

அலுவலகத்தில் MIS Software Training சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சேலம் 
மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், 



ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கபிரிசயல், பணியாைர்கள் களலமணி, 
ேித்ைா ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டு பயிற்ேி சபற்றனர். இப்பயிற்ேி CRY 
திருமதி.சஜன்ஷியா, திரு.சஜயகைன் ஆகிசயார் மூலமாக MIS பயிற்ேி 
சகாடுக்கப்பட்டது.  

CRY பங்காைர்களுக்கான பயிற்ேி: 

          12.03.18 – 15.03.18 ஆகிய 4 நாட்கள் CRY பங்காைர்களுக்கு 
வாழ்க்ளகத் திறன் குறித்து பயிற்ேி சேன்ளன மனப்பாக்கம் ICSA 
ளமயத்தில் சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை 
இயக்குனர், ஒருங்கிளணப்பாைர், பணியாைர்கள் என 8சபர் கலந்து 
சகாண்டு பயிற்ேி சபற்றனர். இப்பயிற்ேியில் திரு.அறிவழகன் ைாயன், 
திரு.சஜயகைன், திரு.கிருஸ்துைாஜ் மூலமாக சகாடுக்கப்பட்டது.  

CRY VISIT :  

       22.06.17 மற்றும் 23.06.17 ஆகிய இைண்டு நாட்கள் சேலம் மக்கள் 
அறக்கட்டளையின் 2016 – 2017 ஆண்டிற்கான ஒரு வருட பணிகள் 
குறித்த மீைாய்வு நளடசபற்றது. இதில் CRY திருமிகு.வித்யா ைாமன், 
திரு.சஜயகைன் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

      21.11.17 – 23.11.17 ஆகிய 3 நாட்கள் சேலம் மக்கள் 
அறக்கட்டளையின் 2017 – 2018 ற்கான 6 மாத பணிகள் குறித்த மீைாய்வு 
CRY திரு.சஜயகைன் தளலளமயில் நளடசபற்றது. 

      

       01.06.17 அன்று CRY –யின் மாநில இயக்குனர் திரு.கிைன் அவர்கள் 
சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கு வருளக தந்து, சேலம் 
மக்கள் அறக்கட்டளையின் பணிகள் குறித்தும், ஏரிப்புதூர், 
சபான்மளலநகர் கிைாமத்திலுள்ை சகாத்தடிளம குடும்பங்களை 
ேந்தித்தும் கை ஆய்வு சமற்சகாண்டார். 

         21.03.18 அன்று CRY சபங்களூர் குழுவினர் சேலம் மக்கள் 
அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கு வருளக தந்து, சேலம் மக்கள் 



அறக்கட்டளையின் பணிகள் குறித்தும், காரிப்பட்டி புதிய 
உயர்நிளலப்பள்ைி மற்றும் குழந்ளதகள் குழுளவ பார்ளவயிட்டும் 
கை ஆய்வு சேய்தனர். 

  BRC - ஆேிரியர்களுக்கான பயிற்ேி:                 
            16.11.17 அன்று உளடயாப்பட்டி ஊைாட்ேி ஒன்றிய 
சதாடக்கப்பள்ைியில் BRC ஆேிரியர்களுக்கான பயிற்ேி 
சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், 
ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கபிரிசயல் கலந்து சகாண்டு,  
குழந்ளதகைின் உரிளமகள், குழந்ளத உரிளம ேட்டங்கள், RTE ேட்டம், 
SMC சேயல்பாடு, தாய்வழிச் ேமூகம், ைரைொற்ைில் செண் ளின் நிமை 
குைித்து ெயிற்ெி ச ொடுத்ைனர். 

ேிறப்பு நிகழ்வுகள்: 

         19.05.17 முதல் 25.05.17 வளை 7 நாட்கள் சகால்கத்தாவில் 
மக்காம் அளமப்பு ோர்பாக நளடசபற்ற இயற்ளக விவோயம் ோர்ந்து 
மக்கள், சபண்கள், குழந்ளதகள் நிளல குறித்த கைந்தாய்வு 
கூட்டத்தில் இயக்குனர் திருமதி.சஜயம் அவர்கள் கலந்து சகாண்டார்.  

         24.07.17 முதல்  27.07.17 வளை 4 நாட்கள் ஹதைாபாதில் 
நளடசபற்ற இயற்ளக விவோய விளத கண்காட்ேியில் சேலம் மக்கள் 
அறக்கட்டளை இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், பணியாைர் 
திருமதி.அலசமலு ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

          09.11.17 மற்றும் 14.11.17 ஆகிய இைண்டு நாட்கள் இயக்குனர் 
திருமதி.சஜயம் அவர்கள் திருச்ேி சதான்சபாஸ்சகா அன்பு இல்லத்தின் 
நிறுவனத்ளதயும், அதன் பணிகளையும் மதிப்பீடு சேய்தார். 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 


