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விஇடி கலை மற்றும் அறிவியை் கை்லூரி பசய்திமடை்  

(2021 ஜூலை முதை் டிசம்பர் ேலர) 

 

ஆங்கிைத்துலற  

 

1. ஆங்கிலத்துறையின் இலக்கியம் மை்றும் பட்டிமன்ைக் கழகமாகிய 

லிட்டரட்டியின் ததாடக்கவிழா 11.08.2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் 

சிைப்பு வல்லுனராக புதுசச்சரி புதுசச்சரி பல்கறலக்கழக ஆங்கிலப் 

சபராசிரியர ்முறனவர ்டி. மாரக்்ஸ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார ் 

 

2. "ஆக்க எழுத்து - ஓர ்அறிமுகம்" என்ை தபாருண்றமயில் திருசச்ி அண்ணா 

பல்கறலக்கழக ஆங்கிலத்துறையின் முன்னாள் சபராசிரியர ் வி.ஜி. 

சந்திரசமாகன் அவரக்ள் 18.08.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. இலக்கியப் படதத்தாகுப்புப் சபாட்டி "இலக்கியத்தில் மாந்த்ரகீக் கூறுகள் " 

என்ை தபாருண்றமயில் 20.09.2021 அன்று நறடதபை்ைது. 

 

4. 23.09.2021 அன்று பன்னாட்டு குறிதமாழி நாள் விழா நறடதபை்ைது. 

 

5. . "மனநல விழிப்புணரவ்ு" என்ை தபாருண்றமயில் சகாயம்புத்தூர ்மனம் 

மை்றும் நடதற்தயியல் மருத்துவ றமயத்தின் உளவியல் மருத்துவர ் வி. 

நவீன்குமார ்அவரக்ள் 16.11.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

6. .17.11.2021 அன்று இலக்கிய அணிவகுப்புப் சபாட்டிகள் நறடதபை்ைன. 

 

7. . "சகாவிட் உலகத்திை்குப் பிைகான தமாழி, இலக்கியம் மை்றும் 

சவறலவாய்ப்பு : ஒரு எதிரக்ாலப் பகுப்பாய்வு" என்ை தபாருண்றமயில் 

ஈசராடு சிக்கய்ய நாயக்கர ்கல்லூரி ஆங்கிலத்துறை உதவிப்சபராசிரியர ்



முறனவர ் சுப்பிரமணியன் அவரக்ள் 17.11.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

8. இலக்கியங்களிறட கறத மாந்தரக்ள் சந்திப்புப் சபாட்டிகள் 03.12.2021 

அன்று நறடதபை்ைன. 

 

9. "தமாழித்திைன் சமம்பாடு" எனும் தபாருண்றமயில் சகாயம்புத்தூர ்

கை்பகம் உயரக்ல்விக் கழகத்தின் ஆங்கிலத்துறை உதவிப்சபராசிரியர ்

முறனவர ் சாலமன் பால்ராஜ் அவரக்ள் 13.12.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

சமூகவியை் துலற  

 

1. இறணயவழிச ்சிைப்புறர 12 ஜூன் 2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் "நடப்பு 

உலகில் சமூக உளவியல் பங்களிப்பு" என்ை தறலப்பில் சகாறவப்புதூர ்

சாலினி உளவியல் நல றமய திருமிகு சாலினி அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. இறணயவழிச ் சிைப்புறர 6 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று நறடதபை்ைது. 

"இந்தியாவில் கீழ்நிறல, புைக்கணிக்கப்பட்ட மை்றும் விளிம்பு நிறலயில் 

உள்ள சமூகங்கள்" என்ை கருத்தில் தகால்கதத்ா ரபீந்திர பாரதி 

பல்கறலக்கழக அரசறிவியல் துறைப் சபராசிரியர ்திரு குணா தடப்நாத ்

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. சமூகவியல் துறைகயின் கழகம் சால்ஸ் மன்ைத் ததாடக்க விழா 2021 

தசப்டம்பர ் 14 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் மனித உரிறமகள், சமூக நீதி 

குறிதத் புரிதல்" எனும் தபாருண்றமயில் மதுறர திரு ஆறுமுகம் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. "சமூக ஊடகங்கள் மை்றும் தபண்களுக்கு எதிரான வன்முறை - ஒரு சமூக 

சநாக்கு" என்ை தறலப்பில் 24.09.2021 அன்று இறணயவழிச ் சிைப்புறர 

நறடதபை்ைது. இதில் திருசச்ிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கறலக்கழக 

சமூகவியல் துறைப் சபராசிரியர ் முறனவர ் குசபந்திரன் சி. அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

5. விஇடி  ஐஏஎஸ் சமூகவியல் துறை, ஈசராடு மாநகராட்சியுடன் இறணந்து 

சகாவிட்-19 தடுப்பூசி அளவாய்வு சமை்தகாண்டது. ஈசராட்டின் பல்சவறு 

பகுதிகளில் ஏைத்தாழ ஆயிரம் வீடுகளில் ஆய்வுதசய்யப்பட்டது. 

 



6. ஒய்எஸ்எப் அறமப்றப தபங்களூரு சட்டக்கல்வி நிறுவன 

உதவிப்சபராசிரியர ் திருமிகு மிதிலா கிருஷ்ணன் அவரக்ள் 

ததாடங்கிறவத்தார.் இவர ்"உலகளாவிய உடல்நலப் சபாராட்டத்தில் சமூக 

நிறுவனங்கள் : எதிரத்காள்ளும் சவால்கள் மை்றும் முை்சபாக்குகள்" என்ை 

தபாருண்றமயில் 02 நவம்பர ்2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

7. "இந்தியாவில் மாநில நல முன்தனடுப்புகளின் மின்னணுமயமாக்கம்: 

தபாது விநிசயாக முறையின் மூலம் ஆதார ் தசயல்படுத்துதல்" என்ை 

கருத்தியலில் தபங்களூரு ஐஐடி இறணப்சபராசிரியர ்முறனவர ்பிதிசா 

தசௌத்ரி அவரக்ள் இறணயவழியில் 15.11.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

8. "விஇடிஐஏஎஸ் லிசயா குழு"  23.11.2021 அன்று சமூகவியல் 

மாணவரக்ளுக்காக ததாடங்கப்பட்டது. புைநிறலச ்தசயல்பாடுகள் மூலம் 

மாணவரக்ளின் சசறவறய சமம்படுத்துவதை்கு இவ்வறமப்பு 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

9. "சமூகவியல்" என்ை தபாருண்றமயில் 15 டிசம்பர ் 2011 அன்று கண்காட்சி 

நறடதபை்ைது. 

 

10. "சமூகவியலில் ஆய்வு முறையியல்" என்ை கருத்தியலில் 17 & 18 டிசம்பர ்2021 

ஆகிய நாட்களில் பயிலரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் தசன்றன டி.ஜி 

றவஷ்ணவ் கல்லூரி சமூகவியல் துறை உதவிப்சபராசிரியர ் முறனவர ்

அருள்தசல்வன் ஏ அவரக்ள் பயிலரங்க வல்லுநராகக் கலந்துதகாண்டார.்  

 

11. திறரப்படம் திறரயிடல் மை்றும் விவாத நிகழ்வு முன்தனடுப்பு அமரவ்ுகள் 

3, 12 மை்றும் 25 டிசம்பர ்21 ஆகிய நாட்களில் நறடதபை்ைன. 

 

12. முள்ளாம்பட்டி கிராமப் பஞ்சாயத்தில் சமூகவியல் மாணவரக்ளுக்கான 

புைநிறல தசயல்பாடுகள் 6 ,10, 16  டிசம்பர ் 2021 ஆகிய தினங்களில் 

நறடதபை்ைன. கிராமப்புை புைநிறலச ்தசயல்பாடுகள் திட்டத்தின் மூலம் 

மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வுகள் நறடதபை்ைன. 

 

தமிழ்த்துலற உ.வே.சாமிநாதர் தமிழ் மன்றம்  

 

1. தமிழ் மன்ை ததாடக்க விழா & காமராசர ் பிைந்தநாள் விழா சிைப்புச ்

தசாை்தபாழிவு 15.07.2021 அன்று நிகழ்ந்தது. இதில் "ஆளுறமக்சகார ்அறடயாளம் 

காமராசர"் என்ை தபாருளில் கவிசச்ிங்கம் சித்தாரத்் பாண்டியன், நிறுவனர ்

மை்றும் தறலவர,் தமிழ் மதுறர அைக்கட்டறள,  



தமிழ் மதுறர சங்கப் பலறக, மதுறர அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. தீரன் சின்னமறலயின் 216 ஆவது நிறனவுநாள் தசாை்தபாழிவு நிகழ்வு 03.08.2021 

அன்று நிகழ்ந்தது. இதில் "தீரன் விறததத் வீரம்" என்ை கருத்தியலில் 

சகாயம்புத்தூர ் டாக்டர ் என்ஜிபி கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 

தமிழ்த்துறைப் சபராசிரியர ் முறனவர ் கு.தசல்வி அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. தமிழ் மதுறர அைக்கட்டறள தமிழ் மதுறர சங்கப் பலறகயுடன்   

இறணந்து 30.08.2021 முதல்  05.09.2021 வறர நடத்திய 7 நாள் ததாடர ் சிைப்பு 

பயிலரங்கத்றத நடத்தியது. அமரவ்ு விபரங்கள் பின்வருமாறு. 

 

அமரவ்ு - 1: விருதுநகர ் சவ.வ.வன்னியப் தபருமாள் கல்லூரி தமிழ்த்துறை 

இறணப்சபராசிரியர ்முறனவர ்தபா. விந்திய தகௌரி அவரக்ள் “கறத தசால்வது 

எப்படி? - பன்முக வடிவியல் வழிமுறைகள்" என்ை தறலப்பில் 30.08.2021 அன்று 

பயிலரங்கில் உறர நிகழ்த்தினார.் 

 

அமரவ்ு - 2 : வி.இ.டி கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்த்துறைத் தறலவர ்& 

இறணப்சபராசிரியர ் முறனவர ் சி.ரா.சுசரஷ் அவரக்ள் "தரநிறலத் தமிழ் 

தநறிகள்" என்ை தறலப்பில்    

 31.08.2021 அன்று பயிலரங்கில் உறரயாை்றினார.் 

 

அமரவ்ு - 3 : "ததால் தமிழ் எழுத்துக்களின் பரிணாமம்" என்ை தறலப்பில் 

முறனவர ்ந.மகாசதவி, உதவிப்சபராசிரியர,் தமிழ்த்துறை,  வி.இ.டி கறல மை்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி அவரக்ள்  01.09.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

அமரவ்ு - 4 : "தகவல் ததாடரப்ுத் திைன் சமம்பாடு" என்ை தறலப்பில் முறனவர ்

மா.திசனஷ்வரன், உதவிப்சபராசிரியர,் தமிழ்த்துறை, விஇடி கறல மை்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி அவரக்ள் 02.09.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

அமரவ்ு - 5 : "தமாழியின் சதாை்ைமும் இலக்கியப் பரிமாணமும்" என்ை தறலப்பில் 

கவிசச்ிங்கம் சிதத்ாரத்் பாண்டியன், நிறுவனர ்மை்றும் தறலவர,் தமிழ் மதுறர 

அைக்கட்டறள, தமிழ் மதுறர சங்கப் பலறக, மதுறர அவரக்ள் 03.09.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

அமரவ்ு - 6 : வி.இ.டி கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்த்துறை  

உதவிப்சபராசிரியர ் முறனவர ் த. திசனஷ் அவரக்ள் "கட்டுறர 



அறமப்பிலக்கணமும் நறடதநறிகளும்" என்ை தறலப்பில் 04.09.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

அமரவ்ு - 7 :  விஇடி கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி சமூகவியல்துறை 

உதவிப்சபராசிரியர ் முறனவர ் சா. சச.ராஜா அவரக்ள் புதியசதார ் கவிறத 

தசய்சவாம்" என்ை தறலப்பில்  05.09.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. மகாகவி பாரதியார ் நிறனவு நூை்ைாண்டு விழாவிறன முன்னிட்டு 12.09.2021 

அன்று வினாடிவினாப் சபாட்டி  நறடதபை்ைது. 

 

5. தந்றத தபரியார ்மை்றும் அறிஞர ்அண்ணா பிைந்தநாள் விழாறவ முன்னிட்டு 

இறணயவழி கவிறத, கட்டுறரப் சபாட்டிகள்18,19 அக்சடாபர ் 2021 ஆகிய இரு 

நாட்கள் நறடதபை்ைன. 

 

6. தந்றத தபரியார ் மை்றும் சமூகநீதி நாள் சிைப்புறர 18.09.2021 அன்று 

நறடதபை்ைது. பாவலர ் மணி இராம. சவல்முருகன், முதல்வரின் சநரம்ுக 

உதவியாளர,் அரசினர ்பல்ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி, வலங்றகமான், திருவாரூர ்

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

7. மறழநீர ் சசகரிப்பு விழிப்புணரவ்ுப் சபாட்டிகள் (கட்டுறர, ஓவியம், 

தகாள்றகக்குரல் எழுத்துப் சபாட்டிகள்) 23.09.2021 அன்று நறடதபை்ைன. 

 

8. பாரத ரத்னா ஆ.தப.தஜ.அப்துல்கலாம் பிைந்தநாள் விழா மை்றும் இறளஞர ்

எழுசச்ி நாள் விழாவிறன முன்னிட்டு 12.10.2021 அன்றுகட்டுறர, சபசச்ுப் 

சபாட்டிகள் நறடதபை்ைன. 

 

9. மதுறர தமிழ் மதுறர அைக்கட்டறள, தமிழ் மதுறர சங்கப் பலறகயுடன் 

புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்றக நிகழ்வு மை்றும் சிைப்புச ்தசாை்தபாழிவு 28.10.2021 

அன்று நறடதபை்ைன. இதில் "தன்சனரில்லாத ்தமிழ்" என்ை தபாருண்றமயில்  

 

10. மதுறர தமிழ் மதுறர அைக்கட்டறள தமிழ் மதுறர சங்கப் பலறகயின் 

நிறுவனர ் மை்றும் தறலவர ் கவிசச்ிங்கம் சித்தாரத்் பாண்டியன் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

11. "அறிவுசார ் கறதயாடல்களும் கடவுள்களும்" என்ை தபாருண்றமயில் 

புதுதில்லி தில்லிப் பல்கறலக்கழக நவீன இந்திய தமாழிகள் மை்றும் 

இலக்கியத்துறைப் சபராசிரியர ் முறனவர ் தி.உமாசதவி அவரக்ள் 23.11.2021 

அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 



12. மகாகவி பாரதியார ் பிைந்தநாள் விழாவிறன முன்னிட்டு 11.12.2021 அன்று 

மாணவரக்ளுக்கான மாதபரும் சபசச்ரங்கம்  நறடதபை்ைது. 

 

ஆலட ேடிேலமப்பு மற்றும் நவீனவியை் துலற  

 

1. ஆறட வடிவறமப்பு மை்றும் நவீனவியல் துறையின் கழகமாகிய 

விண்டரட்்ஸியின் ததாடக்க விழா மை்றும் சிைப்புச ்  தசாை்தபாழிவு 22 

தசப்டம்பர ் 2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் "அறமப்பு உருவாக்கம் 

மை்றும் தபாருத்துதல்" என்ை தபாருளில் தபங்களூரு கிரிசயட்டிவ்ஸ் 

சலபில் பாவ்னாசச்ாப்ரியா இயக்குனர ் திருமிகு பாவ்னாசச்ாப்ரியா 

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. "குழம்பி ஓவியம்" குறிதத் பயிலரங்கம் 2021 அக்சடாபர ் 22 அன்று 

நறடதபை்ைது. இதில் சசலம் சபாஸ் றதயல்கூட வடிவறமப்பாளர ் திரு 

ஆர.்சலாகப்பிரியா அவரக்ள் சிைப்பு வல்லுனராகக் கலந்துதகாண்டு 

பயிை்றுவிதத்ார.்  

 

3. ஈசராடு கியூட் ஆறட வடிவறமப்பாளர ் றமய திருமிகு பி.கறலவாணி 

அவரக்ள் "ஆண்கள் மை்றும் தபண்களுக்கான அளவீட்டு முறையியல்" 

என்ை தபாருண்றமயில் 24 நவம்பர ்2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. திருப்பூர ் சிக்கண்ணா அரசு கல்லூரி ஆறட வடிவறமப்பு மை்றும் 

நவீனவியல் துறைத்தறலவர ் மை்றும் உதவிப்சபராசிரியர ் முறனவர ்

கை்பகம் சின்னம்மாள் அவரக்ள் "வறரவு மை்றும் வணிக ஒப்பறன 

வடிவங்கள்" என்ை தபாருண்றமயில் 30 நவம்பர ் 2021 அன்று சிைப்புறர 

நல்கினார.் 

 

5. திருப்பூர ் துகில் அறமப்பு உரிறமயாளர ் திரு சரவணசுப்பிரமணியன் 

அவரக்ள் "ஆறட உருவாக்கம் மை்றும் இயந்திரத் ததாகுதி  - பாதுகாப்பு 

மை்றும் பராமரிப்பு" என்ை தபாருண்றமயில் 03,04, டிசம்பர ் 2021 ஆகிய 

சததிகளில் நறடதபை்ை பயிலரங்கில் பயிை்றுவிதத்ார.் 

 

6. திருப்பூர ் ப்ரூதடன்ட் றகவிறனக் கறலயக வடிவறமப்பாளர ்திரு அருள் 

உஷா நந்தினி அவரக்ள் "திறரசச்ீறல வறரதல் - கருவிகள் மை்றும் 

ததாழில்நுட்பங்கள்" என்ை தபாருண்றமயில் 10,11 டிசம்பர ் 2021 ஆகிய 

சததிகளில் நறடதபை்ை பயிலரங்கில் பயிை்றுவிதத்ார.் 

 

7. திருப்பூர ் நிப்ட்-டீ நவீன பின்னலாறடக் கல்லூரி ஆறட வடிவறமப்பு 

மை்றும் உருவாக்கவியல் துறை உதவிப்சபராசிரியர ் திருமிகு வசுமதி 



அவரக்ள் "ஆறடயில் தஞ்சாவூர ்ஓவியங்கள்" என்ை தபாருண்றமயில் 16 

டிசம்பர ்2021 அன்று நறடதபை்ை பயிலரங்கில் பயிை்றுவித்தார.் 

 

ேைிகவியை் துலற (திராவியா ேைிகவியை் துலறக் கழகம்) 

 

1. "சரக்கு மை்றும் சசறவ வரி (ஜிஎஸ்டி) உடனான சடலி பிறரம்" என்ை 

தபாருளில் ததாழில்நுட்பப் பயிை்றுநர ் மை்றும் கணக்காளர ்

திரு.தசல்லதுறர சி. அவரக்ள் 31 ஜூறல 2021 அன்று சிைப்புறர ஆை்றினார.்  

 

2. திராவியா வணிகவியல் துறை கழகத்தின் ததாடக்கவிழா மை்றும் 

சிைப்புறர 26 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் வணிகவியல் 

கல்வியில் ததாழில் வாய்ப்புகள்" என்ை கருத்தில் சகாயம்புத்தூர ்பிஎஸ்ஜி 

கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்சிசி நிறுவன பறடத்தறலவர,் 

இறணப்சபராசிரியர ் சமஜர ் முறனவர ் ராஜசசகரன் ஆர.் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. சகரளா பாலக்காடு உளவியல் ஆசலாசகர ்சபராசிரியர ்முறனவர ்ரகுநாத ்

பாரக்கல் அவரக்ள் 17.09.2021 அன்று "ஆக்கப்படுவசத வாழ்க்றக" என்ை 

தபாருண்றமயில் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. முதன்றமப் பயிை்றுநர ் மை்றும்  சவறலவாய்ப்பு ஆசலாசகர ் திரு 

எம்.எச.்கலீலுல்லா அவரக்ள் "முதலீட்டு வழிமுறைகள்" என்ை 

தபாருண்றமயில் 12.10.2021 அன்று நறடதபை்ை இறணயவழிக் 

கருத்தரங்கில் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

ேைிகவியை் மற்றும் கைினி பயன்பாட்டியை் துலற  

 

1. அத்றவதா வணிகவியல் துறைக் கழகம் (கணினிப் பயன்பாட்டியல்) 

"வாழ்க்றகத் திைன்கள் மை்றும் ஆளுறம சமம்பாடு" என்ை தபாருண்றமயில் 

வறலயரங்றக 03.09.2021 அன்று நடத்தியது. இதில் சிைப்பு வல்லுநராக தசன்றன 

சவலூர ் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரியின் சமூக அறிவியல் மை்றும் தமாழிகள் 

துறையக  முதுநிறல உதவிப்சபராசிரியர ்முறனவர ்வி.விஜயலட்சுமி அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. அத்றவதா வணிகவியல் துறைக் கழகம் (கணினிப் பயன்பாட்டியல்) "பங்குச ்

சந்றதயில் அறிவாரந்்த முதலீட்டு வழிமுறைகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

ஈசராடு கீசவ அகாததமி முதுநிறல பயிை்றுநர ் திரு.எஸ்.தஜயராஜ் அவரக்ள் 

23.09.2021 அன்று வறலயரங்கச ்சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 



4. அத்றவதா வணிகவியல் துறைக் கழகம் (கணினிப் பயன்பாட்டியல்) பின்தடக் 

அடாப்சன் என்ை தபாருண்றமயில் வறலயரங்றக 11.11.2021 அன்று நடத்தியது. 

இதில் கிரிஸ்ட் நிகரந்ிறலப் பல்கறலக்கழக வணிகவியல் துறை உதவிப் 

சபராசிரியர ்முறனவர ்எம்.பிரகாஷ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

  

ேைிகவியை் (பதாழிை்முலறக் கைக்கியை் & நிதியியை்) 

 

1. வரத்்தனா வணிகவியல் மன்ைதத்ின் ததாடக்கவிழா மை்றும் 

வறலயரங்கச ்சிைப்புறர 09.09.2021 அன்று  நறடதபை்ைது. "நியூ நாரம்லில் 

மின்னணுச ்சந்றத" எனும் தபாருண்றமயில் வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. 

இதில் தபங்களூரு கிறரஸ்ட் சட்டக்கல்வி நிறுவன உதவிப்சபராசிரியர ்

முறனவர ்வி.ஸ்வரண்லதா அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. "கை்ைல் தசயலிகள் மூலம் கை்ைல் வாய்ப்புகறள சமம்படுத்துதல்" என்ை 

தபாருண்றமயில் 01.10.2021 அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் 

தபங்களூரு தஜயின் நிகரந்ிறலப் பல்கறலக்கழக வணிகவியல் துறை 

இறணப்சபராசிரியர ் முறனவர ் ஆர.்தவண்ணிலா அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. "சமூக ஊடக சந்றதயில் குறிப்பிடத்தக்க தசல்தநறிகள் மை்றும் 

மாதிரிகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 19.11.2021 அன்று வறலயரங்கு 

நறடதபை்ைது. இதில் தபங்களூரு தஜயின் நிகரந்ிறலப் பல்கறலக்கழக 

வணிகவியல் துறை இறணப்சபராசிரியர ் முறனவர ் ஆர.்மஞ்சுபிரியா 

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. ததாழில் சமலாண்றமயியல் துறை (பிரகதி மை்றும் சாணக்யா கழகம்)  & 

ததாழில் முறனசவாரிய & ததாழிலக இறடயீட்டு மன்ைம்  

 

5. "வணிகச ்சூழல் : ஒரு புதிய சட்டகம்" என்ை தபாருண்றமயில் 09.06.2021 

அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் சகாயம்புத்தூர ் பிஎஸ்ஜிஆர ்

கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர ்கல்லூரி நிதியியல் துறை இறணப் சபராசிரியர ்

முறனவர ்சபரி ராஜன் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

6. "முடிவு எடுத்தலுக்கான வணிகப் பகுப்பாய்வு" என்ை தபாருண்றமயில் 

17.06.2021 அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் தபங்களூரு கிறரஸ்ட் 

நிகரந்ிறலப் பல்கறலக்கழக வணிகவியல் துறை இறணப் சபராசிரியர ்

முறனவர ்சதிஷ் குமார ்அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 



7. "மன அழுத்ததற்த நிரவ்கித்தல் மை்றும் வூகா உலகதற்த சநாக்கிச ்

தசலுத்துதல்" என்ை தபாருண்றமயில் 23.06.2021 அன்று வறலயரங்கு 

நறடதபை்ைது. இதில் சகரளா சகாட்டயம் தசயின்ட் சமலாண்றமயியல் 

கல்வி நிறுவன இறணப் சபராசிரியர ்முறனவர ்எல்ஜின் அதலக்சாண்டர ்

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

8. "விை்பறனத் ததாழிலுக்கான திைன் ததாகுதிகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

16.07.2021 அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் சகாயம்புத்தூர ்மாருதி 

சுசூகி துறண சமலாளர ் திரு.ஸ்வாதிக் ஹரிஹர மூரத்த்ி அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

9. "சவறலவாய்ப்புத் திைன்கறள சமம்படுத்துதல்" என்ை தபாருண்றமயில் 

01.07.2021 அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் தபங்களூரு கிறரஸ்ட் 

நிகரந்ிறலப் பல்கறலக்கழக இறணப் சபராசிரியர ்முறனவர ்எஸ்.பூபதி 

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

10. பிரகதி - ததாழில் சமலாண்றமயியல் துறைக் கழகத்தின் ததாடக்கவிழா 

27.07.2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் தசன்றன தஹச.்சி.எல் 

தடக்னாலஜிஸ் குழு சமலாளர ் திருமிகு கவிதா ஸ்ரீநிவாசன் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

11. "உை்பத்திப் பிரிவுகளில் ததாழில் வாய்ப்புகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

04.09.2021 அன்று வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. இதில் ராசிபுரம் விஎச ்

கிராநுல்ஸ் உரிறமயாளர ் திருமதி பாரதி சுசரஷ்குமார ் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

12. "நவீன சந்றதப்படுத்துதல் உத்திகள் மை்றும் சட்டகம்" எனும் 

தபாருண்றமயில் 11.09.2021 அன்று சிைப்புறர நறடதபை்ைது. இதில் சகரளா 

பாலக்காடு லீட் சமலாண்றமயியல் கல்லூரி கல்விப்புல முதன்றமயர ்

முறனவர ்சக.சங்கர ்கசணஷ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

13. "மகளிர ் சமம்பாடு" எனும் தபாருண்றமயில் 25.09.2021 அன்று சிைப்புறர 

நறடதபை்ைது. இதில் காறரக்குடி அழகப்பா பல்கறலக்கழக மகளிரியல் 

துறை இறணப் சபராசிரியர ் முறனவர ் எஸ்.பால்புனிதா அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

14. "சமூக ததாழில் முறனசவாரியத்திை்கான ஈரப்்பு" எனும் தபாருண்றமயில் 

15.11.2021 அன்று சிைப்புறர நறடதபை்ைது. இதில் தமட்ராஸ் சமூகப் 



பணியியல் கல்வி நிறுவனத்தின் சமூக ததாழில் முறனசவாரியத் துறை 

இறணப் சபராசிரியர ் திரு. எம்.பிரவீன்குமார ் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

15. "ததாழில் சமலாண்றமயியல் பட்டப் படிப்றபக் தகாண்டு என்னால் என்ன 

தசய்ய முடியும்?" எனும் தபாருண்றமயில் 11.12.2021 அன்று சிைப்புறர 

நறடதபை்ைது. இதில் தசன்றன டிசிஎஸ் முன்னாள் சந்றதயியல் 

ஆசலாசகரும் தை்சபாறதய சந்றதயியல் ஆசலாசகருமான 

திரு.ரத்னகுமார ்ஆறுமுகம் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

16. தபங்களூரு இடல்ி அரசனுடனான உறரயாடல்" எனும் தபாருண்றமயில் 

21.12.2021 அன்று சிைப்புறர நறடதபை்ைது. இதில் கரந்ாடகா தபங்களூரு 

ஐயர ் இடல்ி பங்கு சமலாளர ் திரு.கிருஷ்ணன் மகாசதவன் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

கைினியியை் துலற 

 

1. கணினியியல் துறையின் சசட்டனா கழகத்தின் ததாடக்கவிழா மை்றும் 

"இறணயப் பாதுகாப்பு" என்ை தபாருண்றமயில் 19.08.2021 அன்று 

வறலயரங்கு நறடதபை்ைது. 

 

2. கணினியியல் துறையும் ஐசிடி அகாததமியும் இறணந்து "இலக்குகறள 

நிரண்யித்தல் மை்றும் முன்னுரிறமகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 09.09.2021 

அன்று வறலயரங்றக நடத்தியது. இதில் சமக்ஸ்ட்டர ்மின்னணு நிறுவன 

மனித வளங்கள் முதுநிறல சமலாளர ் திரு. ரீஸ் இமானுசவல் அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. "இறணய உலகில் மின்னணு தடயவியல் அசச்ுறுத்தல்கள் மை்றும் 

பாதிப்புகள்"  என்ை தபாருண்றமயில் 15.09.2021 அன்று வறலயரங்றக 

நடத்தியது. இதில் ஈசராடு நடஸ்் தடக்சநாசவஷன் நிறுவனர ்மை்றும் றமய 

தசயல் அலுவலர ் திரு. தகளதம் கிருஷ்ணமூரத்்தி   அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. ததாழில் வாய்ப்புகளில் முன்தனடுப்புகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

02.10.2021 அன்று வறலயரங்றக நடதத்ியது. இதில் 10 குசளாபல் லீடரஸ்் 

இறண நிறுவனர ் ததாழில் முறனசவார ் திருமிகு சக.விதய்ா அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 



5. "தஹசட்ிஎம்எல், சிஎஸ்எஸ்  மை்றும் பூடஸ்்ட்ராப்" என்ை தபாருண்றமயில் 

12.10.2021 அன்று நறடதபை்ை  கருத்தரங்கில் றலவ்றவயர ் அறமப்பின் 

ததாழில்நுட்பப் தபாறியாளர ்மை்றும் பயிை்றுநர ்திருமிகு என். சுபரத்னா 

அவரக்ள் சிைப்புறர ஆை்றினார.்  

 

6. "வறரகறல வடிவறமப்பு ஒரு அறிமுகம்" என்ை தபாருண்றமயில் 28.10.2021 

அன்று கருத்தரங்றக நடத்தியது. இதில் ஈசராடு நடஸ்் தடக்சநாசவஷன் 

நிறுவனர ்மை்றும் றமய தசயல் அலுவலர ்திரு. தகளதம் கிருஷ்ணமூரத்்தி 

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

7. இயந்திரத்தில் தரவக அறிவியல் பயன்பாடுகள் மை்றும் ஆழ்நிறல கை்ைல் 

நுட்பங்கள்"  என்ை தபாருண்றமயில் 30.10.2021 அன்று கருத்தரங்கு 

நறடதபை்ைது. இதில் றலபீரியா ப்ளூகிதரஸ்ட் பல்கறலக்கழக தகவல் 

ததாழில்நுட்ப தரவக அறிவியல் ஆய்வக ஆராய்சச்ியாளர ் மை்றும் 

சபராசிரியர ் துறைத்தறலவர ் முறனவர ் அசாடி ஸ்ரீனிவாசலு அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

8. "இறணயத ் தரவுப் பகுப்பாய்வியல்" என்ை தபாருண்றமயில் 09.12.2021 

முதல் 20.12.2021 வறர பத்து நாட்கள் குறுகிய கால பயிலரங்கு 

நறடதபை்ைது. 

 

நாள் - 1 (09.12.2021) 

 

சகாயம்புத்தூர ்பாரதியார ்பல்கறலக்கழக கணிணிப் பயன்பாட்டியல் துறைத ்

தறலவர ் மை்றும் சபராசிரியர ் முறனவர ் டி.சதவி அவரக்ள் ததாடக்க விழாச ்

சிைப்புறரறய ஆை்றினார.் றலபீரியா ப்ளூகிதரஸ்ட் பல்கறலக்கழக தகவல் 

ததாழில்நுட்ப தரவக அறிவியல் ஆய்வக ஆராய்சச்ியாளர,்  துறைத்தறலவர ்

மை்றும் சபராசிரியர ் முறனவர ் அசாடி ஸ்ரீனிவாசலு அவரக்ள் தரவுப் 

பகுப்பாய்வியல்" என்ை தபாருண்றமயில் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 2 (10.12.2021) 

"இயந்திரக் கை்ைல்" என்ை கருத்தியலில் தசன்றன எஸ்ஆரஎ்ம் நிகரந்ிறலப் 

பல்கறலக்கழக கணினி அறிவியல் மை்றும் தபாறியியல் துறை இறணப் 

சபராசிரியர ்முறனவர ்டி.பி.லசச்சாமி அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 3 (11.12.2021) 



இறணயப் பாதுகாப்பு மை்றும் முை்காப்பு" என்ை தபாருண்றமயில் கனடா 

குசளாபல் ரிசல கம்யூனிசகஷன்ஸ் முதுநிறல தமன்தபாறியாளர ் திரு. 

எஸ்.ஜனகராஜ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 4 (13.12.2021) 

"உடல்நலத்தில் தரவகப் பகுப்பாய்வியலின் பங்கு" என்ை தபாருண்றமயில் 

தபங்களூரு றசசமன்ஸ் தஹல்த்சகர ் நிறுவன ஆய்வு மை்றும் ததாழில்நுட்ப 

வல்லுநர ்முறனவர ்நாசச்ம்றம அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் -  5 (14.12.2021) 

"குை்ைவியல் தரவுகறள அகழ்ந்ததடுத்தல் " என்ை தபாருண்றமயில் 

திருசத்சங்சகாடு சகஎஸ்ஆர ் கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி கணினியில் 

துறை இறணப் சபராசிரியர ் முறனவர ் எம்.விஜயகுமார ்   அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் -  6 (15.12.2021) 

"இறணயப் பாதுகாப்பிை்கான இயந்திரக் கை்ைல்" என்ை தபாருண்றமயில் 

தபங்களூரு சகாபாலன் தபாறியியல் மை்றும் சமலாண்றமயியல் கல்லூரி 

கணினியியல் துறைத் தறலவர ்மை்றும் சபராசிரியர ்முறனவர ்சஜ.சசாமசசகர ்

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் -  7 (16.12.2021) 

"இறணயத ் தரவுப் பகுப்பாய்வியல்" என்ை தபாருண்றமயில் சகாயம்புத்தூர ்

பாரதியார ் பல்கறலக்கழக கணினிப் பயன்பாட்டியல் இறணப் சபராசிரியர ்

முறனவர ்வி.புவசனஸ்வரி அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 8 (17.12.2021) 

"இயந்திரக் கை்ைல் மை்றும் அதன் பயன்பாடுகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

ஈசராடு சவளாளர ் தபாறியியல் மை்றும் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி தகவல் 

ததாடரப்ியல் துறைத் தறலவர ் மை்றும் சபராசிரியர ் முறனவர ்

வி.சக.மணவாளசுந்தரம் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 9 (18.12.2021) 

"இறணய பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் விழிப்புணரவ்ு" என்ை தபாருண்றமயில் 

சகாயம்புத்தூர ் தவை்றி தடக் தசாலுஷன்ஸ் இறணய பாதுகாப்பு வல்லுநர ்

திரு.எஸ்.காரத்்திசகயன் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

நாள் - 10 (20.12.2021) 



பத்து நாள் பயிலரங்கின் நிறைவு அமரவ்ு சிைப்புறரறய "இறணயத ் தரவகப் 

பாதுகாப்பு" என்ை தபாருண்றமயில் கரூர ்அரசு கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

(தன்னாட்சி) கணினியியல் துறை இறணப் சபராசிரியர ்முறனவர ்வி.சபபி தீபா 

அவரக்ள் சிைப்புறர ஆை்றினார.் நிறைவு விழா சிைப்புறரறய ஈசராடு ஈசராடு 

கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி) முதல்வர ்முறனவர ்ஆர.்சங்கர 

சுப்பிரமணியன் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

கைிதவியை் துலற 

1. கணிதவியல் துறையின் அசமயா கழக ததாடக்க விழா 04.09.2021 அன்று 

நறடதபை்ைது. இதில் "கணிதவியல் எல்றலகறள விரிவுபடுத்துதல்" என்ை 

தறலப்பில் தசன்றன சவல் தடக் பல்கறலக்கழக கணிதவியல் துறைப் 

சபராசிரியர ்முறனவர ்ஆர.்சுசரஷ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. "சநரம் மை்றும் புதிய கை்ைலின் நுட்ப விவரறண" என்ை கருத்தியலில் 

றஹதராபாத ்ஆரக்்தசரவ்் தரவக அறமப்புகள் மை்றும் பகுப்பாய்வு முதுநிறல 

இயக்குநர ்  திரு.தரம்லிங்கம் விஸ்வநாதன் அவரக்ள் 13.10.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. கணித சமறத ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் பிைந்தநாறள முன்னிட்டு 

மாணவரக்ளுக்கு பல்சவறு சபாட்டிகள் 22.12.2021 அன்று நடதத்ப்பட்டன. 

 

ஒருங்கிலைவு நிகழ்வுகள்  

 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத் துலறகள் 

 

1. தமிழ் மை்றும் ஆங்கிலத் துறைகள் இறணந்து 75 ஆவது சுதந்திர தின 

விழாப் சபாட்டிகள் "இந்தியம்" என்ை  தபாருண்றமயில் பல்சவறு 

சபாட்டிகள் நறடதபை்ைன. சபாட்டி விபரங்கள் பின்வருமாறு. 

 

09.08.2021 : சபான்மி  வறரபடம்  

10.08.2021 : வரலாை்றுப் பதிவுகள்   

11.08.2021 : நுண்வறரபடம் 

12.08.2021 : சதசியக் தகாடியின் மூவரண் உணவுவறககள் தசய்தல்  

13.08.2021 : சபசச்ுப்பதிவு  

14.08.2021 : மாணவரக்ள் பட்டிமன்ைம் "இன்றைய இறளய சமுதாயத்தினரிடம் 

சதசப்பை்று வளரந்்திருக்கிைதா? அல்லது தளரந்்திருக்கிைதா?" என்ை தறலப்பில்  

நறடதபை்ைது இதில் திருதநல்சவலி சங்கர ் சமனிறலப்பள்ளி தமிழாசிரியர ்

முறனவர ்சகா.கணபதி சுப்பிரமணியம் அவரக்ள் நடுவராக விளங்கினார.் 



15.08.2021 : சிைப்புறர "மாை்ைத்திை்கான முன்சனாடிகள்" என்ை தபாருண்றமயில் 

நறடதபை்ைது. இதில் சகாறவ இந்திய வருவாய் துறை தபாது இயக்குனரகத்தின் 

கூடுதல் இயக்குனர ்முறனவர ்எம்.தபரியசாமி   அவரக்ள் உறரயாை்றினார.் 

 

2. வணிகவியல் துறை மை்றும் அதன் கணினி பயன்பாட்டியல், 

ததாழில்முறைக் கணக்கியல் &  நிதியியல் ஆகிய  கிறளத ்துறைகள். 

 

3. கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கான கூட்டறமப்றப 29.10.2021 அன்று நடத்தியது. 

இதில் 3203 மாவட்ட சராட்ராக்ட் குழுவின் ஆர.்ஐ.மாவட்ட தறலவர ் திரு. 

சக்தி நல்லசிவம் அவரக்ளும் சகாயம்புத்தூர ் என்ஜிபி கறல மை்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி வணிகவியல் துறை உதவிப்சபராசிரியர ் மை்றும் 

தறலவர ் பிரகாஷ் அவரக்ளும் கலந்துதகாண்டு 29.10.2011 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினர.் 

 

4. அறனத்து முதலாம் ஆண்டு மாணவரக்ளுக்கான சிஏ-சிபிடி பயிை்சி 

வகுப்புகளுக்கான ததாடக்க விழா 02.12.2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் 

ஈசராடு கணக்காளர ் சக.ஏ.கசணஷ், கணக்காளர ் ஆர.்ரம்யா மை்றும்  

தசல்வி ராதா ஆகிசயார ்02.12.2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

5. வணிகவியல் துறை ஒருநாள் பயிலரங்றக அறனத்து இறுதி ஆண்டு 

மாணவரக்ளுக்காக நடத்தியது. இதில் சகாபிதசட்டிபாறளயம் சகாபி 

கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி) வணிகவியல் துறை 

இறணப் சபராசிரியர ்முறனவர ்என்.சக்திசவல் அவரக்ள் 22.12.2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

6. "நுகரச்வார ் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு கண்காட்சி நிகழ்வுகள் 23.12.2021 

அன்று நறடதபை்ைது. இதில் சிைப்பு வல்லுனரக்ளாக  உணவு பாதுகாப்பு 

மை்றும் தரப்படுத்துதல் ஆறணய  நியமன அதிகாரி முறனவர ்தஜ தங்க 

விக்சனஷ் மை்றும் ஈசராடு மாவட்ட நுகரச்வார ் பாதுகாப்பு குழுமத்தின் 

தசயலர ் திரு ஆர ் பாலசுப்ரமணியன் அவரக்ள் ஆகிசயார ் சிைப்பு 

விருந்தினரக்ளாகக் கலந்து தகாண்டு சிைப்புறர ஆை்றினர.் 

 

ேைிகவியை் துலற, வராட்ராக்ட ்& என்.எஸ்.எஸ்  

 

1. "மண்வளம் மை்றும் மண் ஆராய்சச்ியின் முக்கியத்துவம்" என்ை 

தபாருண்றமயில் 07.12.2011 அன்று விழிப்புணரவ்ு நிகழ்வு நறடதபை்ைது. 

இதில் ஈசராடு திண்டல் மாநில பூசச்ிக்தகால்லி ஆய்வக சவளாண் இறண 

இயக்குநர ்திரு.அசசாக்குமார ்அவரக்ள் சிைப்புறர ஆை்றினார.் 

 



வராட்ராக்ட் & என்.எஸ்.எஸ்  

 

1. சராட்ராக்ட் & என்.எஸ்.எஸ் ஆகிய இரு அறமப்புகளும் இறணந்து 

மாணவரக்ள் மை்றும் சபராசிரியரக்ளுக்கான இரண்டு நாள் கண் மை்றும் 

பல் மருத்துவப் பரிசசாதறன முகாறம 24 & 26 நவம்பர ் 2021 ஆகிய 

சததிகளில் நடத்தின.  

 

உடற்கை்வியியை் துலற  

 

1. "விறளயாட்டுகள் என்பது வாழ்க்றகக்கான வழி" என்ை தபாருண்றமயில் 

20.01.2021 அன்று சிைப்புறர நறடதபை்ைது. இதில் திருசத்சந்தூர ்டாக்டர ்சிவந்தி 

ஆதிதத்னார ் உடை்கல்வியியல் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வரும் அழகப்பா 

பல்கறலக்கழகத்தின் உடை்கலவியியல் துறை முன்னாள் இயக்குநருமாகிய 

முறனவர ்எஸ்.தபவின்சன் சபரின்பராஜ் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான சதுரங்கப் சபாட்டிகறள அறனத்து 

பிரிவினரக்ளுக்கும் ஈசராடு மாவட்ட சதுரங்க அறமப்புடன் இறணந்து 

சத்சயாதயம் என்ை தபயரில் 12.12.2021 அன்று நடத்தியது.  

3.  தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான சதுரங்க நடுவரக்ளுக்கான சதரற்வ ஈசராடு 

மாவட்ட சதுரங்க அறமப்பு மை்றும் தமிழ்நாடு மாநில சதுரங்க கழகத்துடன் 

இறணந்து 12.12.2021 அன்று நடத்தியது.  

 

அழகியை் மன்றம் (அழகு மற்றும் நவீனவியை்) 

 

1. மாணவரக்ளுக்கான ஓவியப் சபாட்டி "நவீன மை்றும் மரபுக் கறலகளுக்கான 

சதடல்" என்ை கருத்தியலில் 04.12.2021 அன்று நடதத்ப்பட்டது. 

 

2. சிறக அலங்கார நிகழ்த்துதல் பயிலரங்கு 11.12.2021 அன்று நறடதபை்ைது. 

"உங்கறள நீங்கசள அழகுபடுத்துவது எப்படி" என்ை தபாருண்றமயில் அழகுப் 

பயிை்சி 18.12.2021 அன்று நறடதபை்ைது. இதில் அழகியல் வல்லுநரக்ள் திருமிகு 

எம்.எஸ்.சுகன்யா மை்றும் திருமிகு எம்.ஸ்ருதி ஆகிசயார ் மாணவரக்ளுக்கு 

பயிை்சி அளித்தனர.் 

 

 

வேளாை்லம மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் மன்றம்  

 

1. ‘’இந்திய சவளாண்றம – எதிரக்ாலம்’’ என்ை தபாருண்றமயில் 10.12.2021 அன்று 

சிைப்புறர நிகழ்தத்ப்பட்டது. இதில் அறனத்து இந்திய சவளாண் கழகத்தின் 

சதசியச ்தசயலர ்திரு. நல்லசாமி அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 



 

2. ‘’இயை்றக சவளாண்றம’’ என்ை தபாருண்றமயில் 23.12.2021 அன்று சிைப்புறர 

நிகழ்தத்ப்பட்டது. இதில் ஈசராடு மாநில பூசச்ிக்தகால்லி ஆய்வக சவளாண் 

இறண இயக்குநர ்திரு. பி.அசசாக்குமார ்அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

லகவிலனக்கலை மன்றம்  

 

1. உலக தை்தகாறல முை்காப்பு நாறள முன்னிட்டு 10.09.2021 அன்று 

"நம்பிக்றகறய உருவாக்குசவாம், துன்புறுத்த மாட்சடாம்" என்ை 

தபாருண்றமயில் கட்டுறர மை்றும் ஓவியப் சபாட்டிகள் நறடதபை்ைன. 

 

2. காபி ஓவியத்திை்கான பயிை்சி வகுப்றப 04.12.2021 அன்று ஈசராடு மீனாட்சி 

நுண்கறல கல்வி றமயத்தின் இயக்குநர ் திருமிகு மீனாட்சி தவங்கசடஷ் 

அவரக்ள் நடத்தினார.் 

 

3. தறலயறண உருவாக்கத்திை்கான பயிை்சி வகுப்றப 11.12.2021 அன்று ஈசராடு 

மீனாட்சி நுண்கறல கல்வி றமயதத்ின் இயக்குநர ் திருமிகு மீனாட்சி 

தவங்கசடஷ் அவரக்ள் நடத்தினார.் 

 

4.இறழமுடிசச்ு துண்டு தாங்கி உருவாக்கத்திை்கான பயிை்சி வகுப்றப 18.12.2021 

அன்று ஈசராடு மீனாட்சி நுண்கறல கல்வி றமயத்தின் இயக்குநர ் திருமிகு 

மீனாட்சி தவங்கசடஷ் அவரக்ள் நடத்தினார.் 

 

நுகர்வோர் மன்றம்  

 

1. நுகரச்வார ் மன்ைதிை்கான ததாடக்க விழா நிகழ்வில் 23.12.2021 அன்று 

ஈசராடு மாவட்ட தசயலாளர ் ஆர.்பாலசுப்ரமணியம் அவரக்ள் சிைப்பு 

விருந்தினராகக் கலந்துதகாண்டார.் 

 

நாட்டு நைப்பைித் திட்டம்  

 

1. 24 தசப்டம்பர ் 2021 அன்று ஈசராடு சவளாளர ் மகளிர ் கல்லூரி 

ஆங்கிலத்துறை உதவிப் சபராசிரியர ் முறனவர ் பி.தசல்வி அவரக்ள் 

என்எஸ்எஸ் ததாடரப்ாக சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. சகாவிட்-19 தடுப்பூசி கணக்தகடுப்பு முகாம் 30 அக்சடாபர ் 2021 அன்று 

நறடதபை்ைது. 



3. "நிகழாக்கம்" என்ை கருத்தியலில் ஈசராடு சஜசிஐ இந்தியா மண்டல 

பயிை்றுநர,் ஈசராடு துளிரக்ள் அைக்கட்டறள தறலவர ்திரு.காரத்்திசகயன் 

அவரக்ள் 12 நவம்பர ்2021 அன்று சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

4. ஈசராடு அரசு மருத்துவமறன இரத்த வங்கி மை்றும் விசவகானந்தா 

இரத்ததான அறமப்புடன் இறணந்து மாதபரும் இரத்த தான முகாம் 01 

டிசம்பர ்2021 அன்று நறடதபை்ைது.   

 

5. சமத்துவமின்றமக்கான முடிவு & எய்ட்ஸிை்கான முடிவு - உடல்நல 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்வு" என்ை தபாருண்றமயில் 01 டிசம்பர ் 2021 அன்று 

ஈசராடு அரசு தறலறம மருத்துவமறன ஆரட்் ஆசலாசகர ்திருமிகு சுசீலா 

அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

6. "அன்னமிட்ட றக"  என்ை கருத்தியலில் உணவு தான முகாம் 21 டிசம்பர ்2021 

அன்று நறடதபை்ைது. 

 

இலளஞர் பசஞ்சிலுலேச ்சங்கம் (ஒய்ஆர்சி) 

 

1. பன்னாட்டு இறளஞர ் தினத்றத முன்னிட்டு "இறளஞரக்றள குறைவாகப் 

பயன்படுத்துகிசைாமா அல்லது அவரக்ள் பயனை்ைவரக்ளா?" என்ை தபாருளில் 

விஇடி கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி கல்விப்புல முதன்றமயர ் & 

ஆங்கிலத்துறைத ் தறலவர ் முறனவர ் சகிலா தமத்தியூ அவரக்ள் 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. சகாவிட்-19 பாதுகாப்பு நடவடிக்றக உறுதிதமாழி ஏை்பு நிகழ்வு 22 ஜூறல 2021 

அன்று நறடதபை்ைது.  

 

3. உலக தை்தகாறல முை்காப்பு நாளிறன முன்னிட்டு விஇடி ஐஏஎஸ் கறல மை்றும் 

றகவிறனக் கறல மன்ைத்துடன் இறணந்து  விழிப்புணரவ்ு சநாக்கில் 

மாணவரக்ளுக்கு கட்டுறர மை்றும் ஓவியப் சபாட்டிகள் 10 தசப்டம்பர ்2021 அன்று 

நடத்தப்பட்டன.  

 

4. உலக முதலுதவி நாளிறன முன்னிட்டு விஇடி ஐஏஎஸ் முதலுதவி மை்றும் 

மருந்தியல் மன்ைத்துடன் இறணந்து  விழிப்புணரவ்ு சநாக்கில் மாணவரக்ளுக்கு 

பல்சவறு சபாட்டிகள் 16 தசப்டம்பர ் 2021 அன்று நடத்தப்பட்டன. சகாவிட்-19 

முை்காப்பு, உடல்நலசம தபருவளம் & வாழ்க்றக முை்காப்பு" என்ை 

தபாருண்றமகளில் விளம்பரப் பட உருவாக்கம், ஓவியம், சபான்மி, சபசச்ு, 

கட்டுறர ஆகிய சபாட்டிகள் நறடதபை்ைன.   

 



5. சரவ்சதச தபண்குழந்றதகள் தினதத்ின் தபாருட்டு இறணயவழி திைனறி 

சபாட்டி 12 அக்சடாபர ்2021 அன்று நடத்தப்பட்டது. 

 

6. அறனத்துலக வறுறம ஒழிப்பு நாளிறன சிைப்பிக்கும் வறகயில் "நாமும் நம் 

சமூகமும்" என்ை சாரத்தில் விஇடி ஐஏஎஸ் ஒய்ஆரச்ி நிகழ்வு அலுவலர ்முறனவர ்

த.திசனஷ் அவரக்ளின் சிைப்புறரயும் மாணவரக்ளின் வறலயரங்க உறரத ்

ததாடர ் - 1 உம் 19 அக்சடாபர ்2021 அன்று நறடதபை்ைன. உறரயாளரக்ள் மை்றும் 

தறலப்பு விபரம் பின்வருமாறு. 

 

1. பி.காவியா - III பிஏ சமூகவியல் -  (2019 - 2021) ஒய்ஆரச்ி தசயல்பாடுகள். 

2. சக.சலாகபிரபா - III பிஏ சமூகவியல் - ஒய்ஆரச்ியில் இருப்பதன் பயன்  

3. எஸ்.தீப்திகா - III பிஏ சமூகவியல் - சமூக சசறவகள்  

4. ஜி.சலகாதஜயனி - III பி.காம்.சி.ஏ. - கண் மை்றும் இரதத் தானம்  

5. வி.ஹரிணி - III பிஏ சமூகவியல் -  வறுறம ஒழிப்பு  

விஇடி ஐஏஎஸ் மாணவரக்ள் 29 அக்சடாபர ் 2021 அன்று நறடதபை்ை புை்றுசநாய் 

விழிப்புணரவ்ு முகாமில் பங்குதபை்ைனர.்   

 

7. சரவ்சதச தபண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஒழிப்பு தினத்றத முன்னிட்டு 

விழிப்புணரவ்ு சநாக்கில் மாணவரக்ளுக்கு பல்சவறு சபாட்டிகள் 24.11.2021 

முதல் 26.11.2021 வறர 3 நாட்கள் நடதத்ப்பட்டன. விளம்பரப் பட உருவாக்கம், 

ஓவியம், சபான்மி, சபசச்ு, கட்டுறர, கவிறத ஆகிய சபாட்டிகள் 

நறடதபை்ைன.   

 

8. சரவ்சதச தபண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஒழிப்பு தினத்றத முன்னிட்டு 

25.11.2021 அன்று விழிப்புணரவ்ு உறரறய தசன்றன சமூக 

தசயல்பாட்டாளர,் திருமிகு பி.சுசீந்திரா அவரக்ள் "பாலின உணரவ்ாக்கம் : 

சமூக சீரத்ிருத்தத்தில் பங்கு" எனும் கருதத்ியலில் சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

9. இந்திய அரசியலறமப்பு தினத்றத முன்னிட்டு மாணவர ்வறலயரங்கத ்

ததாடர ்-2 ஆனது 26.11.2021 அன்று நிகழ்ந்தது. 

 

புலகப்படம், திலரப்படம் & ேடிேலமப்பு மன்றம்  

 

1. புறகப்படவியல் குறிதத் அடிப்பறடப் பயிலரங்கம் 05.12.2021 மை்றும் 

12.12.2021 ஆகிய இரு நாட்கள் நறடதபை்ைன. 

    

வதசிய மாைேர ்பலட NCC 

 



1. "சதசிய மாணவர ்பறடயுடனான வாழ்க்றக" என்ை தறலப்பில் சகாயம்புத்தூர ்

சதசிய மாணவர ்பறட - இராணுவம், பண்ணாரி அம்மன் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி 

பிளாட்டூன் கமாண்டர ் & இறண சதசிய மாணவர ் பறட அதிகாரி சகப்டன் 

முறனவர ்கலீல் ரஹீமான் அவரக்ள் 09.09.2021 அன்று  சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

2. சதசிய மாணவர ்பறடக்கான பதிவு தசயலாக்கம் மை்றும் பறட மாணவரக்ள் 

பிஐ பணியாளர ்15 (த.நா) பட்டாலியன் ஈசராடு அவரக்ளால் 13.09.2021 அன்று சதரவ்ு 

தசய்யப்பட்டது.   

 

3. சதசிய மாணவர ்பறடக்கான பட்டிமன்ை நிகழ்வு "ஒை்றுறம மை்றும் அறமதி 

தனிமனிதனால் ஏை்படுகிைதா அல்லது சமூகத்தால் ஏை்படுகிைதா" என்ை 

தறலப்பில் 26.12.2021 அன்று நடந்தது. 

 

4. சதசிய மாணவர ் பறடக்கான ஓவியப் சபாட்டி "ஒை்றுறம மை்றும் அறமதி" 

என்ை தபாருண்றமயில் 26.12.2021 அன்று நடந்தது. 

 

அறிவுேள லமயம் (நூைகம்)  

 

1. சகாஷ வாசக உருவாக்கப் சபாட்டி விஇடி ஐஏஎஸ் மாணவரக்ள் மை்றும் 

சபராசிரியரக்ளுக்காக  21 அக்சடாபர ்2021 அன்று நறடதபை்ைது. 

 

2. "ஸ்வயம் பதிவு குறிதத் விழிப்புணரவ்ு" என்ை தபாருண்றமயில் விஇடி 

ஐஏஎஸ் நூலகர ்முறனவர ் எஸ்.சுபா அவரக்ள் 23 அக்சடாபர ் 2021 அன்று 

சிைப்புறரயாை்றினார.் 

 

3. "ஸ்வயம் மூலமாக மாதபரும் திைந்ததவளி இறணயவழிக் கல்வி 

(எம்ஓஓசி)  : ஒரு இறணயவழிக் கை்ைல் தளம்" என்ை தபாருண்றமயில் 

சபராசிரியர ்சமம்பாட்டுக் கூட்டம் 20 நவம்பர ் 2021 அன்று நறடதபை்ைது. 

இதில் சிைப்பு வல்லுனராக திருசச்ிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் 

பல்கறலக்கழக நூலகம் மை்றும் தகவலியல் துறை இறணப்சபராசிரியர ்

முறனவர ்ஆர.்பாலசுப்ரமணியம் அவரக்ள் சிைப்புறரயாை்றினார.்  

  

4. நூலக வாரதற்தக் கறடபிடிக்கும் வறகயில் ஏராளமான சபாட்டிகள் 2021, 

நவம்பர ்15 முதல் 21 வறர நறடதபை்ைன.  

 

ேங்கித்வதர்வு பயிற்சி ேகுப்புகள்  

1. சகாயம்புத்தூர ் தீரன் ஐஏஎஸ் அகாதடமி நிறுவனத்துடன் புரிந்துணரவ்ு 

உடன்படிக்றக ஏை்படுத்தப்பட்டு அதில் 72 மாணவரக்ள் பதிவுதசய்து 

இதுவறர 78 அமரவ்ுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.  



 

க்ரிவயட்டிே் கஃவப  

 

1. டிஜிட்டல் வில்சலஜ் கல்வி நிறுவனத்துடன் புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்றக 

ஏை்படுதத்ப்பட்டு க்ரிசயட்டிவ் கஃசப என்ை தறலப்பில் ஆக்க எழுத்து 

உருவாக்கம் குறிதத் பயிை்சி வகுப்புகள் நறடதபை்ைன. இதில் 70 

மாணவரக்ள் பதிவுதசய்து இதுவறர 8 அமரவ்ுகள் நடதத்ப்பட்டுள்ளன. 

 

ஐசிடி & ஐபிஎம் 

 

1. மாணவரக்ளின் தை்கால தரவகவியல் அறிறவ சமம்படுத்தும் வறகயில் 

"றபத்தான் நிரலாக்கம் ததாகுதி 1 மை்றும் ததாகுதி 2)" என்ை தறலப்பில் 

சான்றிதழ் பயிை்சி வகுப்புகள் ஐசிடி மை்றும் ஐபிஎம் நிறுவனத்துடன் 

இறணந்து நடத்தப்பட்டன. இதில் 52 மாணவரக்ள் பங்குதபை்று பயன் 

அறடந்தனர.் 

 

லடம்  

1. றடம் (ட்ரிம்பன்ட் சமலாண்றமயியல் கல்வி நிறுவனம்) கல்வி 

நிறுவனத்துடன் புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்றக ஏை்படுத்தப்பட்டு அரசுப் 

பணிகள் மை்றும் பிை பணியிடங்களுக்கான சதரவ்ுகளுக்கு உரிய பயிை்சி 

வகுப்புகள் நறடதபறுகின்ைன. இதில் 172 மாணவரக்ள் பதிவுதசய்து 

பயன்தபை்று வருகின்ைனர.் 

 

(டிஎன்பிஎஸ்சி & யுபிஎஸ்சி)  

  

சகாயம்புத்தூர ் சதவ்ஸ் ஐஏஎஸ் கல்வி நிறுவனத்துடன் புரிந்துணரவ்ு 

உடன்படிக்றக ஏை்படுத்தப்பட்டு மத்திய குடிறமத ் சதரவ்ு & தமிழ்நாடு அரசு 

பணியாளர ்சதரவ்ாறணய சதரவ்ுகளுக்கான பயிை்சி வகுப்புகள் 190 அமரவ்ுகள் 

நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


