
 

மேதா 20 திறனறங்கே் 2020 
ஜனவரி 11 அன்று நடைபெற்றது. 
இது மாணவரக்ளின் நிகழ்த்து 
கடைத்திறன்கள் முழுடமயாக 
பவளிெ்ெடுவதற்கு உரிய சிறந்த 
களமாக அடமந்தது. 
 
 

ததப்பபாங்கல் விழா 2020 
ஜனவரி 13 அன்று நடைபெற்றது. 
இதிை் மாணவரக்ளுக்கான 
ெை்வவறு கடை இைக்கியெ் 
வொை்டிகள் நடைபெற்றன.  
 
 

குடியரசு தினவிழா 2020 ஜனவரி 

26 அன்று பகாண்ைாைெ்ெை்ைது. 
இவ்விழாவிை் வெராசிரியரக்ள் 
மற்றும் மாணவரக்ள் 
கைந்துபகாண்டு பகாடிவணக்கம் 
பெலுத்தி உறுதிபமாழி ஏற்றனர.் 
 
 

"திருத்தி" கல்லூரி விழா ேற்றுே் 
பன்னாட்டு ேகளிர் தினவிழா 2020 
மாரெ் ்07 அன்று நடைபெற்றது. இதிை் 
2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸஸ் 

இந்தியா யுனிபவரஸ்் எரத் ் வொனாலி 
பிரதீெ் அவரக்ள் சிறெ்பு 
விருந்தினராகக் கைந்து பகாண்ைார.் 
 
 

"வித்யுதி" விதளயாட்டு நாள் 2020 
மாரெ் ்07 அன்று நடைபெற்றது. இதிை் 
ஒருங்கிடணந்த வொை்டிகளிை் 
வீரமுதன்டம விருடத கை்லூரியின் 
அக்னி அணி பெற்றது.  
 
 

வி. இ. டி. கதல ேற்றுே் அறிவியல் 

(இருபாலர்) கல்லூரி 
(வவளாளர ்கை்வி அறக்கை்ைடளயின் நிறுவனம்) 

ொரதியார ்ெை்கடைக்கழக இடணெ்புக் கை்லூரி 

திண்ைை்,  ஈவராடு – 638 012. 

நிகழ்வுகள் 

 

அதரயாண்டு பெய்தி ேடல் 

பெளியீடு 1 – ii 2019-20 

 

 



  

ேகாகவி பாரதியாரின் 130 ெது 
பிறந்தநாதள முன்னிைட்ு 
ஈவராடு ொரதிதாென் கடை 
அறிவியை் கை்லூரியின்  
தமிழ்த்துடறத் தடைவர ்உதவிெ் 
வெராசிரியர ் பெ.ெதீஸ்குமார ்
அவரக்ள் "தமிழ் ஆய்வுெ ் சூழல் - 

பாரதி யுகே்" என்ற 
பொருண்டமயிை் 2019 டிெம்ெர ்

11 அன்று சிறெ்புடர ஆற்றினார ்

ததப்பபாங்கல் விழாதெ 
முன்னிைட்ு மாணவரக்ளிடைவய 
கடை இைக்கியெ் வொை்டிகள் 
2020 ஜனவரி 09 அன்று 
நைத்தெ்ெை்ைன. 
 
 

உலகத் தாய்போழி நாள் ேற்றுே் உ.மெ.ொமிநாதர் பிறந்தநாதள 
முன்னிட்டு  ஈவராடு ொரதிதாென் கடை அறிவியை் கை்லூரி தமிழ்த்துடற 
உதவிெ்வெராசிரியர ் பவ.மாணிக்கபூெதி அவரக்ள் "தமிழ் ெதிெ்பு வரைாற்றிை் 
உ.வவ.ொமிநாதர"் என்ற பொருண்டமயிை் 2020 பிெ்ரவரி 21 அன்று சிறெ்புடர 
ஆற்றினார.்  
 
 

தமிழ்த்துதற 

ஆங்கிலவியல் துதற  

 

"பன்னாட்டியே் ேற்றுே் பரிெரத்்ததன ஆங்கிலே்" என்ற பொருண்டமயிைான 
இருநாள் ெயிைரங்கிை் ஈவராடு வவளாளர ்மகளிர ்கை்லூரி ஆங்கிைவியை் துடறயின் 
முன்டனத் தடைவர ் & இடணெ் வெராசிரியர ்  முடனவர ் எஸ்.கண்ணம்மாள் 

அவரக்ள் 2020 ஜனவரி 07,08 ஆகிய நாை்களிை் சிறெ்புடர ஆற்றினார.் 

 

"ஆங்கில போழி ேற்றுே் இலக்கிய 

ெரலாறு" என்ற 

பொருண்டமயிைான  மூன்று நாள் 

புறநிடை சிறெ்புடர நிகழ்விை் 

ஈவராடு  வவளாளர ்  மகளிர ்  கை்லூரி 

ஆங்கிைவியை் துடறயின் முன்டனத ்

தடைவர ் & இடணெ் 

வெராசிரியர ்  முடனவர ் எஸ். 

கண்ணம்மாள் அவரக்ள் 2020 

பிெ்ரவரி 19,21 ஆகிய நாைக்ளிை் 

சிறெ்புடர ஆற்றினார.் 
 

கை்லூரியின் ஆங்கிைவியை் துடறயின் "லிட்டரட்டி" 

ேன்றத்தின்  நிதறவு விழா 2020 மாரெ் ் 04 அன்று 

நடைபெற்றது. இதிை் வவளாளர ் மகளிர ் கை்லூரி 

ஆங்கிைவியை் துடறயின் முன்டனத் தடைவர ் & 

இடணெ் வெராசிரியர ் முடனவர ்மை்லிகா ராமொமி 

அவரக்ள் "ஊக்கெ்ெடுத்துவதிை் உவடக பகாள்" 

என்ற பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர ஆற்றினார.் 

கணிதவியல் துதற 

"யுதனட ் மெள்மேத்" கல்லூரிகள் 
இதடமயயான மபாடட்ி ஈவராடு 
வவளாளர ் மகளிர ் கை்லூரி 
கணிதவியை் ெயன்ொைட்ியை் 
துடறயுைன் இடணந்து 2020 ஜனவரி 

07 அன்று நடைபெற்றது. இதிை் 

ஈவராடு கடை மற்றும் அறிவியை் 
கை்லூரி கணிதவியை் துடறத ்
தடைவர ் முடனவர ் எஸ். 
காரத்்திவகயன் அவரக்ள் சிறெ்பு 
விருந்தினாராகக் கைந்துபகாண்ைார.் 
 

"அமேயா" கல்லூரியின் கணிதவியல் துதறக் 
கழகத்தின் நிதறவுவிழா 2020 மாரெ் ் 04 அன்று 
நடைபெற்றது. இதிை் வவளாளர ் மகளிர ் கை்லூரி 
கணிதவியை் மற்றும் ெயன்ொை்டியை் துடறயின் 
தடைவர ் & இடணெ் வெராசிரியர ்  முடனவர ்
வக.வக.டமதிலி அவரக்ள் "புள்ளியியை் 
வகாை்ொடுகள் - ெருந்து வநாக்கு" என்ற 
பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர ஆற்றினார ்



 

"இந்தியாவில் ெமூக ோற்றே்" 
என்ற பொருண்டமயிை் வெைம் 
பெரியார ் ெை்கடைக்கழக 
ெமூகவியை் துடறயின் 
உதவிெ்வெராசிரியர ் முடனவர ்
எம்.பஜயசீைன் அவரக்ள் 18 
டிெம்ெர ் 2019 அன்று சிறெ்புடர 
ஆற்றினார.்  
 
 "ெமூகவியலில் மகாட்பாட்டு 
மநாக்கு" என்ற பொருண்டமயிை் 
வெைம் பெரியார ்ெை்கடைக்கழக 
ெமூகவியை் துடறயின் முன்டனத ்
தடைவர ்  & வெராசிரியர ்
முடனவர ் சி.பவங்கைாெைம் 
அவரக்ள் 23 ஜனவரி 2020 அன்று 
சிறெ்புடர ஆற்றினார.்  
 

"கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள ெளர்சிக்கல்கள்" 
என்ற பபாருண்தேயிலான ஒரு நாள் பயிலரங்கு 
2020 பிெ்ரவரி 12 அன்று நடைபெற்றது. இது மூன்று 
அமரவ்ுகளாக நடைபெற்றன. ொரதியார ்
ெை்கடைக்கழக ெமூகவியை் மற்றும் மக்கள் 
பதாடகயியை் துடறத் தடைவர ் வெராசிரியர ்
முடனவர ் எஸ். ெம்ெத் குமார ் "ெமூகெ் 
பெயரவ்ுக்கான ஆற்றை்நிடற நிகழ்த்துதை்" என்ற 
பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர நிகழ்த்தினார.் ெமூகெ் 
ெணியியை் துடறத் தடைவர ் வெராசிரியர ்
முடனவர ் எெ்.எெ.்ைவ்லினா லிை்டிை் பிளவர ்
அவரக்ள் "கை்வியும் இடளஞரக்ளும் - ெமூகெ் 
பொறுெ்புகளுக்கான ொடத" என்ற 
பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர நிகழ்த்தினார.் 
ொரதியார ் ெை்கடைக்கழக கை்வியியை் துடறத் 
தடைவர ் இடணெ்வெராசிரியர ் முடனவர ்
பி.ஜனாரத்்தன குமார ் பரை்டி அவரக்ள் "கற்பித்தை் 
மற்றும் கற்றை் பெயைாக்கத்திை் பெை்பநறி 
மாற்றங்கள்" என்ற பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர 
நிகழ்த்தினார.்  
 

ெமூகவியல் துதற  

 

"ொல்ஸ்" ெமூகவியல் துதறக் கழகத்தின் நிதறவு 
விழா 03 மாரெ் ் 2020 அன்று நடைபெற்றது. இதிை் 

மதுடர மத்திய சிடறெெ்ாடை மனநை வை்லுனர ்
முடனவர ்எம்.பஜயந்தி அவரக்ள் "மனெ்வொக்கு மற்றும் 
நைத்டத" என்ற பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர 
ஆற்றினார.்  
 
 

"கணக்குத் தணிக்தகயியல் - 
ொய்ப்புகள்" என்ற 
பொருண்டமயிை் தணிக்டக 

யாளர ்வக. ஏ. கவணஷ் மற்றும் 
தணிக்டக யாளர ்  ஆர.் ரம்யா 
அவரக்ள்  12 டிெம்ெர ்2019 அன்று 
சிறெ்ெடரகள் ஆற்றினாரக்ள். 
 
 

ெணிகவியல் துதற  

 

"பரிணாே ேற்றுே் நிதனவு 
பதாழில்நுட்பங்கள்" என்ற 
பொருண்டமயிை் ஈவராடு 
பகாங்கு பொறியியை் கை்லூரி 
வமைாண்டமயியை் துடறயின் 
இடணெ் வெராசிரியர ்முடனவர ்
வி.கிருஷ்ணமூரத்்தி அவரக்ள் 19 
டிெம்ெர ் 2019 அன்று சிறெ்புடர 
ஆற்றினார.்  
 
 "ோணெரக்ளிடே் கல்வி மநரத்ே : 

அடிப்பதடக் மகாடப்ாடுகள் என்ற 

பொருண்டமயிை் ொெ்புவா நியு  

கினிவா ெதரன்் கிராஸ் 

ெை்கடைக்கழகத்தின் இடணநிடைெ் 

வெராசிரியர ் மற்றும் ஐபிஎஸ் 

ெை்கடைக்கழகத்தின் முதுநிடை 

விரிவுடரயாளர ் முடனவர ் திருமாை் 

ராமன் அவரக்ள் 09 ஜனவரி 2020 
அன்று சிறெ்புடர ஆற்றினார.் 

 

                                                       "நுண், சிறு ேற்றுே்         

                                            இதடநிதல  நிறுெனங்கள் மீதான  

                                            முத்ரா திட்டத்தின் விதளவுகள்"           

                                             என்ற பொருண்டமயிை் ஒரு நாள்   

                                             வதசியக் கருத்தரங்கம் 24 ஜனவரி       

                                                 2020 அன்று நடைபெற்றது. இதிை்   

                                             பெங்களூரு  கிடரஸ்ை்  

                                              ெை்கடைக்கழக வணிகக் கை்வி 

மற்றும் ெமூக அறிவியை் துடறயின் வெராசிரியர ்முடனவர ்ஏ. 

ஸ்ரீதரன் அவரக்ள் சிறெ்பு விருந்தினராகக் கைந்துபகாண்ைார.் 

ஈவராடு பெருந்துடற ஐஓபி வங்கியின் முதுநிடை வமைாளர ்

முடனவர ் எஸ்.தீென்ொ அவரக்ள் சிறெ்பு வை்லுனராகக் 

கைந்துபகாண்ைார.் நாமக்கை் பிரிம்ஸ் வமைாண்டமயியை் 

துடறயின் இடணெ் வெராசிரியர ் முடனவர ் வஜ.பெந்திை் 

வவை்முருகன் அவரக்ளும் வெைம் விவவகானந்தா கடை 

மற்றும் அறிவியை் கை்லூரி பதாழிை் வமைாண்டமயியை் 

துடறயின் இடணெ்வெராசிரியர ் முடனவர ் ஏ.டி.பஜகநாதன் 

அவரக்ளும் வை்லுனரக்ளாகக் கைந்துபகாண்ைனர.் . 

"திரவியா" ெணிகவியல் துதறக் கழகத்தின் 

நிதறவு விழா 2020 மாரெ் ் 03 அன்று நடைபெற்றது. 

இதிை் ஈவராடு வவளாளர ்மகளிர ்கை்லூரி வணிகவியை் 

துடறயின் முன்டன இடணெ் வெராசிரியர ்முடனவர ்

வி.வக. வொெனா அவரக்ள் சிறெ்பு விருந்தினராகக் 

கைந்துபகாண்டு ெங்குநிறுவனங்களிை் கணக்கியை் 

என்ற பொருண்டமயிை் சிறெ்புடர ஆற்றினார.்  
 



 

புறநிதலப் பயிலரங்கு  
 

 

"முழுதேநல ொழ்வு ேற்றுே் கல்வி" என்ற பபாருண்தேயில் புறநிதலப் 

பயிலரங்கு வகாயம்புதத்ூர ்சின்மயா  காரை்னிை் 2019 டிெம்ெர ்4,6 ஆகிய 
நாைக்ளிை் மாணவரக்ளுக்காக நடைபெற்றது.  
 

ேன்றெ ்பெயல்பாடுகள் 
 

 

மராட்டமரக்ட் சிறப்பு நிகழ்வு 
ஈவராடு மத்திய நகர 
வராை்ைவரக்ை் மண்ைை 
வராை்ைவரக்ை் பெயைாளர ்
திரு.பி.மாணிக்கம் அவரக்ளாை் 
20 டிெம்ெர ் 2019 அன்று 

நைத்தெ்ெை்ைது.  
 

மதசிய ொக்காளர ் தினத்தத 

முன்னிைட்ு 25 ஜனவரி 2020 
அன்று "வலிடமயான மக்களாை்சிக்கு 
வதரத்ை் அறிவு" என்ற 
பொருண்டமயிை் பகாங்கு 
பொறியியை் கை்லூரி துடற  இடணெ் 
வெராசிரியர ் முடனவர ்
காரத்்திவகயன் ொரத்்த ொரதி 
அவரக்ள் சிறெ்புடர ஆற்றினார.் 
 

தியாகிகள் தினே் 30 ஜனவரி 
2020 அன்று வெராசிரியரக்ள் 

மற்றும் மாணவரக்ளாை் 
உறுதிபமாழியுைன் 
அனுெரிக்கெ்ெை்ைது.  
 
 
வெைம் கிருொனந்த வாரியார ்
விநாயகா மிென் மருத்துவக் 
கை்லூரி மற்றும் 
மருத்துவமடனயின் வநாய்க் 
காரணியியை் துடற 
உதவிெ்வெராசிரியர ் மருத்துவர ்
வக.ெங்கீதா எம்பிபிஎஸ், எம்டி 
அவரக்ள் 10 பிெ்ரவரி 2020 
அன்று மகாவிட்-19 
விழிப்புணரவ்ு உதரதய 

ஆற்றினார.்  
 
 
இடளஞர ் பெஞ்சிலுடவெ ்
ெங்கமும் நாைட்ு நைெ்ெணித ்
திை்ைமும் கிரன்ீ டிரண்ைஸ்் 
அழகு நிடையத்துைன் 
இடணந்து வெர ் எனும் புற்று 
வநாயாளிகளுக்கான கூந்தல் 
தான முகாதே 27 பிெ்ரவரி 

2020 அன்று நைத்தின.  
 

 
 

இடளஞர ் பெஞ்சிலுடவெ ் ெங்கம் 
மற்றும் நாைட்ு நைெ்ெணித ்
திை்ைம், ஈவராடு வவளாளர ்மகளிர ்
கை்லூரியின் பெஞ்சிலுடவெ ்
ெங்கம் நாைட்ுநைெ் ெணித ்திை்ைம் 
மற்றும் விவவகானந்தா இரத்த 
தானக் குழு ஆகிவயார ்இடணந்து 
இரத்த தான முகாதே 19 
பிெ்ரவரி 2020 அன்று நைத்தின.  
 

 

பெளியீடுகள் 
 
 ொக்சி (ஆங்கிலே்) ேற்றுே் 

ொட்சியே் (தமிழ்) கல்லூரி 
அதரயாண்டு பெய்தி ேடல் 
24.10.2020 அன்று நடைபெற்றது. 
இதிை் முதை் பிரதிடய 
திரு.எஸ்.டி.ெந்திரவெகர ் அவரக்ள் 
பவளியிை பெங்களூரு கிடரஸ்ை் 
ெை்கடைக்கழக ெமூக அறிவியை் 
துடறயின் வெராசிரியர ்
முடனவர ் ஏ.ஸ்ரீதரன் 
அவரக்ள்  பெற்றுக் பகாண்ைார.் 
 
 

கல்லூரி ஆண்டிதழ் 
தேன்ட்ராய்டின் முதை் 
பிரதிடய திரு. எஸ். டி. 
ெந்திரவெகர ்அவரக்ள் பவளியிை 
2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸஸ் 

இந்தியா யுனிபவரஸ்் எரத் ்

வொனாலி பிரதீெ் அவரக்ள் 07 
மாரெ் ் 2020 அன்று பெற்றுக் 

பகாண்ைார.் 
 



  

 

 எட்ஸ்பையர்  

வபையரங்குத் ததொடர்   

 

கனடாவின் ச ால் டாக் 

உளமருத்துவர ்ச ல்வி ஆரத்்தி பாலா 

அவரக்ள் "க ொவிட ் - 19 தெரு ் டி ் 

 ொைத்திை் உணர்வு ள் மற்றும் மன 

அழுத்த கமைொண்பம & மனெைம்" 

என்ற சபாருண்மமயில் 

கல்வியாளரக்ளுக்கு 27 ஏப்ரல் 2020 

அன்று சிறப்புமர ஆற்றினார.் 
 

சபங்களூரு ஆர.்வி. சமலாண்மமயியல் 

நிறுவனம் மனிதவள 

சமலாண்மமயியல் துமற இமணப் 

சபராசிரியர ் முமனவர ் ஏ.நரசிம்ம 

சவங்கசடஷ் அவரக்ள் 01 சம 2020 அன்று 

"ததொழிை்துபற ெிறுவனம் 4.0: தி ெியு 

ெொர்மை்" என்ற சபாருண்மமயில் 

சபராசிரியர ் சமம்பாட்டு 

வமலயரங்க  ்சிறப்புமர ஆற்றினார.்  
 

 

சபங்களூரு சரலவன்ஸ் ஆய்வக 

முதன்மம  ்  ந்மத அலுவலர ்

திரு.ஆஜீஸ் சவணுசகாபாலன் 

அவரக்ள் "கைருை ச ்

செ்பதயொ ் த்திற்கு இபடதவளி 

ெிரை்புதை் : ததொழிை்ெிறுவனமும் 

 ை்விெிறுவனமும்" எனும் 

சபாருண்மமயில் 02 சம 2020 அன்று 

சிறப்புமர ஆற்றினார.் 
 

 

ஈசராடு வி.இ.டி கமல மற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரி ஆங்கிலவியல் 

துமற உதவிப்சபராசிரியர ் ச ல்வி 

க.காவியா அவரக்ள் "கூகுள் மீட் : 

101" எனும் சபாருண்மமயில் 08 சம 

2020 அன்று சபராசிரியர ்சமம்பாடட்ு 

வமலயரங்க  ் சிறப்புமர 

ஆற்றினார.் 
 

 
மைதராபாத் பல்கமலக்கழக 

சமலாண்மமயியல்துமறப் 

சபராசிரியர ் முமனவர ் ஜிவிஆரச்க 

ஆ  ்ாரய்ுலு அவரக்ள் 

"தைருெ்ததொற்று ்  ொைத்திை் 

சங்கிலித் ததொடர ் வழங் ை் 

கமைொண்பம" எனும் சபாருண்மமயில் 

09 சம 2020 அன்று சபராசிரியர ்

சமம்பாட்டு வமலயரங்க  ் சிறப்புமர 

ஆற்றினார.்  
 

 

சபங்களூரு சரலவன்ஸ் ஆய்வக 

முதன்மம  ் ந்மத அலுவலர ்திரு.ஆஜீஸ் 

சவணுசகாபாலன் அவரக்ள் "கைருை ச ்

செ்பதயொ ் த்திற்கு இபடதவளி 

ெிரை்புதை் : " தரெிபைை் ைடுத்துதை் 

மற்றும் இபணெிபைத் தரமொ ் ம்" 

எனும் சபாருண்மமயில் 10 சம 2020 அன்று 

சிறப்புமர ஆற்றினார.் 
 
 

 
ச ன்மன லசயாலா கல்லூரி 

 மூகவியல் துமற முதுநிமல மாணவர ்

திரு.எஸ்.மிதுன்  க்ரவரத்்தி அவரக்ள் 

"க ொவிட் - 19 இை் இெ்தியொ செ்தி ்கும் 

சவொை் ளும் வொய்ை்பு ளும்" என்ற 

சபாருண்மமயில் 11 சம 2020 அன்று 

மாணவர ் சமம்பாட்டு வமலயரங்க  ்

சிறப்புமர ஆற்றினார.் 
 

 

கனடாவிலிருந்து தமிழ் ஆய்வாளர ்

திரு.தீனதயாளன் அவரக்ள் "தமிழ்ச ்

தசொை்ைொ ் ம்" எனும் 

சபாருண்மமயில் 13 சம 2020 அன்று 

சபராசிரியர ்சமம்பாட்டு வமலயரங்க  ்

சிறப்புமர ஆற்றினார.் 
 

 



 

 எட்ஸ்பையர் வபையரங்குத் ததொடர்   

 

ஈர ோடு ரேளோள  ் ப ோறியியல் 

கல்லூ ி ரேலோண்மேயியல் துமை 

உதவி ்ர  ோசி ிய  ் முமைே  ்

டி.ஆ த்்தி அே க்ள் "உன் 

தவற்றிபய எழுது" எனுே் 

ப ோருண்மேயில் 13 ரே 2020 அை்று 

ேோணே  ்ரேே் ோட்டு ேமலய ங்கச ்

சிை ்பும  ஆை்றிைோ .் 
 

 

முதுமுமைே  ்  டட் ஆய்ேோள  ்

முமைே  ்எஸ்.மி ிைோளிைி அே க்ள் 

"க ொவிட் - 19 விபைவு ை்" எனுே் 

ப ோருண்மேயில் 15 ரே 2020 அை்று 

ேோணே  ் ரேே் ோட்டு ேமலய ங்கச ்

சிை ்பும  ஆை்றிைோ .் 
 
 

 

ப ங்களூரு  ல்கமலக்கழக 

ரேலோண்மேயியல் துமை ் 

ர  ோசி ிய  ் முமைே  ் சிந்தியோ 

பேைிசஸ் அே க்ள் "சரவ்கதச 

வணி த்திை் க ொவிட ் - 19 இன் 

ைொதச ் சுவடு ை்" எனுே் 

ப ோருண்மேயில் 16 ரே 2020 அை்று 

ர  ோசி ிய  ் ரேே் ோட்டு 

ேமலய ங்கச ் சிை ்பும  

ஆை்றிைோ .் 
 

 

ப ங்களூரு  ல்கமலக்கழக 

ரேலோண்மேயியல் துமை ் 

ர  ோசி ிய  ் முமைே  ் சிந்தியோ 

பேைிசஸ் அே க்ள் "சரவ்கதச 

வணி த்திை் க ொவிட் - 19 இன் ைொதச ்

சுவடு ை்" எனுே் ப ோருண்மேயில் 16 

ரே 2020 அை்று ர  ோசி ிய  ்

ரேே் ோட்டு ேமலய ங்கச ்சிை ்பும  

ஆை்றிைோ .் 
 

 

ப ங்களூரு  ல்கமலக்கழக 

ரேலோண்மேயியல் துமை ் 

ர  ோசி ிய  ் முமைே  ் சிந்தியோ 

பேைிசஸ் அே க்ள் "சரவ்கதச 

வணி த்திை் க ொவிட் - 19 இன் 

ைொதச ் சுவடு ை்" எனுே் 

ப ோருண்மேயில் 16 ரே 2020 அை்று 

ர  ோசி ிய  ் ரேே் ோட்டு 

ேமலய ங்கச ் சிை ்பும  

ஆை்றிைோ .் 
 

 

ப ங்களூரு  ல்கமலக்கழக 

ரேலோண்மேயியல் துமை ் 

ர  ோசி ிய  ் முமைே  ் சிந்தியோ 

பேைிசஸ் அே க்ள் "சரவ்கதச 

வணி த்திை் க ொவிட் - 19 இன் ைொதச ்

சுவடு ை்" எனுே் ப ோருண்மேயில் 16 

ரே 2020 அை்று ர  ோசி ிய  ்

ரேே் ோட்டு ேமலய ங்கச ்சிை ்பும  

ஆை்றிைோ .் 
 

 

ஈர ோடு விஇடி கமல ேை்றுே் 

அறிவியல் கல்லூ ி ஆங்கிலவியல் 

துமை உதவி ்ர  ோசி ிய  ் பசல்வி. 

மு.ச ிகோ  அே க்ள் "ர சு அல்லது 

ர சோேல் இரு" எனுே் 

ப ோருண்மேயில் 27 ரே 2020 அை்று 

ேோணே  ் ரேே் ோட்டு ேமலய ங்கச ்

சிை ்பும  ஆை்றிைோ .் 

 

ஆத்தூ  ் அறிஞ  ் அண்ணோ அ சு 

கமலக் கல்லூ ி  தமிழ்த்துமை 

உதவி ்ர  ோசி ிய  ் முமைே .் 

மு.முருரகசை் அே க்ள் "கோல 

ரேலோண்மேயுே் பசயல்திைனுே்" 

எனுே் ப ோருண்மேயில் 31 ரே 2020 

அை்று ேோணே  ் ரேே் ோட்டு 

ேமலய ங்கச ் சிை ்பும  

ஆை்றிைோ .் 

றிஞ  ் அண்ணோ அ சு கமலக் 

கல்லூ ி  தமிழ்த்துமை 

உதவி ்ர  ோசி ிய  ் முமைே .் 

மு.முருரகசை் அே க்ள் "கோல 

ரேலோண்மேயுே் பசயல்திைனுே்" 


