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அரையாண்டு செய்தி மடல் 

ச ாகுதி – II – i.  (2020 - 21) 

 

9 பாடப்பிைிவுகள் 

பி.ஏ., ஆங்கில இலக்கியம் | பி.ஏ., சமூகவியல் 

பி. காம்., | பி. காம்., ஏ & எப் | பி. காம்., சிஏ |        

பி. காம்., பிஏ | பி.பி.ஏ., | பி. எஸ்சி., 

கணினியியல் | 

பி. எஸ்சி., கணினியியல் & பயன்பாட்டியல்   

முந்தய பருவத்தில் 100 % ததரச்ச்ி விழுக்காடு 

 

4 புதுப் பாடப்பிைிவுகள் 

பி. காம்., ஏ & எப் 

பி.பி.ஏ., | பி. எஸ்சி., கணினியியல் | 

பி. எஸ்சி., கணினியியல் & பயன்பாட்டியல் 

மு ன்ரமப் 

பதிப்பாசிைியை ்

முனனவர ்ர. சரவணன்  

முதல்வர ்

பதிப்பாசிைியைக்ள் 

 

 

பதிப்பாசிைியை ்

சசல்வி ம. சுஜிதா  

உதவிப்தபராசிரியர ்

ஆங்கிலத்  துனை 

பதிப்பாசிைியை ்

முனனவர ்

மா.திதனஷ்வரன் 

உதவிப்தபராசிரியர ்

தமிழ்த்துனை  

 



 

ஆங்கில ் துரை 

சமாழி மை்றும் இலக்கியம் - சூழ்சபாருளியல் அணுகுமுரை என்ை சபாருண்னமயில் ஏழு நாள் பன்னாடட்ு அளவிலான இனணயவழி 

பபைாசிைியை் பமம்பாடட்ு நிகழ்வு 2020 ஜூனல 20 முதல் 26 வனர நனடசபை்ைது. இந்நிகழ்வில் உனரவழங்கிய வல்லுநரக்ள் மை்றும் 

தனலப்புகள் பின்வருமாறு 
 

 நாள் 1, அமைவ்ு 1 : "சூழல்ொை் சபண்ணியம் : ஒரு கண்பணாட்டம்" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்அரசு கனலக் கல்லூரி (தன்னாட்சி)   

                       ஆங்கிலத்துனை  இனணப்தபராசிரியர ்மை்றும் முதுநினல  ஆய்வுத்துனைத் தனலவர ்முனனவர ்யு. சுமதி அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

 நாள் 1, அமைவ்ு 2 : "நுண் சிந் ரன ் திைன் -  கை்பி ் ல் பநாக்கு" என்ை சபாருண்னமயில் சவள்ளூர ்அரசு திருமகள் மில்ஸ் கல்லூரியின் ஆங்கிலத்துனை  

  உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்ஏ. யுவராஜ் அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 2, அமைவ்ு 3  : "மாய எ ாை ்் வா ம்" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்பி.எஸ்.ஜி.ஆர.் கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர ்கல்லூரியின் ஆங்கிலத்துனை  

                      உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்நரசிங்க ராவ் சஜயஸ்ரீ அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 

 

நாள் 2, அமைவ்ு 4 :   "இலக்கிய ்தில் நைம்பு மரையியல் அணுகுமுரை" என்ை சபாருண்னமயில் தரம்புரி சபரியார ்பல்கனலக்கழக முதுநினல விரிவாக்க  

                        னமயத்தின் ஆங்கிலத்துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்பி.கிருத்திகா  அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 

 

நாள் 3, அமைவ்ு 5 :   "நவீன ்துவம் மை்றும் பின் நவீன ்துவம்" என்ை சபாருண்னமயில் சவுதி அதரபியா, ஜாசன் பல்கனலக்கழகத்தின் கனல மை்றும்                                

                                      மனிதவியம் கல்லூரி ஆங்கிலத்துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்அம்பத் வரக்ீஸ் தகாசி அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 

நாள் 3, அமைவ்ு 6 : "வாசி ் ல் மை்றும் மனி  மன வளைெ்ச்ி" என்ை சபாருண்னமயில் தஞ்சாவூர ்சாஸ்த்ரா நிகரந்ினலப் பல்கனலக்கழகத்தின்  

                                    ஆங்கிலத்துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்வி. வித்யா அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

 நாள் 4, அமைவ்ு 7 :  "ச ாழில்ொை் மை்றும் கல்விொை் பநாக்கங்களுக்கான ஆங்கிலப் பயன்பாடு :  கை்பி ் ல் அணுகுமுரை" என்ை சபாருண்னமயில்  

  தகாயம்புத்தூர ்காருண்யா சதாழில்நுட்பவியல் மை்றும் அறிவியல் நிகரந்ினலப் பல்கனலக்கழக கனல, ஊடக மை்றும் தமலாண்னமயியல் 

  துனைகளின் ஆங்கிலப் தபராசிரியர ்முனனவர ்எம். பூங்சகாடி  அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 4, அமைவ்ு 8 :  " ை்கால இலக்கிய ் திைனாய்வின் நடப்புசநறிகள் - தகாட்பாடுகள் மை்றும் சசயல்முனை" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்ஸ்ரீ  

  கிருஷ்ணா கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆங்கிலத்துனை இனணப்தபராசிரியர ்மை்றும் தனலவர ்முனனவர ்எஸ்.சென்றி கிதஷார ் 

                        அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 5, அமைவ்ு 9 :   "21 ஆம் நூை்ைாண்டு மாணவைக்ளுக்கான அணுகுமுரைகள் மை்றும் சநறியியல்"  என்ை சபாருண்னமயில் ஓமன் நிஸ்வா  சதாழில்நுட்பக் 

  கல்லூரி ஆங்கில சமாழி னமயத்தின் ஆங்கில சமாழிப் பயிை்றுநர ்தபராசிரியர ்லலிதா தஜம்ஸ் அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 5, அமைவ்ு 10 : "இலக்கியம் மை்றும் ெமூகம் : தி வாை்ப் அண்ட் வூப் - ஒரு பகுப்பாய்வு" என்ை சபாருண்னமயில் மதுனர தியாகராஜர ்கல்லூரி முதுநினல 

  மை்றும் ஆராய்சச்ி னமயத்தின் ஆங்கிலத்துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்டி.எஸ்.வரதராஜன் அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 6 அமைவ்ு 11 : "புதிய வைலாை்றியம் : அடிப்பரடகள்" என்ை சபாருண்னமயில் சவுதி அதரபியா ஜாசன் பல்கனலக்கழக சமாழிப் பயிை்றுநர ்முனனவர ் 

  சுஜாதா தமனன் அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 6, அமைவ்ு 12 : "ஆய்வு எழு ்து அைவியல் : கரு ்துக்களவியலில் (Plagiarism) பைிமாணங்கள் மை்றும் பைிகாைங்கள்" என்ை சபாருண்னமயில் கரந்ாடகா  

                                      ராணி  சசன்னம்மா பல்கனலக்கழக முதுநினல கல்வி னமய ஆங்கிலக் கல்வி மை்றும் ஆராய்சச்ித் துனையக  உதவிப்           

                                      தபராசிரியர ்மை்றும் அகநினலத் தனலவர ்முனனவர ்ஃனபயாஸ் அெமத் எச.் இல்கல் அவரக்ள் உனரயாை்றினார.் 
 

நாள் 7, அமைவ்ு 13 :  ‘ெமூக ஊடக ்  ள ்தில் ஆங்கிலம் கை்பி ் ல் மை்றும் கை்ைலில் பவரலவாய்ப்பு’ என்ை சபாருண்னமயில் ஓமன் நிஸ்வா   

  சதாழில்நுட்பக் கல்லூரி ஆங்கில சமாழி னமயம் மின்னணுமுனை கை்ைல் ஒருங்கினணப்பாளர ் மை்றும் ஆங்கிலம் கை்ைல் கை்பித்தல்  

  ஆதலாசகர ் தபராசிரியர ்ஜஸ்டின் தஜம்ஸ் அவரக்ள் உனரவழங்கினார.் 
 

நாள் 7, அமைவ்ு 14 : "ஆங்கில ஆசிைியைக்ளுக்கான கல்விொை் எழு ்து மை்றும் ஆய்வு அளவியல்" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்அரசு கனலக்  

  கல்லூரி (தன்னாட்சி)  ஆங்கில முதுநினல மை்றும் ஆராய்சச்ித் துனையின் உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்மாலதி பி. அவரக்ள்   

                        உனரயாை்றினார.் 

ஆங்கிலதத்ுனையின் லிட்டராட்டி மன்ை  சதாடக்கவிழா நனடசபை்ைது.  இதில் "இலக்கியக் கரலெச்ொை்கள் ஓை ்அறிமுகம்" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்ஸ்ரீ 

ராமகிருஷ்ணா கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆங்கிலதத்ுனை இனணப்தபராசிரியர ்மை்றும் தனலவர ்முனனவர ் ஆர.்கருணாம்பினக அவரக்ள் 2020 ஆகஸ்ட் 07 அன்று 

சிைப்புனரயாை்றினார.் 
 

"ஜாைஜ்் ஆை்சவல்ஸின் அனிமல் ஃபாை்ம் மீ ான புரனவிலக்கியம் மை்றும் நுண்ணாய்வியல் அறிமுகம்"  என்ை சபாருண்னமயில்  தகாயம்புத்தூர ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 

கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆங்கிலதத்ுனை இனணப் தபராசிரியர ் மை்றும் தனலவர ் முனனவர ் எஸ்.சென்றி கிதஷார ் அவரக்ள் 2020 ஆகஸ்ட் 12 அன்று 

சிைப்புனரயாை்றினார.் 
 

 "நம்பிக்ரக  ரும் திரையைங்கு" என்னும் தனலப்பில் தகாயம்புத்தூர ்செசலதனா கிராடி (ஆனந்திப் என்டரப்்னரசஸ்) சதாழில் தமம்பாட்டுத் துனையின் தினரயரங்கப்   

  பயிை்றுநர ்மை்றும் தனலவர ் சசல்வி சகௌரி சக்ரவரத்்தி அவரக்ள் 2020 ஆகஸ்ட் 19 அன்று உனரயாை்றினார.் 
 

"ென்சனடஸ்்"  என்னும் சபாருண்னமயில் சவுதி அதரபியா ஜாசன் பல்கனலக்கழக சமாழிப் பயிை்றுனர ்முனனவர ்சுஜாதா தமனன் அவரக்ள் 31 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று   

  உனரயாை்றினார.் 
 

"பமஸ்க்யுபைட்" என்ை  துனைகளுக்கினடதயயான   தனி நடிப்புப் தபாட்டி  2020 சசப்டம்பர ்03 முதல் 09 வனர நடத்தப்பட்டது. 
 

"ஜாைஜ்் ஆை்சவல்ஸின் அனிமல் ஃபாை்ம்" என்ை சபாருண்னமயில் ஈதராடு தவளாளர ் மகளிர ் கல்லூரி (தன்னாட்சி) அங்கிலதத்ுனை உதவிப் தபராசிரியர ் முனனவர ்

பாரிதா பானு எஸ். அவரக்ள் 2020 சசப்டம்பர ்25 அன்று உனரயாை்றினார.் 
 

"ஆை.் எல். ஸ்டீசவன்ெனின்  டிைஸ்ஸை் ஐலண்ட்" என்னும் தனலப்பில்  ஈதராடு தவளாளர ்மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) ஆங்கிலதத்ுனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்

எஸ்.புனிதா அவரக்ள் 12 அக்தடாபர ்2020 அன்று  சிைப்புனரயாை்றினார.் 
 

 அனனத்து மாணவரக்ளுக்கினடதயயான கனத எழுதும் தபாட்டி 2020 அக்தடாபர ்23 முதல் 30 வனர  நனடசபை்ைது. 
 

 "இலக்கிய அழகியலுக்கான கவிர  வாசிப்பு" என்ை சபாருண்னமயில் ஈதராடு சிக்கய்ய நாயக்கர ்கல்லூரி ஆங்கிலதத்ுனைத் தனலவர ்இனணப் தபராசிரியர ் 

முனனவர ்என்.விஜயதுனர  அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ்29 அன்று சிைப்புனரயாை்றினார.் 
 

 "நுண் சிந் ரனயாளைக்ளாக உருவா ல்" என்ை சபாருண்னமயில் னெதராபாத் ஆங்கிலம் மை்றும் அயலக சமாழிகள் துனை பல்கனலக்கழக சதானல முனைக்  

கல்விக்கூட ஆங்கிலம் கை்ைல் மை்றும் கை்பித்தல் துனைத ்தனலவர ்தபராசிரியர ்முனனவர ்ஜி.சுவரண்லடச்ுமி  அவரக்ள் 2020 நவம்பர ்10 அன்று  சிைப்புனரயாை்றினார.் 

 

 



 

ெமூகவியல் துரை 

 

 மிழ் ்துரை 

 

ெமூகவியல் துரையின் ‘ெல்ஸ்’  கழகம் மதுனர தி அசமரிக்கன் கல்லூரி சமூகவியல் துனை உதவிப் 

தபராசிரியர ்  மை்றும்  இயக்குனர ் முனனவர ்டி.அகஸ்டஸ் ஜூலியன் லாசதம  அவரக்ளால் 2020 சசப்டம்பர ்25 அன்று சதாடங்கி 

னவக்கப்பட்டது.    இவர ்“பகாவிட்  யுக ்திை்குப் பிைகு ெமூக உைவுநிரல” என்ை சபாருண்னமயில் உனரயாை்றினார.் 

"கணினி குை்ைம்" என்ை சபாருண்னமயில் மதுனர தி அசமரிக்கன் கல்லூரினயச ்தசரந்்த சமயவியல், சமய்யியல் மை்றும்          

சமூகவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்பி.எம்.அனுரமா  அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ்22 அன்று உனரயாை்றினார.் 

  

 

 திைவியா, வணிகவியல் துனைக் கழகத்னத சபங்களூரு கிறிஸ்து தஜாதி கல்லூரியின் வணிகவியல் மை்றும் தமலாண்னமயியல் துனை

 ஆதலாசனன இயக்குனர ்தபராசிரியர ்பாபா ஞானகுமார ்பி. அவரக்ள்  2020 ஆகஸ்ட் 08 அன்று சதாடங்கி னவத்தார.் அவர ்                              

"நியூ நாை்மலில் வணிகவியல் மாணவைக்ளுக்கான ச ாழில்ொை்  குதிகள்" என்ை சபாருண்னமயில் சிைப்புனர வழங்கினார.்  
  

"நாரளய நாரள செதுக்கு ல்" என்ை சபாருண்னமயில் சபங்களூர ்எய்ம்ஸ் கல்வி நிறுவன இனணப்தபராசிரியர ்மை்றும் திட்ட  

தமலாளர ்முனனவர ்சரவணகுமார ்பி. அவரக்ள் 2020 சசப்டம்பர ்26 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 
  

"கணக்கு ்  ணிக்ரகயியலில் வருங்கால பவரலவாய்ப்புகள்" என்ை சபாருண்னமயில் தணிக்னகயாளரக்ள்  ரம்யா ஆர.் மை்றும்          

கதணஷ் தக. ஏ. அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ்10 அன்று உனர நிகழ்த்தினாரக்ள். 
                      

ஏ.எஸ்.தக.(மனத்திைன், திைனம, அறிவு) என்ை சபாருண்னமயில் திருப்பூர ்தஜசிஐ காரப்்பதரட் பயிை்றுநர ்   சசல்வி காந்தி அவரக்ள் 2020 

நவம்பர ்11 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 

  

 

பாரத ரத்னா சபருந்தனலவர ்காமராஜர ்அவரக்ளுனடய 114 ஆவது பிைந்த நானள முன்னிடட்ு 2020 ஜூனல 12 முதல் 15 வனர அனனத்து  

பள்ளி மை்றும் கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கான வினாடி வினாப் தபாட்டி நடத்தப்பட்டது. 
 

சபருந்தனலவர ்காமராஜரின் 114 ஆவது பிைந்த நானள முன்னிடட்ு " மிழகக் கல்வி வைலாை்றில் காமைாஜை்" என்ை சபாருண்னமயில் 

 ஈதராடு பாரதிதாசன் கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்த்துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்சவ.மாணிக்க பூபதி   

அவரக்ள் ஆகஸ்ட் 15,  2020 அன்று உனரயாை்றினார.் 
 

 74-ஆவது சுதந்திர தின விழானவ முன்னிடட்ு அனனத்து பள்ளி மை்றும் கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கு இனடதயயான வினாடி-

வினாப்    தபாட்டி இனணயவழியில்  2020 ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வனர நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆசிரியர ்தின விழானவ முன்னிடட்ு "நல்லாசிைியைக்ளும் நல்ல நூல்களும்" என்னும் சபாருண்னமயில் நாமக்கல் நிைப்பிரினக  

இதழாசிரியர,் எழுத்தாளர,் தமிழறிஞர ்மை்றும் கவிஞர ்திரு தவலுசாமி அவரக்ள் 2020 சசப்டம்பர ்5 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

 மகாகவி பாரதியாரின் 99- ஆவது நினனவு நானள ஒடட்ி "ப ொபிமானி" என்ை சபாருண்னமயில் திருசச்சங்தகாடு விதவகானந்தா 

 மகளிர ்கனல மை்றும் அறிவியல்  கல்லூரி உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்இனசவாசி சிவராஜ் அவரக்ள் 2020 சசப்டம்பர ்11 அன்று 

 சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

 உலக சமாழிசபயரப்்பு தினத்னத முன்னிடட்ு "சமாழிசபயைப்்பியல் பைிணாமமும் பைிமாணமும்"   என்ை  சபாருண்னமயில்  

தஞ்சாவூர ்தமிழ்ப் பல்கனலக்கழக சமாழிசபயரப்்பியல் துனைத்தனலவர ்இனணப்தபராசிரியர ்முனனவர ்எஸ்.வீரலடச்ுமி  அவரக்ள்  

2020 சசப்டம்பர ்29 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

 உலக சமாழிசபயரப்்பு தினத்னத முன்னிடட்ு அனனதத்ு பள்ளி மை்றும் கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கு இனடதயயான இனணயவழி  

வினாடி - வினாப் தபாட்டி 2020 சசப்டம்பர ்30 முதல் அக்தடாபர ்02 வனர நடத்தப்பட்டது. 
 

தமிழ்த்துனையும் இனளஞர ்சசஞ்சிலுனவச ்சங்கமும் இனணந்து "இன்ரைய திரைப்படங்கள் இரளஞைக்ரள சீை்படு ்துகின்ைனவா? 

சீைழிக்கின்ைனவா? என்ை சபாருண்னமயில் திருசச்சங்தகாடு தக.எஸ். ரங்கசாமி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்த ்

துனைத ்தனலவர ்இனணப்தபராசிரியர ்முனனவர ்சி.ரா.சுதரஷ்  அவரக்னள நடுவராகக் சகாண்டு படட்ிமன்ைத்னத 2020 அக்தடாபர ்15  

அன்று நடத்தியது. 

 

தமிழ்த்துனையும் இனளஞர ்சசஞ்சிலுனவச ்சங்கமும் இனணந்து டாக்டர ்ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலாமின் 89ஆவது பிைந்தநாள் மை்றும்  

இனளஞர ்எழுசச்ி நானள முன்னிடட்ு இனணயவழி வினாடி வினாப் தபாட்டி 2020 அக்தடாபர ்15,16 இல் அனனத்து பள்ளி மை்றும் கல்லூரி 

மாணவரக்ளுக்காக நடதத்ப்பட்டது. 
 
 

 

 
வணிகவியல் துரை  



 

ச ாழில் பமலாண்ரமயியல் 

துரை 
 

பிைகதி, சதாழில் தமலாண்னமயியல் துனைக் கழகத்னத பிரிஸ்டா குதளாபல் தசல்ஸ் நிறுவன நிறுவனர ்பதயா தெக் 

பயிை்றுநர ் திரு  சசிகுமார ்  சிவசுப்பிரமணியம்  அவரக்ள்  2020  ஆகஸ்ட்  4  அன்று  சதாடங்கினவதத்ு 

"ச ாழிலாளை் மு ல் ச ாழில் முரனபவாை் வரை" என்ை சபாருண்னமயில் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
  

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை  

உறுப்பினரக்ளுக்காக  2020  அக்தடாபர ்24 அன்று நிகழ்தத்ப்பட்ட ஆய்வரங்கில் செச ்சி எல் சடக்னாலஜிஸ் முதுநினல 

 தமலாளர ்சசல்வி கவிதா சீனிவாசன் அவரக்ள் சிைப்பு வல்லுநராக கலந்து சகாண்டு சிைப்புனர ஆை்றினார.் 
 

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை 

உறுப்பினரக்ளுக்காக "பபாட்டி விளிம்ரப அரட ல் மை்றும் பவரலவாய்ப்பு ் திைன்கள்” என்ை சபாருண்னமயில் 2020 

அக்தடாபர ்28 அன்று ஆய்வரங்கு நிகழ்த்தப்பட்டது. இதில் சிைப்பு வல்லுநராக தகரளா சகாசச்ின் குரல்்-ஆன் என்டரப்ினரசஸ் சதை்கு 

மண்டல தமலாளர ்திரு விஷ்ணு டி பிள்னள அவரக்ள் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை 

உறுப்பினரக்ளுக்காக ‘’வழங்கல் ச ாடை் முக்கிய ்துவம் மை்றும் ச ாழில்பநாக்கு’’ என்ை சபாருண்னமயில் சபங்களூர ்கிறிஸ்து 

சஜயந்தி கல்லூரி தமலாண்னமயியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்கல்யாணி அவரக்ள் 2020 டிசம்பர ்12 அன்று சிைப்புனர 

வழங்கினார.் 
 

 

 

 

கணினியியல் துரை 
 

கணி வியல் துரை 

நாடட்ு நலப்பணி ் திட்டம் 
 

பெ ் னா, கணினியியல் துனை கழகத்தினன  மத்தியப் பிரததச மாநிலம் இந்தூர ் ததவி அகல்யா பல்கனலக்கழக தமனாள் 

துனணதவந்தர ் மை்றும் கணினியியல் & மின்னணுவியல் துனைப் தபராசிரியர ் முனனவர ் ராஜ்கமல் அவரக்ள் 2020 சசப்டம்பர ் 11 

அன்று சதாடங்கி னவத்தார.் அவர ் "கணினியியல் ஆய்வில் விய ் கு பவரலவாய்ப்புகள் மை்றும் பட்ட ாைி 

மாணவைக்ளுக்கான செயல்திடட் முன்சமாழிவு" என்ை சபாருண்னமயில் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

 " கவல் ச ாழில்நுட்பவியலில் பமம்படுவது எப்படி" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்விப்தரா நிறுவன வழங்கல் தமலாளர ்

திரு சந்திரகுமார ் ஆர.் அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ்16 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

 

அபமயா,  கணிதவியல் துனைக் கழகத்னத கரந்ாடகா மங்களூர ்அரசு முதல்தரக் கல்லூரி கணிதவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்

முனனவர ் மதகஷ் தகபி. உதவிப்தபராசிரியர ் முனனவர ் தயானந்தா பாய் - சதீஷ் பாய் அவரக்ள் சிைப்பு வல்லுனரக்ளாகக் 

கலந்துசகாண்டு சதாடங்கினவத்து "பவ  கணி வியல்" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 சசப்டம்பர ் 03 அன்று சிைப்புனர 

வழங்கினாரக்ள். 
 

 "பைடியல் வரைபடம் மை்றும் அ ன் பயன்பாடுகள்" என்ை சபாருண்னமயில் சசன்னன எஸ்ஆரஎ்ம் அறிவியல் மை்றும் 

சதாழில்நுடப்க் கல்லூரி கணிதவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்சுதரஷ் எம். அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ்23 அன்று சிைப்புனர 

வழங்கினார.் 
 

கணித தமனத ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் அவரக்ளின் பிைந்தநானள முன்னிடட்ு ஈதராடு தவளாளர ்மகளிர ்கல்லூரி கணிதவியல் மை்றும் 

கணினிப் பயன்பாடட்ியல் துனையும் ஈதராடு விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் கணிதவியல் துனையும் இனணந்து 

‘’யுரனட் @ பவல்பம ்  2020"  மாணவரக்ளுக்கு இனடதய இனணய வழியில் பல்தவறு தபாட்டிகனள  2020 டிசம்பர ்22 அன்று நடத்தின. 

 

நாடட்ு நலப்பணித் திட்ட நிறுவன நாள்  "நாடட்ு நலப்பணி ் திட்டம்" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்பாரதியார ்பல்கனலக் 

கழக நாடட்ு நலப்பணித ்திடட் ஒருங்கினணப்பாளர ்முனனவர ்அண்ணாதுனர ஆர.் அவரக்ளால்  சிைப்புனரயுடன் 2020  சசப்டம்பர ்25 

அன்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

 



 

இரளஞை் செஞ்சிலுரவெ ்

ெங்கம் 
 

பைாட்பைக்ட ்

ச ாழில் முரனபவாைியம் 

மை்றும் ச ாழில்துரை 

இரடயீட்டு மன்ைம் 

 

விஇடி ஐஏஎஸ் இனளஞர ் சசஞ்சிலுனவச ் சங்கம் ஒய்ஆரச்ி ஈதராடு மாவட்ட ஒருங்கினணப்பாளர ் முனனவர ் ராஜு அவரக்ளால் 01 

அக்தடாபர ்2020 அன்று சதாடங்கி னவக்கப்பட்டது. அவர ்"இரளஞை் செஞ்சிலுரவெ ்ெங்க ெமூகம்" என்ை சபாருண்னமயில் சிைப்புனர 

ஆை்றினார.் 
 

"வரும் முன் காப்பப  சிைப்பு" என்ை சபாருண்னமயில் தகாயம்புத்தூர ்ஸ்ரீ சிவா மருத்துவமனன மை்றும் வம்சம் கருத்தரிப்பு ஆய்வு 

னமய நிறுவனர ் மை்றும் தமலாண்னம இயக்குனர ் மருதத்ுவர ் சிலம்புசச்சல்வி டி. எம்.டி., டி.ஜி.ஓ., டி.என்.பி.  மை்றும் திருசநல்தவலி 

மை்றும் திருசச்ி ஸ்ரீ சிவா மருத்துவமனன மை்றும் வம்சம் கருத்தரிப்பு ஆய்வு னமய இயக்குனர ்மருத்துவர ்ஆரத்த்ி சுமல்தா எஸ். பிடி. 

ஜி.ஓ., எம்.எஸ். (ஓஜி) டி.என்.பி. அவரக்ள் 2020 நவம்பர ் 07 அன்று சிைப்பு வல்லுனரக்ளாகக் கலந்துசகாண்டு விழிப்புணரவ்ு உனர 

வழங்கினர.் 
 

தமிழ்த்துனையும் இனளஞர ் சசஞ்சிலுனவச ் சங்கமும் இனணந்து "இன்ரைய திரைப்படங்கள் இரளஞைக்ரள 

சீை்படு ்துகின்ைனவா? சீைழிக்கின்ைனவா? என்ை சபாருண்னமயில் திருசச்சங்தகாடு தக.எஸ். ரங்கசாமி கனல மை்றும் அறிவியல் 

கல்லூரி தமிழ்த்துனைத் தனலவர ்இனணப்தபராசிரியர ்முனனவர ்சுதரஷ் எஸ். ஆர.் அவரக்னள நடுவராகக் சகாண்டு பட்டிமன்ைம் 2020 

அக்தடாபர ்15 அன்று நடத்தியது. 
 

தமிழ்த்துனையும் இனளஞர ் சசஞ்சிலுனவச ் சங்கமும் இனணந்து டாக்டர ் ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலாமின் 89வது பிைந்தநாள் மை்றும் 

இனளஞர ் எழுசச்ி நானள முன்னிடட்ு இனணயவழி வினாடி வினாப் தபாடட்ினய 2020 அக்தடாபர ் 15, 16 இல் அனனத்து பள்ளி மை்றும் 

கல்லூரி மாணவரக்ளுக்காக நடத்தியது. 

 

தஜசிஐ ஈதராடு சூப்பர ் கிங்ஸ், மீனம்பாக்கம் தராட்டரி கிளப், ஈதராடு வடக்கு மண்டலம் தராட்டரி கிளப், விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 

தராட்டரி கிளப் ஆகிதயாரக்ள் இனணந்து "திைன் சவளிப்பாடு" என்ை சபாருண்னமயில் ஒரு வார திைன் தமம்பாட்டுப் பயிலரங்னக இனணயவழியில் 

கல்லூரி மாணவரக்ளுக்காக 2020 ஆகஸ்ட் 24 முதல் 30 வனர நடத்தியது. இந்நிகழ்வில் சிைப்பு விருந்தினரக்ளாகக் கலந்து சகாண்டவரக்ள் மை்றும் 

தனலப்புகள் பின்வருமாறு 
 

நாள் 1: "வங்கி ்துரை" என்ை சபாருண்னமயில் ஈகியூடாஸ் தொல்ட்டிங்ஸ் நிறுவன னமய சசயல் அலுவலர ் சசயல் இயக்குனர ் திரு ஜான் அசலக்ஸ் 

அவரக்ள் சிைப்புனர ஆை்றினார.் 
 

நாள் 2: "வாடிக்ரகயாளை் உைவுநிரல"  என்ை சபாருண்னமயில் எக்ஸ்தநாரா இன்டரத்நஷனல் சபாதுச ்சசயலாளர ்பன்னாட்டு காரப்்பதரட் பயிை்றுநர ்

திரு சிதம்பரம் எம். அவரக்ள் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

நாள் 3: "அலுவலக பமலாண்ரம ் திைன்" என்ை சபாருண்னமயில் அனடயாறு தி இம்தமக்குதலட் பயிை்சி மை்றும் ஆதலாசனன னமய காரப்்பதரட் 

பயிை்றுனர ்மை்றும் சதாழில்சார ்ஆதலாசனன வல்லுனர ்சசல்வி அமிரத்ா சாதரான் அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

 நாள் 4: "ச ாழில் முரனபவாைியம்" என்ை சபாருண்னமயில் தி இம்தமக்குதலட் பயிை்சி மை்றும் சவளிநாட்டுக் கல்வி னமயத்தின் நிறுவனர ்ததபி அவிலா 

சவஸ்ட்காட்  அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

நாள் 5:  "அைசு ் திட்டங்கள்" என்ை சபாருண்னமயில் ஈதராடு மாவட்ட சிறு சதாழிலாளரக்ள் சங்கப் சபாது தமலாளர ் திரு ராசுமணி எஸ்.எம். எம்பிஏ  

அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

நாள் 6: "சீை்படு ்து ல் மை்றும் ெமூகநியதி" என்ை சபாருண்னமயில் பல் சீரனமப்பு னமய பல் உட்பதிவியலாளார ் மை்றும் அழகியலாளர ் மருத்துவர ்

ஆனந்தி தகஆர.் அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

நாள் 7: "பஜசிஐ ச ாழில்ொை் பவரலவாய்ப்புகள்" என்ை சபாருண்னமயில்  தஜசிஐ இந்தியாவின் 17வது மண்டல ஈதராடு மாவட்ட ஒருங்கினணப்பாளர ்

தஜ.எப்.பி. திரு சஜகதீஷ் எல். அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ைத்னத அகமதாபாத ்இந்திய தமலாண்னமயியல் நிறுவன முன்னனதயார,் 

சவல்கின்ஸ், தகன்வாஸின் நிறுவனர,் சமூக ஊடக நிறுவன இயக்கம் மை்றும் யூக தனலவர ் திரு குதலாத்துங்கன் அவரக்ள் 

சதாடங்கினவதத்ு சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை உறுப்பினரக்ளுக்காக 

2020 அக்தடாபர ்24  அன்று நிகழ்த்தப்படட் ஆய்வரங்கில் செச ்சி எல் சடக்னாலஜிஸ் முதுநினல தமலாளர ்சசல்வி கவிதா சீனிவாசன் 

அவரக்ள்  சிைப்பு வல்லுனராக கலந்து சகாண்டு சிைப்புனர ஆை்றினார.் 
 
 

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை உறுப்பினரக்ளுக்காக 

"பபாட்டி விளிம்ரப அரட ல் மை்றும் பவரலவாய்ப்பு ் திைன்கள்"  என்ை சபாருண்னமயில் 2020 அக்தடாபர ்28 அன்று ஆய்வரங்கு 

நிகழ்த்தப்பட்டது. இதில் சிைப்பு வல்லுனராக தகரளா சகாசச்ின் குரல்்-ஆன் என்டரப்ினரசஸ் சதை்கு மண்டல தமலாளர ்திரு விஷ்ணு டி 

பிள்னள அவரக்ள் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

சதாழில் தமலாண்னமயியல் மாணவரக்ள் மை்றும் சதாழில் முனனதவாரியம் & சதாழில்துனை இனடயீடட்ு மன்ை உறுப்பினரக்ளுக்காக 

"வழங்கல் ச ாடை் முக்கிய ்துவம் மை்றும் ச ாழில்பநாக்கு’’ என்ை சபாருண்னமயில் சபங்களூர ் கிறிஸ்து சஜயந்தி கல்லூரி 

தமலாண்னமயியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்கல்யாணி அவரக்ள் 2020 டிசம்பர ்12 அன்று சிைப்புனர வழங்கினார.் 



 

வினாடி-வினா மன்ைம் 

 

 

நிழை்படவியல் மை்றும் 

திரைப்படவியல்  & 

வடிவரமப்பியல் (பமட்) மன்ைம் 

 

நுண்கரல மன்ைம் (இரெ 

மை்றும் நடனம்) 

 

பபைாசிைியை் பமம்பாடட்ு 

ரமயம் 

 

மாணவை் மன்ைம் 

 

வினாடி - வினா னமயத்னத தகாயம்புத்தூர ்பூசாதகா கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி சபருநிறுவன சசயலரியல் துனை முன்னாள் 

தனலவர ்மை்றும் இனணப்தபராசிரியர,் சபருநிறுவனப் பயிை்றுநர,் வினாடி வினா வல்லுநர,் மூனளவளரச்ச்ி சார ்வினளயாடட்ு மை்றும் 

ஆதலாசனன னமய சசயல் அலுவலர,் தகாயம்புத்தூர ் வினாடி வினா வட்டாரத் தனலவர ் முனனவர ் ரங்கராஜன் எம். அவரக்ள் 2020 

டிசம்பர ்03 அன்று சதாடங்கி னவத்து வினாடி-வினா மன்ைத்திை்காக சிைப்பு நிகழ்னவ நடத்தினார.் 

 

 

தி விஇடி ெடட்ைஸ்், நிழை்படவியல் மை்றும் திரைப்படவியல் & வடிவரமப்பியல் (தமட்) மன்ைத்னத மின்னணு தினரப்பட 

உருவாக்குநர ் மை்றும் காடச்ிவழி கனத கூறுநர ் பாலமுருகன் என்கின்ை திரு பாலாஜி அவரக்ள் 2020 அக்தடாபர ் 03 அன்று 

சதாடங்கினவதத்ு "நிழை்படவியல் துரையில் விய ் கு பவரலவாய்ப்புகள்" என்ை சபாருண்னமயில் சிைப்புனர வழங்கினார.் 

 

 

2020-2021 ஆம் கல்வியாண்டிை்குரிய மாணவர ் மன்ைம் முதல்வர ் முனனவர ் ர. சரவணன் அவரக்ளால்  2020 ஆகஸ்ட் 21  அன்று  

சதாடங்கப்பட்டது.  இதில் முதல்வர ் மாணவரக்ளுக்கு பதவிப் பிரமாணம் சசய்துனவக்க மாணவரக்ள்  உறுதிசமாழியுடன் 

சபாறுப்புகனள ஏை்ைனர.் தமலும் சிைப்பு இந்நிகழ்வில் பின்னணிப்  பாடகர ்சசல்வி உஜ்ஜயினி ராய் அவரக்ள் சிைப்பு விருந்தினராகக் 

கலந்துசகாண்டு இனச விழானவ நிகழ்த்தினார.் 
 

 

நுண்கனல மன்ைத்னத சதன் இந்திய படங்கள்  மை்றும் ஏன் ஏட ்பிலிம் தமக்கர ்குணசித்திர நடிகர ்திரு குணதசகரன் தக எம். அவரக்ள் 

2020 சசப்டம்பர ் 19 அன்று சதாடங்கி னவதத்ு "எந் சவாரு ச ாழிரலயும் வளை ்்ச டுப்பதில் நுண்கரலயின் பங்கு" என்ை 

சபாருண்னமயில் சிைப்புனர வழங்கினார.் 
 

பம ் ா 2020, திைன் நிகழ்தத்ுனக, சதன் இந்தியப் படங்கள்  மை்றும் ஏன் ஏட ்பிலிம் தமக்கர ்குணசித்திர நடிகர ்திரு குணதசகரன் தக எம். 

அவரக்னள சிைப்பு விருந்தினராக சகாண்டு 2020 சசப்டம்பர ்19 அன்று இனணயவழியில் மாணவரக்ளுக்காக நடத்தப்பட்டது. 

 

இக்ரனட'்20, மூன்று நாள் தபராசிரியர ் தமம்பாடட்ு நிகழ்வு விஇடி  கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி தபராசிரியரக்ளுக்காக 2020 

அக்தடாபர ்07 முதல் 09 வனர நடத்தப்பட்டது.  

 

முதல் நாள் நிகழ்வில் ஏபில் எக்ஸ்பரட்ஸ்் சசல்வி பிருந்தா அதசாக் மை்றும் திரு சகௌதம் அதசாக் சிைப்பு வல்லுனரக்ளாகக் 

கலந்துசகாண்டு சிைப்புனரயாை்றினர.் அவரக்ள் "ெமூக நட ்ர கள், பைந்துபடட் சிந் ரன மை்றும் உள்வாங்கும் திைன்’’ என்று 

சபாருண்னமயில் உனரயாை்றினர.் 
 

 இரண்டாம் நாள் நிகழ்வில் ஏபில் எக்ஸ்பரட்ஸ்்  திரு அதசாக் மை்றும் திரு சகௌதம் அதசாக் சிைப்பு வல்லுனரக்ளாகக் கலந்துசகாண்டு 

சிைப்புனரயாை்றினர.்  அவரக்ள் நம்பிக்ரக, ஒை்றுரம, பமம்பாடட்ிை்குைிய எடட்ு பண்புக்கூறுகள், இலக்ரக வரையறு ் ல் 

மை்றும் அரட ல் என்ை சபாருண்னமயில் உனரயாை்றினர.்  

 

மூன்ைாம் நாள் நிகழ்வில் தகாயம்புத்தூர ்சிஎம்எஸ் தமலாண்னமயில் துனை முதல்வர ்முனனவர ்பிராங்க்ளின் ஜான்  அவரக்ள் சிைப்பு 

வல்லுனராகக் கலந்துசகாண்டு சிைப்புனரயாை்றினார.் அவர ் “பன்முகக் கை்ைல் மை்றும் கை்பி ் ல் செயலாக்கம், மாணவை ்

உளவியல், ஊக்குவி ் ல் மை்றும் ெமநிரலப் பங்களிப்பு” என்ை சபாருண்னமயில் உனரயாை்றினார.்   
 

"கல்விக்கு ஸ்ட்ைம்ீ யாைட்்" என்ை சபாருண்னமயில்  தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் அமரவ்ு ஈதராடு விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் 

கல்லூரி ஆங்கிலவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்சசல்வி காவியா தக. அவரக்ள் 2020 நவம்பர ்05 அன்று சிைப்புனர ஆை்றினார.் 

 



 

" ை உறுதிக்கான கடட்ரமப்பு" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 நவம்பர ் 04 அன்று நனடசபை்ை தபராசிரியர ்தமம்பாடட்ுக் கூட்டத்தில் 

ஈதராடு தவளாளர ்மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) ஆங்கிலத்துனைத் தனலவர ்மை்றும் உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்சுவரண்லதா எல். 

எம். அவரக்ள் சிைப்புனர வழங்கினார.்   
 

"அகநிரல  ை உறுதி அரமப்பு அங்கீகாை ்திை்கான  யாைிப்ரப பநாக்கிய சவை்றிப்பயணம்"என்ை சபாருண்னமயில் 2020 

டிசம்பர ் 31 அன்று நனடசபை்ை தபராசிரியர ் தமம்பாடட்ுக் கூட்டத்தில் தகாயம்புதத்ூர ் பூ.சா.தகா கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

(அரசு உதவி சபைா) சபாருளியல் துனைத்தனலவர ்இனணப்தபராசிரியர ்முனனவர ்தமாகனசுந்தரம் பி. அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

 

அகநிரல  ை உறுதி அரமப்பு 

(ஐகியூஏசி) 

 

எடஸ்்ரபை் வரலயைங்குகள் மை்றும் பபைாசிைியை் பமம்பாடட்ு நிகழ்வுகளின் விவைங்கள் பின்வருமாறு 
 

ஈதராடு விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆங்கிலத்துனை உதவிப் தபராசிரியர ் சசல்வி காவியா அவரக்ள் "உடனடி 

சூழலில் மிகெ ்சிைப்பாகப் பபசுவது எப்படி?" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஜூன் 04 அன்று தபராசிரியர ் தமம்பாடட்ு நிகழ்வு 

உனரனய நிகழ்த்தி  சதாடங்கி னவத்தார.் 
 

"புதிய ச ாழில் முன்சனடுப்புகளுக்கான அைவியல் சிந் ரன" என்ை சபாருண்னமயில் னலபீரியா  

ப்ளூகிராஸ் பல்கனலக்கழக தனலவர ்முனனவர ்உதமஷ் நீலகண்டன் அவரக்ள் 2020 ஜூன் 06 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

"பவரல சபறுவ ை்குைிய அடிப்பரட ் திைன்கள்" என்ை சபாருண்னமயில் உருவாக்க நல நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்திரு சதீஷ் 

குமார ்எம். அவரக்ள் 2020 ஜூன் 11 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

"நாளுக்கு நாள் கணி வியல் பயன்பாடுகள்" என்ை சபாருண்னமயில் ஈதராடு விஇடி  கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

கணிதவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்திருமதி ராதிகா சி அவரக்ள் 2020 ஜூன் 17 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

"பபாட்டி ் ப ைவ்ுகளுக்கான  யாைிப்பு உ ்திகள்" என்ை சபாருண்னமயில் சங்கர ் ஐஏஎஸ் அகாடமி உனடய தனலவர ் சசயல் 

இயக்குனர ்திரு ரதமஷ் ஆதித்யா அவரக்ள் 2020 ஜூன் 25 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

"பநைம்ரைெ ் சிந் ரன" என்ை சபாருண்னமயில் சிங்கப்பூர ் தபக்டர ் டிக்கின்சன், கிதரட்டர ் ஆசியா, தனலவர ் சசல்வி நீனா 

பாஸ்கர ்அவரக்ள் 2020 ஜூன் 27 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

"கிைாமப்புை மை்றும் நகைப்்புைப் பகுதிகளில் நிதிொை் ச ாழில் துரையில்  பவரலவாய்ப்புகள்"  என்ை சபாருண்னமயில் 

சசன்னன எல்&டி நிதி நிறுவன சதை்கு மண்டலப் பயிை்சி தமலாளர ் திரு ரவிசங்கர ் எஸ். அவரக்ள் 2020 ஜூன் 27 அன்று உனர 

வழங்கினார.் 
 

"மிகெச்ிைப்பான சுய  கவல் ச ாடை்பு" என்ை சபாருண்னமயில் ஈதராடு விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி கல்விப்புல 

முதன்னமயர ்முனனவர ்சகிலா தமத்தியூ அவரக்ள் 2020 ஜூன் 30 அன்று உனர நிகழ்தத்ினார.் 
 

"பகாவிட்-19 சநருக்கடிக் கால ்தில் உை்ப ்தி ் துரை எதிைச்காண்ட ெவால்கள்" என்ை சபாருண்னமயில் சபங்களூரு ராபரட் ்

தபாஸ், திரு நந்தகுமார ்அவரக்ள் 2020 ஜூனல 03 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

இன்தபாசிஸ் கல்வி மை்றும் ஆய்வுத்துனை முதல்வர ் முனனவர ் சுந்ததரசன் தக. அவரக்ள் ‘’மின்னணு ச ாழில்நுடப்வியல் 

அரமவு" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஜூனல 04 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

ஈதராடு விஇடி கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி வணிகவியல் துனை உதவிப்தபராசிரியர ்முனனவர ்ரூபா சாந்த ்லடச்ுமி அவரக்ள் 

"சுய கரு ்தியல் மை்றும் சுய மதிப்பீடு & சவை்றி" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஜூனல 08 அன்று உனர நிகழ்தத்ினார.் 
 

சசன்னன எம்ஐடிஎஸ் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர ்உறுப்பினர ்மும்னப இந்திய கப்பல் தபாக்குவரத்துத ்துனை இனண இயக்குனர ்முனனவர ்

கனகசபாபதி அவரக்ள் “ெமூக மாை்ை ்திை்கான கல்வி” என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஜூனல 09 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

தகஆரட்ி & தகா பங்குதாரர ்திரு. அமிரத்் லால் செச.் அவரக்ள் "ச ாழில்முரை கணக்கு ்  ணிக்ரகயியல் மை்றும் வருங்கால 

ொரல வரைபடம்" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஜூனல 16 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

தன்னம்பிக்னகப் தபசச்ாளர ் மை்றும் பயிை்றுநர ் பான் இந்தியா மனிதவளத ் தனலவர ் திருமிகு அலிஷா தசகுவரியா 

"பநைக்ாணலுக்கான  யாைிப்பு முரை" குறித்து 23 ஜூனல 2020 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 
 

 

எடஸ்்ரபை் 

வரலயைங்குகள் 

 



 

தகாயம்புத்தூர ்ஐடிசி சீரா திரு சசந்தில்குமார ்ராஜப்பன் அவரக்ள் "பகாவிட்-19 சநருக்கடிக் கால ்தில் மின்னணு ெந்ர " என்ை 

சபாருண்னமயில் 2020 ஜூனல 30 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

புது தில்லி தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் மை்றும் தமலாண்னமயியல் நிறுவன உதவிப்தபராசிரியர ்சசல்வி தநொ ஷரம்ா அவரக்ள் 

"இலக்ரக வரையறு ் லின் ஆை்ைல்" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஆகஸ்ட் 06 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

நாள் 1 : "மிகப்சபைிய கனவு" என்ை சபாருண்னமயில் தநசச்ுரல்ஸ் அழகு னமயதத்ின் இனண நிறுவனர ் திரு குமரதவல் சி.தக. 

 அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

நாள் 2 : "வருங்காலப் பட்ட ாைிகளுக்கு நிகழ் ்துதிைன் பமம்பாடட்ிை்கு உைிய கருவியாக அறிவுணைவ்ியல்" என்ை 

 சபாருண்னமயில்  சவுதி அதரபியா சபண்கள் பிரிவு கல்லூரி ஜுனபல் பல்கனலக்கழக சதாழில் தமலாண்னமயியல் 

 துனை துனண ஒருங்கினணப்பாளர ்மை்றும்  களப்பயிை்றுநர ்முனனவர ்சுஜா சுந்தரம் அவரக்ள் உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

 நாள் 3 : "சிைந்   ரலவருக்கான  குதிகள்" என்ை சபாருண்னமயில்  னமய சசயல் அலுவலர ் மை்றும்  சதாழில் முனனதவார ்

 வனலயனமப்பாளர,் காப்புரினமயாளர,் கண்டுபிடிப்பாளர,் கல்வியாளர,் விலங்கியல் ஆரவ்லர,் வாசிப்புக் குனைபாடட்ு 

 ஆய்வாளர ்திரு தமாகன கண்ணன் அவரக்ள் உனர வழங்கினார.் 
 

பவானிபாடன்ா, காலெந்தி, அரசு சபாறியியல் கல்லூரி மனிதவியத் துனை, சபாருளியல் தபராசிரியர ்முனனவர ் லடச்ுமி பிரசாத ்

பாண்டா "உருவாக்கம், முன்சனடுப்பு மை்றும் ச ாழில் முரனபவாைியம் - வாய்ப்புகள்" என்ை சபாருளில் 2020 ஆகஸ்ட ்20 அன்று 

உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

ஓமன் மஸ்கட் சதாழிநுட்பவியல் உயர ் கல்லூரி சதாழிை்கல்வி தபராசிரியர ் முனனவர ் சபாை்சகாடி எஸ். அவரக்ள் "சஜன்-இெட ் 

 ரலரம ்துவ திைன்கள்" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஆகஸ்ட் 28 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

புதுதில்லி, ஐஐடி, தமலாண்னமயியல் துனைப் தபராசிரியர ் முனனவர ் விக்தனஸ்வர இளவரசன் அவரக்ள் "சுய திைன் 

பமம்படு ்து ல்" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 ஆகஸ்ட் 29 அன்று உனர வழங்கினார.் 
 

சுதந்திர இதழாளர ் & சதாழில் முனனதவார ் திருமிகு சுஜாதா சிவஞானம் அவரக்ள் "ப ெ ்ர  கடட்ரமப்பதில் இரளய 

 ரலமுரையின் பங்களிப்பு" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 அக்தடாபர ்17 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

ஈதராடு தவளாளர ் சபாறியியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பவியல் கல்லூரி  தமலாண்னமயியல் துனை இனணப்தபராசிரியர ் முனனவர ்

ஆரத்்தி டி. அவரக்ள் "உங்களுக்காக மடட்ுபம" என்ை சபாருண்னமயில் 2020 நவம்பர ்03 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

 திண்டுக்கல் தலக்னசட ்ரிசாரட்் தமலாண்னம இயக்குநர,் புவதனஸ்வரி சடக்ஸ்னடல்ஸ் பினரதவட் லிமிசடட் இனண தமலாண்னம 

இயக்குநர ்திருமிகு மீனாக்ஷி அரவிந்த் அவரக்ள் "சபண்களுக்கு அதிகாைம் மை்றும் கல்வி வழங்கு லுக்கான வழிமுரைகள்" என்ை 

சபாருண்னமயில் 2020 டிசம்பர ்09 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
 

பன்னாடட்ுச ்சான்று உளவியல் வல்லுனர ்மை்றும் பரிவரத்த்னன ஆய்வாளர ்ஸ்ரீ இந்துமதி வி. அவரக்ள் "உங்களுக்குள் சுய இரணவு" 

என்ை சபாருண்னமயில் 2020 டிசம்பர ்24 அன்று உனர நிகழ்த்தினார.் 
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