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திண்டல், ஈவைாடு - 638012. 



 

 

ஆங்கிைெியல் துரற 

"டம்ப் கரேட்" துறை தனிநாடகப் 

ர ாட்டி அறனத்து மாணவர்களுக்கும் 

18 மார்ச் 2021 அன்று நடத்தப் ட்டது. 

 "மமாழியும் அதன் சிக்கல்களும்" என்ை                   

ம ாருண்றமயில்    

 மகாறடக்கானல் கிாிஷ்டியன் 

கல்லூாி  ஆங்கிலத்துறை உதவிப் 

ர ோசிாியர் திருமிகு மெனி ா 

மெயோஜ் அவர்கள் 26 மார்ச் 2021 

அன்று புைநிறலச் சிைப்புறே 

ஆற்ைினார். 

ரேக்ஸ் ியர்  ிைந்தநாறை முன்னிட்டு 

"ரேப்சூர் 2021" துறையிறடப் ர ாட்டி 

2021 ஏப்ேல் 23 அன்று நறடம ற்ைது. 

 

லிட்டோட்டி நிறைவு விழா : ஆங்கில 

இலக்கியத் துறையின் லிட்டோட்டி 

மற்றும்  ட்டிமன்ை கழக நிறைவு விழாச் 

சிைப்புறே 20 ரம 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. இதில் ரகாயம்புத்தூர் 

ஸ்ரீ ோமகிருஷ்ணா கறல மற்றும் 

அைிவியல் கல்லூாி ஆங்கிலவியல் 

துறை இறணப்ர ோசிாியர் மற்றும் 

தறலவர் முறனவர் ஆர். 

கருணாம் ிறக அவர்கள் "வாழ்க்றகக் 

கண்ணாடி" என்ை ம ாருண்றமயில் 

சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 கல்லூாி துறைகைிறட இறணயவழி 

வினாடிவினாப் ர ாட்டிகள் 

மமாழித்திைன் மற்றும் இலக்கியப் 

ம ாருண்றமயில் 14 மதாடர் வாேங்கள் 

நடத்தப் ட்டன. 

 

ெமூகெியல் துரற  

❖ மாணவர்கள் புைநிறலச் மசயல் ாட்டின் ஒரு  குதியாக இேண்டாம் ஆண்டு சமூகவியல் மாணவர்கள் ஈரோடு திண்டலில் 

உள்ை என். எல். கருறண இல்லம் என்ை முதிரயார் இல்லத்திற்கு 25  ிப்ேவாி 2021 அன்று  மசன்று அங்குள்ைவர்கறைச் 

சந்தித்துப் ர சினர். ரமலும் அங்கு ஆய்வுமசய்து அவர்களுடன் குழுவிவாதம் மசய்ததுடன் அவர்களுக்கு விஇடி ஐஏஎஸ் 

சால்ஸ் மன்ைத்தின் சார் ாக சிறுநிதிறய வழங்கினர்.  

❖   சமூகவியல் துறை மாணவர்கள் புைநிறல வாேச் மசயல் ாடாக கதிோம் ட்டி கிோமத்திற்கு 11 மார்ச் 2021 அன்று மசன்று 

ஆய்வுநிகழ்த்தினர். 

❖ "சமூக ரசறவயின் ரதறவ" என்ை ம ாருண்றமயில் ஈரோடு மாவட்ட ஈரோடு சிைகுகள் அைக்கட்டறையின் தறலவர் திரு. 

ரக.ரக.விமல்கருப் ண்ணன் அவர்கள்  18 மார்ச் 2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "எஸ் ிஎஸ்எஸ் புள்ைியியல் மசயலி மற்றும் தேவக ஆய்வு" என்ை ம ாருண்றமயில் திண்டுக்கல் காந்திகிோம் கிோமியப் 

 ல்கறலக்கழக சமூகவியல் துறை உதவிப்ர ோசிாியர் முறனவர் எம். முத்துக்குமேன் அவர்கள் 26 மார்ச் 2021 

அன்று  வறலயேங்கச் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ இேண்டாம் ஆண்டு சமூகவியல் துறை மாணவிகள் மவ.ஹாிணி மற்றும் சீ.தீப்திகாவின் நூல்களுக்கு மதுறே இைம் எழுத்தாைர் 

 ி.எம்.தாேணி மற்றும்  ழனி இைம் எழுத்தாைர் எஸ்.கண்மணி அவர்கள் மதிப்புறே வழங்கும் விழா இறணயவழியில் 20 

ஏப்ேல் 2021 அன்று நறடம ற்ைது. 

❖ "தற்காப்பு மற்றும் வாழ்விடத்தில் முன்மனச்சாிக்றக  ரநாய்த்தடுப்பு முறைகள்" என்ை ம ாருண்றமயில் ரகாயம்புத்தூர் 

ரகஎம்சிஎச் மருத்துவ அைிவியல் கல்வி நிறுவனத்தின் சமூகவியல் துறை உதவிப்ர ோசிாியர் மருத்துவர் முறனவர் 

புவரனஸ்வாி அவர்கள் 23 ஏப்ேல் 2021 அன்று வறலயேங்கச் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "இந்திய குடும் முறை : வறககள் மற்றும் நடப்புமநைி மாற்ைங்கள்" என்ை ம ாருண்றமயில் புதுதில்லி ஸ்ரீ குருநானக் ரதவ் 

கல்சா கல்லூாியின் வேலாற்றுத்துறை இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் ரசா ிகா முகுல் அவர்கள் 24 ரம 2021 அன்று 

சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖   சமூகவியல் துறை சால்ஸ் கழகத்தின் நிறைவு விழா 25 ரம 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் மநாய்டா தாஜ் எக்ஸ் ிேஸ்ரவ, 

ஸ்மடப் ற  ஸ்மடப் முதுநிறலப்  ள்ைி மனிதவியத் துறை சமூகவியல் ஆசிாியர் திருமிகு திவ்யா ரசத் வாகல் அவர்கள் "ஊேக 

சமூக அறமப்பு" என்ை ம ாருண்றமயில் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

 

சர்வரதச தாய்மமாழி தினத்றத 

முன்னிட்டு 2021  ிப்ேவாி 21 அன்று 

கட்டுறே மற்றும் வினாடி வினாப் 

ர ாட்டிகள் நடத்தப் ட்டன. 

ரதசிய இலக்கண நாள் மற்றும் உலக 

புத்தக நாறை முன்னிட்டு வினாடி 

வினாப் ர ாட்டி 04   மார்ச் 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. 

லிட்டோட்டி மன்ைமும்  ிாிட்டிஷ் 

கவுன்சிலும் இறணந்து "எனது 

ஆங்கிலமும் எனது ஆங்கில        

மசயற்கைமும்" என்ை ம ாருண்றமயில் 

16 மார்ச் 2021 அன்று ஓர் அைிமுக 

நிகழ்றவ நடத்தியது. 

 



 

தமிழ்த்துரற  

உ.ரவ.சாமிநாதர் தமிழ் மன்ைமும் மதுறே நகர் தமிழ் மதுறே 

அைக்கட்டறையின் தமிழ் மதுறே சங்கப் லறகயும் இறணந்து மாநில 

அைவிலான இறணயவழி கவியேங்கத் திருவிழாறவ 14 ரம 2021&15 ரம 

2021 ஆகிய இரு நாட்கைில் நடத்தின. இந்நிகழ்வு மெர்மனியின் தமிழருவி 

வாமனாலியில் ரநேறலயாக ஒலிப் ேப் ாயின.  இந்நிகழ்வில் தமிழருவி 

வாமனாலி இயக்குநர் நயிறன விெயன், தமிழைிஞர் மவ.முேைிதேன் முதலான 

ஆளுறமகள் சிைப்பு விருந்தினர்கைாகப்  ங்ரகற்ைனர்.  5 அமர்வுகைாக 

நறடம ற்ை கவியேங்கத்தில் 45 கவிஞர்கள்  ங்ரகற்று அேங்ரகற்ைினர். 

நாள் I அமர்வு I : “தனக்குவறம இல்லாத் தமிரழ” - கவிஞர் ம ான்மணிதாசன். 

நாள் I அமர்வு II : “மகைிர் மாண்ர  மாத்தமிழ்” - தமிழ்ச்மசம்மல் இோம 

ரவல்முருகன்  

நாள் II அமர்வு III : “கல்மனத் மதாைிரும் கல்விப்பூ” - கவிச்சிங்கம் சித்தார்த் 

 ாண்டியன்.  

நாள் II அமர்வு IV : “ம ண்றமறயப் ர ாற்றுரவாம்”  - திருமதி சேஸ்வதி 

 ாஸ்கேன். 

நாள் II அமர்வு V : “தனித்திருந்து ஆற்ைின்  ிணித்துயர் ஒழியும்” - கவிஞர் 

ஈஷ்வே ோசு  

  

தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினத்றத முன்னிட்டு   உ. ரவ சாமிநாதர் தமிழ் மன்ைமும் ம ேம் லூர் 

சங்க இலக்கிய ஆய்வு நடுவமும் இறணந்து  மாணவர்களுக்கான சிைப்புப் 

 ட்டிமன்ைத்றத "மாணவர் நலனில் அதிக அக்கறை மகாள்வது  ம ற்ரைார்கைா? 

ஆசிாியர்கைா? என்ை ம ாருண்றமயில் 15 ஏப்ேல் 2021 அன்று நடத்தின. இதில் 

நடுவோக  ம ேம் லூர்   தந்றத ரஹன்ஸ் ரோவர் கல்லூாியின்  தமிழாய்வுத் துறைப் 

ர ோசிாியரும் சங்க இலக்கிய ஆய்வு நடுவ நிறுவனருமான ரச. சுரேஷ் அவர்கள் 

 ங்ரகற்றுச் சிைப் ித்தார். 

வி. இ. டி கறல மற்றும் அைிவியல் கல்லூாி இேண்டாம் ஆண்டு சமூகவியல் துறை 

மாணவிகள் நூல் மவைியீட்டு நிகழ்வு நறடம ற்ைது.  இதில் 

ஹாிணியின்  "எண்ணங்கைின் ாீங்காேம்" மற்றும் தீப்திகாவின் றமயிட்ட முத்தங்கள் 

ஆகிய நூல்கள் மவைியிடப் ட்டன.  ரவைாைர் கல்வி அைக்கட்டறை மசயலர் திரு 

எஸ்.டி.சந்திேரசகர் அவர்கள் மவைியிட கல்லூாி முதல்வர் முறனவர் ே. சேவணன் 

அவர்கள் ம ற்றுக்மகாண்டார். 

 உ. ரவ. சாமிநாதர் தமிழ் மன்ை நிறைவு விழா 28 ரம 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் 

"இைவட்ட மமாழி" என்ை ம ாருண்றமயில் கவிஞர் ரகா அவர்கள் சிைப்புறே 

ஆற்ைினார் 

 

"இன்றைய அவசே உலகில் நமது கலாச்சாேம் 

மதிக்கப் டுகிைதா? மிதிக்கப் டுகிைதா? என்ை 

ம ாருண்றமயில் 13 ெனவாி 2021 அன்று 

மாணவர்களுக்கான  ட்டிமன்ை நிகழ்வு நறடம ற்ைது. 

இதில் திருச்மசங்ரகாடு ரக.எஸ்.ேங்கசாமி கறல மற்றும் 

அைிவியல் கல்லூாியின் தமிழ்த்துறைத் தறலவர் மற்றும் 

ர ோசிாியர் முறனவர் ரக.இேவிச்சந்திேன் அவர்கள் 

நடுவோகப்  ங்ரகற்றுச் சிைப் ித்தார். 

றதப் ம ாங்கல் விழாறவ முன்னிட்டு அறனத்து  ள்ைி 

மற்றும் கல்லூாி மாணவர்களுக்கான வினாடிவினாப் 

ர ாட்டி  14 ெனவாி முதல் 16 ெனவாி 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. 

உ.ரவ.சா தமிழ்மன்ைமும் லிட்டோட்டி ஆங்கிலவியல் 

கழகமும் இறணந்து  ன்னாட்டு தாய்மமாழி தினத்றத 

முன்னிட்டு அறனத்து  ள்ைி மற்றும் கல்லூாி 

மாணவர்களுக்கான வினாடிவினா மற்றும் கட்டுறேப் 

ர ாட்டிகள் 21  ிப்ேவாி 2021 அன்று நடத்தின. 

"அமிழ்தரம அன்றனமமாழி" என்ை ம ாருண்றமயில் 

ஈரோடு சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூாி தமிழ்த்துறை 

உதவிப்ர ோசிாியர் முறனவர் ச.சிவமணி அவர்கள் 22 

 ிப்ேவாி 2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

உலக கவிறத தினத்றத முன்னிட்டு "மசந்தமிழ்த் ரதன்" 

என்ை ம ாருண்றமயில் மாணவர்களுக்கு 

இறடரயயான கவிறதப் ர ாட்டி 21, 22 மார்ச் 2021 

அன்று நறடம ற்ைன.  

 விஇடி கறல அைிவியல் கல்லூாி சமூகவியல் துறை 

உதவிப்ர ோசிாியர் கவிஞர் முறனவர் சா.ரச.ோொ 

அவர்கள் மநைியாளுறமயில் கவிறத வாசிப்புப் ர ாட்டி 

அகநிறல மாணவர்களுக்கு 22 மார்ச் 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. 

 



 

 

 

ஆய்வில் எஸ் ிஎஸ்எஸ் & அரமாஸ் புள்ைியல் 

மமன்ம ாருறை  யன் டுத்தும் திைன் ரமம் ாட்டிற்கான 

ர ோசிாியர் ரமம் ாட்டு நிகழ்வு 18 ெனவாி 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. இதில் ரகாயம்புத்தூர்  ிஎஸ்ெி கறல 

மற்றும் அைிவியல் கல்லூாி வணிகவியல் துறை 

இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் ரக.மகௌாி அவர்கள் 

சிைப்புறே ஆற்ைினார்.  

"எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இரு" என்ை ம ாருண்றமயில் 

 ிறேட் குழுமத்தின் திட்ட தறலவர், வாழ்வியல் 

 யிற்சி  & விேன் கழக வல்லுநர் மற்றும் தாட் எக்ஸ் 

நிறுவனர் திருமிகு ஏ.மசௌமியா அவர்கள் 23  ிப்ேவாி 

2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

" ங்குச்சந்றத" என்ை ம ாருண்றமயில் றசன்ஸ் திட்ட 

ரமலாைர் திரு. ஸ்ரீ ஹர்சா அவர்கள் 03 ரம 2021 அன்று 

சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 "மன அழுத்த ரமலாண்றம" என்ை ம ாருண்றமயில் 

ம ங்களூரு  ஐஐ ிஎஸ் உதவிப்ர ோசிாியர் முறனவர் 

கிரோர் குமார் அவர்கள் 05 ரம 2021 அன்று சிைப்புறே 

ஆற்ைினார். 

வணிகவியல் துறையின் திேவியா கழகத்தின் 

நிறைவுவிழா 28 ரம 2021 அன்று நறடம ற்ைது. "உன் 

அறடயாைத்றத வடிவறம" என்ை ம ாருண்றமயில் 

திருச்மசங்ரகாடு ரகஎஸ்ஆர் கறல மற்றும் அைிவியல் 

மகைிர் கல்லூாி வணிகவியல் துறை இயக்குநர் முறனவர் 

டி. குமரேசன் அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

ெைிகெியல் துரற  

 

"கற் றன வடிவறமப்புகள் - வணிகவியல் ரநாக்கு" என்ை 

ம ாருண்றமயில் ரதசிய அைவிலான மாநாடு 19, 20 ரம 2021 ஆகிய 

நாட்கைில் நறடம ற்ைன.  

இந்நிகழ்வு அமர்வு வி ேங்கள்  ின்வருமாறு 

நாள் I அமர்வு I : "எதிர்காலத்றத அைிவதற்கான சாியான 

திைவுரகால்" சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன், நிறுவனர் மற்றும் இயக்குநர் & 

றமய மசயல் அலுவலர்,  ிேக்ரனாசிஸ், மார்கம் சர்வீசஸ், மும்ற .  

நாள் I அமர்வு II : "ம ருந்மதாற்றுக்குப்  ிைகான வாய்ப்புகளும் 

அதற்குத் தயாோதலும்" - முறனவர் கவிதா கஸ்லிவால் ரகாத்தாாி, 

முதன்றம மசயல் அலுவலர், அாிகந்த் கல்விக்குழு, இந்ரதார். 

நாள் II அமர்வு I : மதாழில் முறனரவாருக்கான ரதறவகள் - 

முறனவர் தீ ன்சா, எம்எம்ெிஎஸ் ஸ்ரகல் - III, முதுநிறல ரமலாைர், 
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, ம ருந்துறை. 

நாள் II அமர்வு II : "கிக் ம ாருைாதாேம் - இந்தியப்  ணிப் றடயில் 

ரவறலவாய்ப்பு ரநாக்கு" - லட்சுமி நாோயணா, நிகழ்வு ரமலாைர், 

முதுநிறல வணிகவியல் துறை, எய்ம்ஸ் கல்விநிறுவனம், ம ங்களூரு. 

 

கணிதவியல் துறை  

ஆய்வில் எஸ் ிஎஸ்எஸ் & அரமாஸ் புள்ைியல் மமன்ம ாருறை  யன் டுத்தும் திைன் ரமம் ாட்டிற்கான ர ோசிாியர் ரமம் ாட்டு நிகழ்வு 18 

ெனவாி 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் ரகாயம்புத்தூர்  ிஎஸ்ெி கறல மற்றும் அைிவியல் கல்லூாி வணிகவியல் துறை 

இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் ரக.மகௌாி அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

"எம்எஸ் எக்சறலப்  யன் ாட்டில் புள்ைியல் ஆய்வுப்  யன் ாடு" என்ை ம ாருண்றமயில் திருச்மசங்ரகாடு ரக.எஸ். ேங்கசாமி கறல மற்றும் 

அைிவியல் கல்லூாி (தன்னாட்சி) கணிதவியல் துறைத்தறலவர் மற்றும்  உதவிப்ர ோசிாியர் திரு. டி. ோரெந்திே குமார் அவர்கள் 26  ிப்ேவாி 

2021 அன்று  யிலேங்க உறேயாற்ைினார். 

துறைகைிறட வினாடி வினாப் ர ாட்டி 22 ரம 2021 அன்று நறடம ற்ைது. 

கணிதவியல் துறை அரமயா கழக நிறைவுவிழா 25  ரம 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் "ர ாட்டித் ரதர்வுகைில் மவற்ைிம றுவதற்கு 

புதிர்நீக்கும் புள்ைியியல்" என்ை ம ாருண்றமயில் ஈரோடு ஸ்ரீ வாசவி கல்லூாி கணிதவியல் துறை உதவிப்ர ோசிாியர் முறனவர் ரக. 

றவத்தியலிங்கம் அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 



 

 

 

மதாழில் முறனரவாாியம் மற்றும் மதாழில்நிறுவன இறடயீட்டு மன்ைம். 

 

❖ "தயாாிப்பு நிறலயில் மதாழில்நிறுவனம்" என்ை ம ாருண்றமயில் மாணவர்களுக்கான ஆய்வேங்கம் ஒன்று 12 ெனவாி 

2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் ம ங்களூரு மமர்க் குழும மதாழிலாைர் தேநிறல மற்றும் மதிப்பீட்டாைர் திரு. அருண் 

 ாபு அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "மதாழில்துறை 5.0 மூலமாக வணிக மாதிாி முன்மனடுப்புகள்" என்ை ம ாருண்றமயில் ஆய்வேங்கு ஒன்று 18  ிப்ேவாி 

2021 அன்று நடத்தியது. இதில் சிைப்புறேயாைோக கிாிஷ்ட் (நிகர்நிறலப்  ல்கலக்கழக மதாழில் ரமலாண்றமயியல் 

துறை இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் எஸ். குமார் அவர்கள் விைங்கினார். 

❖ "மதாழில்முறனரவாாியம் - கனறவ அறடதல்" என்ை ம ாருண்றமயில் சிைப்புறே மதாழில் ரமலாண்றமயியல் துறை 

மாணவர்கள் மற்றும் மதாழில்முறனரவாாிய உறுப் ினர்களுக்கும் 20 மார்ச் 2021 நடத்தப் ட்டது. இதில் ரகாயம்புத்தூர் 

ஆர்.என் முகறம மற்றும் ஆர்.என் ஆற்ைல் தீர்வக உாிறமயாைர் திரு.ஆர்.நாகசுப் ிேமணியன் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "கல்விப்  யணத்தில் சுய ரமம் ாடு" என்ை ம ாருண்றமயில் மதாழில் ரமலாண்றமயியல் துறை மாணவர்கள் மற்றும் 

மதாழில் முறனரவாாிய கழக உறுப் ினர்களுக்காக 01 ஏப்ேல் 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் திருச்மசங்ரகாடு 

ரக.எஸ்.ஆர் கறல மற்றும் அைிவியல் கல்லூாி ரமலாண்றமயியல் துறைப் ர ோசிாியர் மற்றும் தறலவர் முறனவர் 

டி. ிேவீணாரதவி அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "மதாழில் வாய்ப்புகறை அறடயாைம் காணுதல் : தகவல் மூலம் மற்றும் மதாிவிற்கான கட்டறை விதிகள்" என்ை 

ம ாருண்றமயில் மதாழில் ரமலாண்றமயியல் துறை மாணவர்கள் மற்றும் மதாழில் முறனரவாாிய கழக 

உறுப் ினர்களுக்காக 23 ஏப்ேல் 2021 அன்று சிைப்புறே நறடம ற்ைது. இதில் மசன்றன  ி றகன்டு  ாடிரகர்  ிறேரவட் 

லிட். றமயச் மசயல் அலுவலர் மற்றும் யுஆர்எல் ஊேக முன்மனடுப்புகள் இறணநிறுவனர் திரு. ோென்  ிஎல். அவர்கள் 

சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

❖ "சுய நிதி" என்ை ம ாருண்றமயில் பூரன சிஆர்ஐஎஸ்ஐஎல் குரைா ல் ஆய்வு மற்றும்  குப் ாய்வு றமய ஆய்வைிஞரும் 

அமிர்தா  ல்கறலக்கழக மற்றும் ெெடி கல்கத்தா முன்னாள் ஆய்வாைருமாகிய திரு. வினீத் ேவி குமார் அவர்கைால் 15 

ரம 2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைப் ட்டது. 

❖ மதாழில் ரமலாண்றமயியல் துறையின் மதாழில் முறனரவாாிய கழகத்தின் நிறைவு விழா 22 ரம 2021 அன்று 

நறடம ற்ைது. இதில் "மாணவாில் இருந்து  ணியாைேக -  ன்னாட்டு நிறுவன ரநாக்கு" என்ை ம ாருண்றமயில் ரகேைா 

மகாச்சின் இசட் எச் மருத்துவமறன முதுநிறல மனிதவைச் மசயலர் திரு அவினாஷ் ஆர்  ிேபு அவர்கள் சிைப்புறே 

ஆற்ைினார். 
 

ரோட்டரேக்ட்  
 

❖ ரோட்டரேக் நிறுவுறக விழா மற்றும் அறமப்பு ம ாறுப் ாைர்கள் அைிமுக விழா 06 ெனவாி 2021 அன்று நறடம ற்ைது. 

❖ ரதசிய இறைஞர் தினத்றத முன்னிட்டு "நம்றம நமக்ரக உணர்த்தும் மாறு ாடுகள்" என்ை ம ாருண்றமயில் 12 ெனவாி 

2021 அன்று வறலயேங்கு நறடம ற்ைது. 

❖ அறனத்து முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான சிைப்பு நிகழ்வு 11 மார்ச் 2021 அஅன்று நறடம ற்ைது. இதில் ஈரோடு 

மனிதவை  யிற்றுநர், ர ச்சாைர்&எழுத்தாைர்  ரெசி. ஈரோடு கதிர் மற்றும் ரலாட்டஸ் மருத்துவமறன ரமலாைர் 

மருத்துவர் சகாரதவன் ஆகிரயார் சிைப்புறே ஆற்ைினர். 

❖ ரதசிய தடுப்பூசி தினத்றத முன்னிட்டு அகநிறலத் தே உறுதிப்  ிாிவு (ஐகியூஏசி) மற்றும் கல்லூாி முதலுதவி&மருத்துவக் 

குழுவும் இறணந்து "வைாிைம்  ருவத்தினருக்கான மனவைம்" என்ை ம ாருண்றமயில் 16 மார்ச் 2021 அன்று 

வறலயேங்றக நிகழ்த்தியது. இதில் தரும்புாி அேசு மருத்துவக் கல்லூாி உதவி அறுறவ சிகிச்றச நிபுணர் மருத்துவர் 

எஸ்.வனிதா அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 



 

 

 

"ரவைாண்துறை மற்றும் மதாழில்துறையில் 

இயற்ம ாருள் இறணயப்  யன் ாடுகள்" என்ை 

ம ாருண்றமயில் ம ங்களூரு கிாிஷ்ட் 

 ல்கறலக்கழக  கணினியியல் துறை 

இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் வி  ி 

கிரு ானந்த அவர்கள் 19  ிப்ேவாி 2021 அன்று 

சிைப்புறே ஆற்ைினார் 

 "கூடுதல் ரவறலவாய்ப்புத் திைன்கள்" என்ை 

ம ாருண்றமயில் 25  ிப்ேவாி 2021 அன்று 

சிைப் றே நறடம ற்ைது. இதில் மசன்றன 

ஆல்மசக் மதாழில்நுட்  நிறுவன கற்ைல் மற்றும் 

ரமம் ாட்டுக் குழு திரு ம ஸ்டஸ்  ாஸ் 

எட்வர்ட்ஸ் அவர்கள் வறலயேங்கச் சிைப்புறே 

ஆற்ைினார். 

கணினியியல் துறையின் ரசட்டனா 

கழகத்தின் நிறைவுவிழா நறடம ற்ைது. 

"திைந்தநிறல மூலக் கருத்தியல் மற்றும் 

மதாழில்நுட் வியல்" முறனவர் ோம்குமார் 

ஆர். ி., ர ோசிாியர், கணினியியல் துறை, 

மல்லா மேட்டி ம ாைியியல் கல்லூாி, 

சுசீந்தே ாத். 

 

"தகவல் மதாழில்நுட் வியல் துறையில் நடப்புமநைிகள்" என்ை 

ம ாருண்றமயில் இரு நாள் கருத்தேங்கு 24, 25 ரம 2021 

ஆகிய நாட்கைில் நறடம ற்ைது. இதன் அமர்வு வி ேங்கள் 

 ின்வருமாறு. 

நாள் I அமர்வு I : "தகவல் மதாழில்நுட் த் துறையில் 

மவற்ைிக்கான  ாறதகள்" - திரு ரேணுகுமார்  ி, முதுநிறல 

திட்ட ரமலாைர், எல்டிஐ நிறுவனம், ம ங்களூரு.  

நாள் I அமர்வு II : "இயந்திேவழிக் கற்ைலின்  யன் ாடுகள்" - 

முறனவர் அருண்குமார்  ிஎம்., இறணப் ர ோசிாியர், 

கணினியியல் துறை, கற் கம் ம ாைியியல் கல்லூாி, 

ரகாயம்புத்தூர்.  

நாள் II அமர்வு I : "கணினி வறலப் ின்னலும் அதன் 

கருவிகளும்" - முறனவர் சம் த்குமார் டி., 

இறணப்ர ோசிாியர், தகவல் மதாழில்நுட் வியல் துறை, ஸ்ரீ 

ோமகிருஷ்ணா கறல மற்றும் அைிவியல் கல்லூாி, 

ரகாயம்புத்தூர். 

நாள் II அமர்வு II : "தேவு மூலமும் தேவு நுண்மணடுப்பும் - 

முறனவர் சங்கர் ரக., இறணப்ர ோசிாியர் & தறலவர், 

கணினியியல் துறை, மகாத்மா காந்தி மிேன்ஸ் ம ாைியியல் 

மற்றும் மதாழில்நுட் க் கல்லூாி, நவி மும்ற . 

 

கணினியியல் துறை 

 

உடற்கல்வியியல் துறை 

 "விறையாட்டு என் து ஒரு வாழ்முறை" என்ை ம ாருண்றமயில் 20 ெனவாி 2021 அன்று காறேக்குடி அழகப் ா  ல்கறலக்கழக 

உடற்கல்வியியல் துறை முன்னாள் இயக்குநரும் மற்றும் திருச்மசந்தூர் எஸ்ஏசி ிஇ முன்னாள் முதல்வர் முறனவர் எஸ் வின்சன் ர ாின்  

ோஜ் அவர்கள் 20 ெனவாி 2011 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார் 

அகநிறலத் தே உறுதிப்  ிாிவு (ஐகியூஏசி)  

அறனத்து முதலாம்ஆண்டு மாணவர்களுக்கான சிைப்பு நிகழ்வு 11 மார்ச் 2021 அன்று நறடம ற்ைது. இதில் ஈரோடு மனிதவை  யிற்றுநர், 

ர ச்சாைர் & எழுத்தாைர்  ரெசி. ஈரோடு கதிர் மற்றும் ரலாட்டஸ் மருத்துவமறன ரமலாைர் மருத்துவர் சகாரதவன் ஆகிரயார் சிைப்புறே 

ஆற்ைினர். 

ரதசிய தடுப்பூசி தினத்றத முன்னிட்டு அகநிறலத் தே உறுதிப்  ிாிவு (ஐகியூஏசி) மற்றும் கல்லூாி முதலுதவி & மருத்துவக் குழுவும் 

இறணந்து "வைாிைம்  ருவத்தினருக்கான மனவைம்" என்ை ம ாருண்றமயில் 16 மார்ச் 2021 அன்று வறலயேங்றக நிகழ்த்தியது. இதில் 

தரும்புாி அேசு மருத்துவக் கல்லூாி உதவி அறுறவ சிகிச்றச நிபுணர் மருத்துவர் எஸ்.வனிதா அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

 



 

 

ரதசிய மாணவர்  றட 

 

நாட்டு நலப் ணித் திட்டம். 

 

மசஞ்சிலுறவச் சங்கம். 

 

முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ மன்ைம். 

 

கறல மற்றும் றகவிறனக் கறல மன்ைம். 

எட்ஸ்ற யர் வறலயேங்கு  

 

விஇடி ஐஏஎஸ் ரதசிய மாணவர்  றடக்கான ஒப்புதறல 15(த.நா) ஈரோடு, ரதசிய மாணவர்  றட  ட்டாலியன், 

எப்எஸ்எப்எஸ் திட்டம். "என்சிசியுடனான வாழ்றக" என்ை ம ாருண்றமயில் ரகாயம்புத்தூர்  ிைாட்டூன் கமாண்டர் 

மற்றும் இறணப் ம ாறுப் ாைர் 2(த.நா) காம்ப், மடக்.காய், என்சிசி ோணுவம்,  சத்தியமங்கலம்  ண்ணாாி அம்மன் 

மதாழில்நுட் க் கல்லூாி வானூர்திநுட் வியல் துறைத் தறலவர் மற்றும் இறணப்ர ோசிாியர் முறனவர் கலில் 

ேஹிமான் அவர்கள் 22 மார்ச் 2021 அன்று ரதசிய மாணவர்  றட சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

"நாட்டு நலப் ணித் திட்டம்" என்ை ம ாருண்றமயில் அேச்சலூர் நவேசம் கறல மற்றும் அைிவியல் 

கல்லூாி துறண முதல்வரும் நாட்டுநலப் ணித் திட்ட அலுவலருமாகிய முறனவர் ஐ. மசல்வம் அவர்கள் 

20 மார்ச் 2021 அன்று அறனத்து மாணவர்களுக்காக சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

 

பூங்மகாத்து வடிவறமப் தற்கான  யிலேங்கு ஈரோடு மீனாட்சி நுண்கறல கல்விநிறலயத்துடன் 

இறணந்து அந்நிறுவன இயக்குநர் மீனாட்சி மவங்கரடஷ் அவர்கைின் மநைியாளுறகயில் 20 மார்ச் 

2021 அன்று நறடம ற்ைது. 

 

"ர சுவதற்கு வாறயத் திை" என்ை ம ாருண்றமயில் ம ங்களூரு ரசானாட்டா மமன்ம ாருைக திட்ட 

ரமலாைர் திரு. சதீஸ்குமார் கரணசன் அவர்கள் 06  ிப்ேவாி 2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

ரதசிய தடுப்பூசி தினத்றத முன்னிட்டு அகநிறலத் தே உறுதிப்  ிாிவு (ஐகியூஏசி) மற்றும் கல்லூாி முதலுதவி & 

மருத்துவ மன்ைம் இறணந்து "வைாிைம்  ருவத்தினருக்கான மனவைம்" என்ை ம ாருண்றமயில் 16 மார்ச் 2021 

அன்று வறலயேங்றக நிகழ்த்தியது. இதில் தரும்புாி அேசு மருத்துவக் கல்லூாி உதவி அறுறவ சிகிச்றச நிபுணர் 

மருத்துவர் எஸ்.வனிதா அவர்கள் சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 

"இந்தியாவில் ரகாவிட்-19 2ஆவது அறல - ஒரு  ார்றவ" என்ை ம ாருண்றமயில் ரசலம் கிரு ானந்த 

வாாியார் மருத்துவக் கல்லூாி மற்றும் மருத்துவமறன, விநாயகா மிேன்ஸ் ரநாய் காேணியியல் துறை உதவிப் 

ர ோசிாியர் மருத்துவர் சங்கீதா ரக. எம். ி. ி.எஸ். அவர்கள் 18 ரம 2021 அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 புறகயிறல எதிர்ப்பு தினத்றத முன்னிட்டு "மதாற்ைாரநாய்   முன்மனச்சாிக்றக நடவடிக்றககள் மற்றும் 

வாழ்க்றகமுறை மாற்ைங்கள்" என்ை ம ாருண்றமயில் தமிழ்நாடு ரதசிய நலவாாிய சிவகங்றக மாவட்ட 

மதாற்ைா ரநாய்ப் ிாிவு திட்ட அலுவலர் மருத்துவர் டி.நாகநாதன் எம் ி ிஎஸ் அவர்கள் 29 ரம 2021 

அன்று சிைப்புறே ஆற்ைினார். 

 



 

2021 - 2022 ஆம்  

கல்ெியாண்டிற்கான  

வெர்க்ரக தற்வபாது நரடசபறுகின்றது. 

 
சதாடர்பிற்கு 

ெி.இ.டி கரை மற்றும் அறிெியல் (இருபாைர்) கல்லூாி, 

திண்டல், ஈவைாடு - 638 012. 
 

www.vetias.ac.in    &   info@vetias.ac.in 

0424 – 2244600 / 601, 90479 51115 

திங்கள் முதல் ெனி ெரை : காரை 09.15 முதல் மாரை 04.45 ெரை. 

 

 

 
 

 

0424 – 2244600 / 601 

திங்கள் முதல் ெனி ெரை : காரை 09.15 

முதல் மாரை 04.45 ெரை. 

90479 51115 

 

 

 

சதாடர்பிற்கு 

ெி.இ.டி கரை மற்றும் அறிெியல்  

(இருபாைர்) கல்லூாி, 

திண்டல், ஈவைாடு - 638 012. 
 

 

       www.vetias.ac.in    

       info@vetias.ac.in 
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