Department activities (2020-21)
.எ
ண்
1.

ிகழ்ின்
பதர்
ன்னூல்
தினங்கம்

லனப்பு
தாிில்

ஆய்வுல
ங்கிர்
பலணர் ச.
ிருாவுக்கசு

தி
20. 07. 2020

பல்ர், ஸ்ரீத். சி.
தா. சு. . க. அ.
கல்லூாி, ினம்.
2.

,,

எழுத்ில்

பலணர் ீ.

21. 07. 2020

காஞ்சணா,
ிழ்த்துலந, ஸ்ரீத்.
சி. தா. சு. . க. அ.
கல்லூாி, ினம்.
3.

,,

தில்

பலணர், சத்ிா,

22. 07. 2020

ிழ்த் துலநத்
லனர், சஸ்ி,
காலன, அநிில்
கல்லூாி,ஒனக்கூர்.
4.

,,

உிாீற்றுப்
புாில்

பலணர், ச.

23. 07. 2020

ிருஞாணசம்தந்ம்,
தணாள்
இலப்ததாசிாிர்,
ிழ்த்துலந, அசர்
கலனக்கல்லூாி,

5.

,,

பய்யீற்றுப்புாி
ல்

ிருலாறு.
பலணர் ஆ.

24. 07. 2020

ிஜாி,
ிழ்த்துலநப்
ததாசிாிர், ாகூர்
அசு, கலன ற்றும்
அநிில் கல்லூாி,

6.

,,

பதாில்

புதுச்தசாி.
பலணர் அ.
சீஷ்,ிழ்த்துலந,
ஸ்ரீத். சி. தா. சு. . க.

25. 07. 2020

அ. கல்லூாி, ினம்.
7.

,,

ிலணில்

பலணர், க.

26. 07. 2020

இனட்சுிதி
ிழ்த்துலந, ஸ்ரீத்.
சி. தா. சு. . க. அ.
கல்லூாி, ினம்.
8.

,,

பதாதுில்

பலணர், பசா.

27. 07. 2020

ஏழுலன, உிப்
ததாசிாிர்,
ிழ்த்துலந,
பதாிார் அசு கலனக்
கல்லூாி கடலூர்.
9.

,,

இலடில்

பலணர், அ.

28. 07. 2020

இனட்சுி த்ல
ிழ்த் துலநத்
லனர், புதுலப்
தல்கலனக் கக
சபாக் கல்லூாி,
10.

,,

உாிில்

புதுச்தசாி
பலணர் தகா.

29. 07. 2020

குதசகர், உிப்
ததாசிாிர், அநிஞர்
அண்ா அசு
கலனக் கல்லூாி,
ிழுப்பும்.

தசிப் தினங்கம்
1.

ாப்தருங்கனக்
காாிலக

எழுத்து, அலச, சீர்

பலணர் ச.

30. 07. 2020

ிருஞாணசம்தந்ம்,
தணாள் இலப்
ததாசிாிர்,ிழ்த்
துலந, அசுக் கலனக்
கல்லூாி,

2.

‘’

லப, அடி,
பாலட

ிருலாறு.
பலணர் பசா.
ஏழுலன உிப்
ததாசிாிர்.

31. 07. 2020

ிழ்த்துலந,
பதாிார் அசு கலனக்
கல்லூாி, கடலூர்
3.

‘’

பண்தா,

பலணர் க.

ஆசிாிப்தா

கண்ன், இலப்

01. 08.
2020

ததாசிாிர், ிழ்த்
துலந, ாகூர் அசு,
கலன ாற்றும்
அநிில் கல்லூாி,
4.

‘’

கலிப்தா,

புதுச்தசாி.
பலணர் கு.

ஞ்சிப்தா,

பற்தானர், உிப்

ருட்தா

ததாசிாிர், ிழ்த்

02. 08.
2020

துலந, ிருத்ங்கல்
ாடார் கல்லூாி,
5.

‘’

ஒிதில்

பசன்லண.
பலணர் தா.
பஜய்கதஷ், துலநத்

03. 08.
2020

லனர்,
ிழ்த்துலந,
அநிில் ற்றும்
கலனில் புனம் எஸ்.
ஆர். எம். அநிில்
ற்றும் பாில்
தட்தக் கல்ி
ிறுணம்.
காட்டங்பகாபத்தூர்.

ஆன்ீகக் கருத்ங்கம்
1.

பருகணின்
பதருலகள்

ிருபருகாற்றுப்த
லட

பலணர் ச.
ிருஞாணசம்தந்ம்,

11. 08.
2020

தணாள் இலப்
ததாசிாிர், ிழ்த்
துலந, அசுக் கலனக்
கல்லூாி,
2.

‘’

உித்ணன்

ிருலாறு.
பலணர் ா.

11. 08. 2020

உனகம் உய்

சிம்தம், இலப்
ததாசிாிர், ிழ்த்
துலந. அசர் கலனக்
கல்லூாி,

3.

‘’

அனுபூி அகன்

ிருலாறு.
இனக்கி ினகம் .

12. 08. 2020

ஸ்ரீிாசன்,
4.

‘’

அனங்காம்
ததாற்றும் அகன்

ததகாட்லட
பலணர் த.

13. 08. 2020

இாப, பனர்,
தாத் ித்ா ந்ிர்
கலன, அநிில்
கல்லூாி,

5.

‘’

பருகனும் ிழும்

ிருண்ாலன.
ிருப்புகழ்

14. 08. 2020

அருட்பசல்ர், தசது.
பருகபூதி, ீிதி
(ஓய்வு), புதுச்தசாி.
6.

‘’

ினம் பருகன்
திள்லபத் ிழ்

பலணர், கி.

15. 08. 2020

சிக்குார், இலப்
ததாசிாிர்,
ிாய்வுத் துலந,
ிரு பசாபஞ்சிப்தர்
அசு, கலனக் கல்லூாி,
ிருத்ாசனம்.

1.

இலி
சிந்லணங்க
ம்

கந் சஷ்டி கசம்

பலணர், சஸ்ி
இாான், தசி
சிந்லணக் ககம்,
ாினக் குழு
உறுப்திணர்,
தன்ணத்தூர்.
காலக்குடி

06. 08. 2020

இல ி தசிக் கருத்ங்கம்
1.

ாணில் தக.
ிின்
தலடப்புனகம்

பசான்ணதும்
பசால்னாதும்

பலணர் ீ.
காஞ்சணா,உிப்

12. 010.
2020

ததாசிாிர்,ிழ்த்து
லந, ஸ்ரீத். சி. தா. சு.
. க. அ. கல்லூாி,

2.

,,

ின்ணற் சுல

ினம்.
பலணர் அ.
சீஷ்,உிப்

13. 10.
2020.

ததாசிாிர்
ிழ்த்துலந, ஸ்ரீத்.
சி. தா. சு. . க. அ.
கல்லூாி, ினம்.
3.

,,

காற்று ாங்கப்
ததாதணன்

பலணர், இா.

21. 10. 2020

ள்பி, உிப்
ததாசிாிர்,
ிழ்த்துலந, ஸ்ரீத்.
சி. தா. சு. . க. அ.
கல்லூாி, ினம்.

சிநப்புக் கருத்ங்கம்
1.

2.

எழுச்சி பகாள்
ாதண

ார்கித்
ிங்கள் தால
ிா

அலனயும் ணத்ல
ஆளுல பசய்து

பலணர் ாலிணி

19. 06. 2021

ஆணந் கிருஷ்ன்,

எப்தடி?

ன்ணம்திக்லக
ததச்சாபர்
ஆஸ்ிதலிா

ிருபம்தால

பலணர், கி.
சிக்குார், இலப்

01. 01.
2021.

ததாசிாிர்,
ிாய்வுத் துலந,
ிரு பசாபஞ்சிப்தர்
அசு, கலனக் கல்லூாி,

3.

ிருப்தால

ிருத்ாசனம்
பசந்ிழ்ச் பசம்ல்
சீனு. தணுதகாதால்,

01. 01.
2021.

பசனர், பய்ச்
தசக்கிார் ன்நம்,
4.

5.

ாட்டுனப்த
ித் ிட்டம்
ிழ்
அபாிக்கா
பாலனக்
காட்சி
பகாாணா
ிிப்புர்வுப்
தன்ணாட்டுக்
கருத்ங்கம்

பகாாணா
ிிப்புர்வு

,,

,,

புதுச்தசாி
எழுத்ாபர் சிி

07. 06. 2021

ாாிப்தாபர், ிழ் –
அபாிக்கா
பாலனக்காட்சி,
துதாய்.

கிாிணி கீா
ஸ்ரீாம்,

07. 06.
2021.

ஒருங்கிலப்தாபர்,
ிழ் – அபாிக்கா
பாலனக்காட்சி,
அபுாதி
6.

,,

,,

பலணர், இா.
பசந்ில்குார்,

07. 06.
2021.

ிறுணர், ள்பனார்
பத்ிழ்ப் ததல,
7.

,,

,,

டலூர்.
கிாி க. கிாிஜா
ஒருங்கிலப்தாபர்,
ிழ் – அபாிக்கா
பாலனக்காட்சி,
பய்தலி.

07. 06.
2021.

