
  

 

 

 

 இணையவழிப் பன்னாட்டு  கல்வியியல் மாநாடு  

 AN ONLINE  INTER NATIONAL  EDUCATIONAL CONFERENCE  

 

 

   

   

 அழைப்பிதழ் 

Invitation                                               

 

 

 

October 2
nd

,3
rd

,4
th
 2020 

— 

 

நிகழ்ச்சி நிரல்  

நாள்  - 02.10.2020 – 04.10.2020 

வெள்ளி – மாலை 5.00-7.30 

சனி – காலை 9.30-11.30, மாலை 5.00-7.30 

ஞாயிறு - காலை 9.30 -11.00, மாலை 6.00-7.30 
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02.10.2020  -  முதல் நாள் அமர்வு           நேரம்:  மாழை 5:00 -7.30 

         

❖ கடவுள் வாழ்த்து    : மாணவியர் 

❖ வரவவற்புழர    : முணனவர் பா.பபான்னி  

தமிழ்த்துணைத் தணைவர் 

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் 

கல்லூரி (த), சிவகாசி.  

❖ வாழ்த்துழர    : முணனவர் த.பழனீஸ்வரி  

     முதல்வர்  

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் 

கல்லூரி (த), சிவகாசி.  

    : முணனவர் சே.கசைஷ்ராம்  

     முதல்வர்  

ஸ்ரீஎஸ்.இராமோமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி (த). 

ோத்தூர்.      

 

    : முணனவர் சோ.சுகுமார்  

     முதல்வர்  

     பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி,திண்டுக்கல். 

 

OISCA ேர்வசதே நிறுவனம் (ஜப்பான்) தமிழ் அநிதம் (அபமரிக்கா) உைகத்தமிழ் பமன்பபாருள் 

குடும்பம் (அபமரிக்கா)  

வல்ைணம, முத்துக்கமைம் (மின்னிதழ்கள்)  

                                  தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (த),சிவகாசி.  

பார்வதீஸ் கணை அறிவியல் கல்லூரி,திண்டுக்கல்  

ஸ்ரீஎஸ்.இராமோமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி(த), ோத்தூர்.  

                                     நாகூர்  தமிழ்ச்சங்கம் , நாகூர்  

 

இலைந்து நட த்தும்  

 

 

பதாடக்க விழா 
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    : சபரா. அ. காமாட்சி  

     தணகோல் சபராசிரியர்  (கால்டுபவல் இருக்ணக) 

     தமிழ்ப்பல்கணைக்கழகம், தஞ்ோவூர் . 

      தமிழ்அநிதம் (பேயைர்)  

 

    : திரு. சசா .ஆனந்தன் BE 

     உரிழமயாளர்  

     வள்ளி சமன்ச ாருள் நிறுவனம் சசன்ழன 

 

❖ கருத்துழர    : முணனவர் இ.இனியசநரு  

     துணைத்தணைணம இயக்குனர். 

     சதசியத் தகவலியல் ணமயம், விஜயவாடா.  

 

    : முணனவர் வீ. சரணுகாசதவி    

     தணகோல்சபராசிரியர், 

     சமனாள்புைம்&துணைத்தணைவர்  

   பமாழியியல் மற்றும் தகவல் பதாடர்பியல் புைம்  

   மதுணர  காமராஜர் பல்கணைக்கழகம்.மதுணர 

 

    : வ ராசிரியர்  செ.ஆர்.செயசந்திரன்  

 
சமனாள் இயக்குனர் ( தஞ்ணே,தமிழ்ப்பல்கணைக்கழகம் 

(பதிப்பகத்துணை) )  &பநறியாளர் , நாகூர் தமிழ்ச்ேங்கம் 

 

: முணனவர்  மாைாவநரு 

     இழணப்சபராசிரியர் , 

அறிவியல் சதாழில்நுட் த்துழை கிண்டி ச ாறியியல் 

கல்லூரி , அண்ணாப்  ல்கழைக்கைகம் 

 

    : வழக்கறிஞர் திரு .P.G. ேந்சதாஷ் குமார்  
     பேயைர் ஓயிஸ்கா நிறுவனம்,. 

   

 

வழக்கறிஞர் திரு.டி.ேரவைன் 

ேர்வ சதசிய நடுவர் தணைவர் 

ஓயிஸ்கா   சர்வவதச நிறுவனம் , தமிழ்நாடு கிழள 

சிைப்புணர / தணைணமயுணர 
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❖ கருத்துழர    : முணனவர்.வ.தனபைட்சுமி 

     உதவிப்சபராசிரியர், தமிழ்த்துணை,  

     அரசு மகளிர் கணைக்கல்லூரி,கிருஷ்ைகிரி.  

    : முணனவர். அண்ைாகண்ைன்  

     வல்ைணம மின்னிதழ் ஆசிரியர்.  

    : முணனவர். கா உமாராஜ் 
     இழணப் வ ராசிரியர்  

     சமாழியியல் தகவல் சதாடர்பியல் புைம்  

     மதுழர காமராெர்  ல்கழைக் கைகம் 

: திரு. சதனி மு. சுப்பிரமணி  
முத்துக்கமைம் மின்னிதழ் ஆசிரியர்.  

 

: வைக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்  

சசயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா கிழள 

தழைவர் மகளிர் அணி ஓயிஸ்கா சசன்ழன. 

 

: திரு. சடவிட்இராோமணி NJ (USA)  

கணினிப் ச ாறியாளர் நிறுவனர்  

உைகத்தமிழ் மென்மபாருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா) 

❖ மாநாட்டு அமர்வு –  I 

   கட்டுழரயாளர் கள் 

 ச.கண்மணி கவணசன் ( .நி.) 

  தழைப்பு -  “ கல்லூரிப் ச ாதுத்தமிழ்ப்  ாடத்ழதக் கற்கவும் கற்பிக்கவும் கணினிப்  யன் ாடு”  

 

 முணனவர் க.ஜானகி 

  தழைப்பு - தமிழ் பமாழியில் கணினித் பதாழில் நுட்ப வளர்ச்சி 

 

  திரு.ே.சுசீந்திரன் 

  தழைப்பு - மின் கற்றல் கற்பித்தல்  - வளர்ச்சி ெற்றும் பயன்பாடுகள்  

 

நன்றியுழர 
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                  நேரம்: காழை 9.30- 11.30  

  

❖ வரவவற்புழர                                   :       முணனவர். பி. ஸ்ரீசதவி  

                                                      தமிழ்த்துணைத் தணைவர்   

                                                      ஸ்ரீஎஸ்.இராமோமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக்  

                                                     கல்லூரி(தன்னாட்சி).    ோத்தூர்.  

 

                                                                             காலை 9:30 -10:15  

 

கல்வியியல் துணைப்சபராசிரியர் 

காந்தி கிராமம் கிராமியப் பல்கணைக்கழகம் திண்டுக்கல். 

 

தழைப்பு -  “எண்ணிமத்தளப் பயன்பாட்டாளர்களின் மன நைம் 

 

 

 

                                                                                                                   காலை 10:30 -11:15  

சபரா. அ. காமாட்சி 

தணகோல் சபராசிரிர்(கால்டுபவல் இருக்ணக) 

தஞ்ோவூர்  தமிழ்ப் பல்கணைக்கழகம் 

திரு. சடவிட்இராோமணி NJ (USA) 

கணினிப் ச ாறியாளர் நிறுவனர் உைகத்தமிழ் மென்மபாருள் குடும்பம் (அமெரிக்கா) 

 

தழைப்பு -  தமிழ் உருபனியல் பகுப்பாய்விற்கும் தமிழ் 

இைக்கைத்திற்குமானக் கணினிக் கருவிகள 

சிைப்புணர 

கணினி பேயைரங்கம்                                                    
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❖ மாநாட்டு அமர்வு- II                                                    நேரம்: மாழை 5.00 -7.30 

 

தணைணம 

முணனவர் இ.இனியசநரு                                   முணனவர் வீ. சரணுகாசதவி  

சபரா.  அ.காமாட்சி                                              வழக்கறிஞர் திரு .P.G. ேந்சதாஷ் குமார் 

 

கட்டுழரயாளர் கள் 

 

➢ திரு . தங்கராசா சிவ ாலு  

தலைப்பு -  சமாழிக்  கல்வியில்  சதாழில்நுட் த் வதழவகள்  

➢ திரு .சபா அருள்சுப்ரமணியம்  M.A 

            தழைப்பு -  தமிழ்சமாழி கற்பித்தலிற் சதாழில்நுட் த்தின் தாக்கம் 

➢ முலைெர் வி.ெசுமதி  

             தழைப்பு -  இழணயவழிக்  கற்ைல்  கற்பித்தலில்  உள்ள  சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்  

➢ பா.அன்ைைட்சுமி  

            தழைப்பு - தினசரி   ாடத்திட்டத்தில் கணினி  ஒரு  துழணக்கருவி  

➢ முலைெர் இரா.சுதா வபரியதாய்  

            தலைப்பு - கல்வியில் வதாழில்நுட்பத்தின் ஆளுலம  

➢ வசந்தில்குமார் தியாகராஜன்  

            தழைப்பு -   ஆன்ழைன் வகுப்புகளும் அதன்  ாதகங்களும்  

➢ முலைெர் வஜ.காவெரி  

            தழைப்பு -  இழணயத்தில் விழளயாட்டு வழி கற்ைல் முழைகள்   

➢ முலைெர் ஹ.அல்தாஜ்  வபகம்  

            தழைப்பு -  இழணய வழிக்  கற்ைல்  கற்பித்தலில்  உள்ள  சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் 
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➢ அ.ஆர்லின் ராஜ்  

            தலைப்பு - கூகுள் சர்ச் கன்வசாலும் அதன் பயன்பாடும்  

➢ முலைெர் த.சகாய லசைா  

            தழைப்பு - புதிய வாய்ப்புகழளக் காட்டும் நிகழ்நிழை கற்ைல் – கற்பித்தல் 

கருவிகள்  

➢ பா நாவகஸ்ெரி 

            தழைப்பு - தமிழ் கற்ைல், கற்பித்தலில் சதாழில்நுட் த்தின்  ங்கு  

➢ நா.வரங்கைட்சுமி  

            தழைப்பு - ஊடகங்களின் வழி கல்வி கற்ைல்  

➢ முழனவர் வமா.செயகார்த்திக்  

            தழைப்பு - இயற்ழக சமாழிச் சசயைாக்கங்களின்  தற்வ ாழதய வ ாக்குகள் 

மற்றும்    சவால்கள் 

➢ ச.வமானிஷா 

            தழைப்பு - கணினியில் தமிழ் வளர்ச்சி   

➢ முலைெர் அனுரமா  

            தழைப்பு - இழணயவழி கற்ைல் கற்பித்தலில் உயர்கல்வி எதிர்சகாள்ளும் 

சவால்களும் தீர்வுகளும்  

 

 

நன்றியுலர 
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04.10.2020 -  ஞாயிறு – மூன்ைாம்  நாள் அமர்வு                     நேரம்: காழை 9.30- 11.30   

 

❖ வரவவற்புழர                                  :         பேல்வி ப.கணைவாணி  

                                                                                               தமிழ்த்துணைத் தலைவர்  

                                                                                               பார்வதீஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி,திண்டுக்கல். 

 

 

 

 

 

 

மதிப்புறு முழனவர் மூ.இளஞ்சசழியன் 
                                              காய்கனி சிற் க் கழைஞர். 

❖ மாநாட்டு அமர்வு –III                                                            காழை - 10:30-11;30 

தணைணம 

வ ராசிரியர்  செ.ஆர்.செயசந்திரன்                                        திரு. சதனி மு. சுப்பிரமணி  

எஸ் சாஹா மாலிம்                                                                      வைக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்  

 

கட்டுழரயாளர் கள் 

➢ M. முனிரா 

            தழைப்பு - கல்வித் மதாழில்நுட்பம், கல்வியில் தகவல் மதாடர்பு சாதனங்களின் தாக்கம் 

 

➢ முழனவர் இரா.குணசீைன்  
            தழைப்பு - தமிழில் திறந்த கல்வி ெளங்கள்  

 

➢ முழனவர் த.திவனஷ்  
          தழைப்பு - விலளயாட்டு ெழி கற்றல் கற்பித்தல் வதாழில்நுட்பங்கள்  

 

 

சிைப்பு பேயைரங்கம்   

 காய்கனி சிற்பக்கணை 
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❖ மாநாட்டு அமர்வு –IV                                                                மாழை 5.00-7.30 

தணைணம 

 

முணனவர். மாைாவநரு                                                               முணனவர்.வ.தனபைட்சுமி   

முணனவர். கா உமாராஜ்                                                                திரு. சடவிட்இராோமணி  

கட்டுழரயாளர் கள் 

➢ நாகூர் அப்துல் ணகயூம் 

            தழைப்பு - விலளயாட்டு முலறக் கற்றல் அல்ைது கற்பித்தல் 

➢ திருமதி ச .காளியானந்தம்  
            தலைப்பு -இலைய ெழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கலும் தீர்வும் 

➢ முழனவர் த.சத்தியராஜ்  
          தழைப்பு -மின்கற்ைல்/ கற்பித்தல் தளங்களும் தமிழ்க் கல்வியும்  

➢ சி.கீர்த்தனா  
           தழைப்பு - ன்முக ஊடகங்களும் கல்வியும் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தலில் யூடியூபின் 

பங்கு 

 

 

❖ நாட்டுப்புைப்  ாடல்                          :        சித்தநாதன் 

                                                                              இளநிழை ஆய்வாளர், 

                                                                              உைகத் தமிைாராய்ச்சி நிறுவனம்,சசன்ழன. 

❖ நன்றியுழர                                         :          எஸ் சாஹா மாலிம்  

                                                                                          ச ாதுச்சசயைாளர் ,நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம், நாகூர். 

                                                                               வைக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார்  

                                                                                          சசயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா கிழள  

                                                                                          தழைவர்  மகளிர் அணி ஓயிஸ்கா சசன்ழன. 

                                                                               திருமதி. சுகந்தி நாடார்  

                                                                                           நிறுவனர்  தமிழ்அநிதம்  அசமரிக்கா   

                                                                                           தமிழ் அநிதம் அை நிறுவனம் இந்தியா  

To join the video meeting, click this 
link: https://meet.google.com/fzo-
vhhs-imt 

            

  

      

நிணைவுவிழா 

https://meet.google.com/fzo-vhhs-imt
https://meet.google.com/fzo-vhhs-imt
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அணனவரும் வருக ! பயன்பபறுக! 


