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2021 கல்வியியல் மாநாடு முதல் கூட்ட அறிக்ைக
2020ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் தமிழ்நாட்டில் கல்வியியல் மாநாடு , ஓயிஸ்கா
தமிழ்நாடு கிைள தமிழ் அநிதம் அெமரிக்கா, தமிழ் திறவூற்று ெமன்ெபாருள் குடும்பம்
அெமரிக்கா, வல்லைம மின்னிதழ்,முத்துக்கமலம் மின்னிதழ், தி ஸ்டாண்டர்ட்
ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி(த) சிவகாசி, பார்வதிஸ் கைல அறிவியல்
கல்லூரி திண்டுக்கல், � எஸ். இராமசாமி நாயுடு நிைனவு கல்லூரி, நாகூர் தமிழ் சங்கம்
அைனவரும் இைணந்து நடத்தியைதத் ெதாடர்ந்து 2021ஆம் ஆண்டும் கல்வியியல்
மாநாடு

அக்ேடாபர் மாதத்தில் நடத்துவது குறித்து ஏற்கனேவ திட்டமிடப்பட்டு

இருந்தது. ேபரிடர் காலத்தில் ஏற்பட்ட தாமதங்களால் 2021 மாநாடு குறித்து முதல்
கூட்டம் ெசப்டம்பர் 16ஆம் ேததி மாைல 6:30 மணிக்கு இைணய வழியில் நடந்தது.
மாநாடு ெதாடர்பான இக்கூட்டத்தில்

தமிழ் அநிதம் ெசயலர் ேபராசிரியர்

காமாட்சி, தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம் ெமாழியியல் துைறத் தைலவர் ேபராசிரிைய
மங்ைகயர்கரசி, அருப்புக்ேகாட்ைட எஸ். பி. ேக. கைலக்கல்லூரி தமிழ்த் துைறப்
ேபராசிரிைய ெசல்லத்தாய் மற்றும் ேபராசிரிைய காளியானந்தம், தி ஸ்டாண்டர்ட்
ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லுரி தமிழ்த் துைறப் ேபராசிரிைய ெபான்னி,
பார்வதிஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி திண்டுக்கல் ேபராசிரியர் கைலவாணி,

G.T. N

கைல அறிவியல் கல்லூரி ேபராசிரிைய மாசிலாேதவி, ேகாயம்புத்தூர் � கிருஷ்ணா
ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ேபராசிரியர் சத்யராஜ், தமிழ் அநிதம்
அெமரிக்கா நிறுவனர் சுகந்தி நாடார் ஆகிேயார் கலந்து ெகாண்டனர்.
இந்திய ேநரம் மாைல 6:30 மணிக்குத் ெதாடங்கிய இைணய வழிக்கூட்டத்தில்
முதலாவதாக சுகந்தி நாடார் அைனவைரயும் வரேவற்று கல்வியியல் 2021 மாநாடு
குறித்து உைரயாற்றினார். ெசயலர் காமாட்சி அவர்கள் தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ெமாழியியல் துைறயும் ேகாைவ � கிருஷ்ண ஆதித்தியா கல்லூரியும் கல்வியியல்
மாநாட்டில் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்வதாகத் ெதரிவித்தார். அைதத் ெதாடர்ந்து இந்த

வருடம் கால தாமதமாக மாநாடு பற்றிப் ேபசுவதால்
அல்லது

மாநாடாக

நடத்துவதா

என்று

ேகள்வி

கருத்தரங்காக நடத்துவதா
எழுந்தது.

தமிழ்

நாட்டுப்

ேபராசியர்களின் கணினித் ேதைவைய ஆவணப்படுத்தும் ெபாருட்டு மாநாடாக நடத்த
ேவண்டிய அவசியம் எடுத்துைரக்கப் பட்டது. மாநாட்டுத் ேததிகளாக நவம்பர் மாத
இறுதியும், டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரமும்

பரிந்துைர ெசய்யப்பட்டது. அைதத்

ெதாடர்ந்து ேபராசிரியர்களின் விடுமுைற காலத்தில் நடத்தினால் சிறந்தது என்பதைனக்
கருத்தில் ெகாண்டு டிசம்பர் 27, 28 ஆகிய ேததிகளில் மாைல 5 மணியில் இருந்து 7 மணி
வைர மாநாட்டிைன நடத்தலாம் என்று
இைணயத்தின்

ஆளுைம என்ற

முடிவு ெசய்யப்பட்து. கல்வியியலில்

தைலப்பு மாநாட்டின் தைலப்பாக

ஏற்றுக்

ெகாள்ளப்பட்டது. அைத அடுத்து ேபராசிரியர்கள் ஒருவைர ஒருவர் அறிமுகம் ெசய்து
ெகாண்டு அடுத்த கூட்ட த்தில் சந்திப்பதாகக் கூறி விைட ெபற்றனர்.
ஓயிஸ்கா தமிழ்நாடு கிைள தமிழ் அநிதம் அெமரிக்கா, தமிழ்
ெமன்ெபாருள் குடும்பம் அெமரிக்கா, வல்லைம மின்னிதழ்,

திறவூற்று

முத்துக்கமலம்

மின்னிதழ், தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி(த) சிவகாசி,
பார்வதிஸ்

கைல

அறிவியல்

கல்லூரி

திண்டுக்கல்,

இவர்கேளாடு

தமிழ்ப்

பல்கைலக்கழகம் ெமாழியியல் துைற, G.T.N கைல அறிவியல் கல்லூயின் கணித்தமிழ்ப்
ேபரைவயும், ேகாயம்புத்தூர்

� கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல்

கல்லூரியின் தமிழ் துைறயும் கணினி பயன்பாட்டியல் துைறயும் இந்த ஆண்டு
இைணந்து இக்கல்வி மாநாட்ைட நடத்துகின்றனர் என்பது ெபரும் மகிழ்ச்சி.
Warm regards,
Your Name

