
தமிழியல் ைற,  தமிழியற் லம் 
ம ைர காமராசர் பல்கைலக்கழகம், ம ைர,  

தமிழ்நா , இந்தியா. 
& 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நி வனம்,  ெசன்ைன 
இைணந்  நடத் ம் 

 
 
 

உலக  நா களில்  தமிழ் ெமாழி வளர்ச்சி 
                  ( இைணயவழி பத்  நாள் பன்னாட் க் க த்தரங்கு) 

                                       (26.05.2020 - 04.06.2020)     

     (ேநரம்:  கைல 11 மணி தல் 12  மணி வைர) 

 
 

          நிகழ்  ஒ ங்கிைணப்பாளர்கள் 
 
 

 
 
 
 
 

 

ைனவர் ேபா.சத்திய ர்த்தி 
தைலவர்   (ெபா) 

தமிழியல் ைற, தமிழியற் லம் 
ம ைர காமராசர் பல்கைலக்கழகம் 

ம ைர - 625021, தமிழ்நா , இந்தியா 
ைகேபசி: 9488616100, 9787352192 

   ைனவர் ேகா.விசயராகவன் 
இயக்குநர் 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நி வனம் 
தமிழ் வளர்ச்சித் ைற, தமிழ்நா  அரசு.   

ெசன்ைன, தமிழ்நா , இந்தியா 
          ைகேபசி: 9444109166                 



சிறப் ைரயாளர்கள் 
 

நாள்:  26.05.2020                       கிழைம : ெசவ்வாய்                             ெபா  : 11-12    

ைனவர் சு.குமரன் 
ேமனாள் ேபராசிாியர், இந்திய ஆய்வியல் ைற, 
மலாயாப் பல்கைலக்கழகம்,ேகாலாலம் ர், மேலசியா. 
 

தைலப்  : மேலசியா  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 
 

 

நாள்:  27.05.2020                        கிழைம :  தன்                                ெபா  : 11-12 

எம்.எம்.ெஜயசீலன் 
விாி ைரயாளர்,  தமிழ்த் ைற, ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம், கண் , இலங்ைக. 
  

தைலப்  : இலங்ைக  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 
 
 

நாள் :  28.05.2020                       கிழைம :  வியாழன்                                     ெபா  : 11- 12 

தி . மகாேதவ ஐயர்  ெஜயராமசர்மா 
ேமனாள் இயக்குநர், 

தமிழ் ெமாழிக் கல்வி, ெமல்ேபண், அ ஸ்திேர யா. 
  

தைலப்  : அ ஸ்திேர யா  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 
 
                 

நாள்:  29.05.2020                   கிழைம : ெவள்ளி                                    ெபா  : 11 - 12 

தி மதி .ேகாைத அ தன் 
அதிபர், ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் இந் க்கல் ாி,கனடா. 
 

தைலப்  :  கனடா  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 

 



 

நாள் :  30.05.2020                            கிழைம :  சனி                            ெபா  :  11 – 12  

ைனவர் எஸ்.  சச்சிதானந்தம் 
நி னர் &  இயக்குநர், பன்னாட்  உயர்கல்வி நி வனம், பாாிசு. 
 

தைலப்  :  பாாிசு  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி. 
 

நாள் : 31.05.2020                             கிழைம :  ஞாயி                                 ெபா  :  11 – 12 

ைனவர் சீதா லட்சுமி 
இைணப்ேபராசிாியர், ைணத்தைலவர் (தமிழ்) 

ஆசிய ெமாழிகள் மற் ம் பண்பா கள், ேதசியக் கல்விக்கழகம், 

நன்யாங்  ெதாழில் ட்பப்  பல்கைலக்கழகம்,  சிங்கப் ர். 
  

தைலப்  : சிங்கப் ர்  நாட் ல்  தமிழ் ெமாழி  வளர்ச்சி 

 

நாள்:  01.06.2020                      கிழைம :   திங்கள்                         ெபா  : 11 -12 
லவர் நல்லதம்பி சிவநாதன் 

காப்பாளர் & பைடப்பாளர்,  
இலண்டன் தமிழ்ச் சங்கம், இலண்டன் 
 

தைலப்  :  இலண்டன்  நாட் ல்  தமிழ் ெமாழி  வளர்ச்சி 
 
 
நாள் : 02.06.2020                          கிழைம : ெசவ்வாய்o                              ெபா  : 11 -

12 

தி .இரேமஷ்வரன் 
ைணத்தைலவர், 

அங்ேகார் தமிழ்ச் சங்கம், கம்ேபா யா. 
 

தைலப்  :  கம்ேபா யா  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 



 
நாள் : 03.06.2020                         கிழைம : தன்                           ெபா  : 11 -12 
ேபராசிாியர் கலாநிதி நா.சண் க ங்கன் 
ேமனாள் ைணேவந்தர் 
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம், இலங்ைக 
 

தைலப்  :  இலங்ைக  நாட் ல்  தமிழ்  ெமாழி  வளர்ச்சி 
 
Goole  Meet  ெசய யின் வாயிலாக நைடெப ம் இைணயவழி பத்  நாள் பன்னாட் க் 

க த்தரங்கில் பங்ேகற்க வி ம் ம் மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள், ேபராசிாியர்கள், தமிழ் 

அறிஞர்கள், பல் ைற அறிஞர்கள் மற் ம் ஆர்வலர்கள்,  தங்கள்  கணினியில்  

https://meet.google.com/ என் ம் இைணய கவாிக்குச் ெசன் , அங்கு தங்கள  கணினி 

இயங்குதளத்திற்கு  windows (64Bit Only) அல்ல  MAC ெசய ையப் பதிவிறக்கம் ெசய்  

நி விக்ெகாண்  (Install), அதன் வழியாகத் தங்க க்ெகன்  குபகுதிைக (Sign Up) 

ெசய் ெகாண்  பயனராக இைணந் ெகாள்ளலாம். 

திறன்ேபசியில் (Smort Phone) Goole Play Store இல் Video Conference – Goole Meet  ஏன் ம் 

ெசய யிைனத் தரவிறக்கம் ெசய்  நி விக்ெகாண்  (Install), அதில் குபதிைக  (Sign Up) 

ெசய் ெகாண்  பயனராக இைணந் ெகாள்ளலாம். அதன் பிறகு ெசய யில் கலந் ைரயாட ல் 

இைணவதற்கான Join Meeting என்பதில் ைழந் ,  Meeting ID : https://meet.google.com/ryu-

mfgk-obh என உள்ளீ  ெசய்  கலந் ைரயாட ல் பங்ேகற் ப் பயனைடயலாம். 

குறிப்  :  

 பதி க்கட்டணம் இல்ைல. 

 பத்  நாள் க த்தரங்கம் நிகழ்ந்  ந்த பின்னர் வ ைகப் பதி , ஒவ்ெவா  நா ம் 

நைடெப ம் ெகாள்குறி வைகத் ேதர்  (20 வினா மட் ம்) மற் ம் மதிப்பீட் ன் 

அ ப்பைடயில் சான்றிதழ் வழங்கப்ப ம். ேம ம் பங்ேகற்பாளர்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் 

நைடெப ம் சிறப் ைர குறித்  தங்களின் ேமலான பின் ட்டம் வழங்க ேவண் கிேறாம். 

 க த்தரங்க உைர மற் ம் கலந் ைரயாட ல் கலந் ெகாள்பவர்கள், தங்க ைடய 

பயன்பாட் ச் சாதங்களில் உள்ள ஒ , ஒளிப் பாகங்கைள, நிகழ்  நைடெப ம் 



காலங்களில் மட் ம் அன் கூர்  (ெசய ழக்கச் ெசய்தல்) அைனத் க்ெகாள்ள 

ேவண் கிேறாம்.  

 பத்  நாள் நைடெப ம் க த்தரங்குகளில் ைமயாகக் கல் ெகாண்ட அைனவ க்கும் 

மின் சான்றிதழ் வழங்கபெப ம் என்பைத மகிழ் டன் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறாம். 

 

 இைணயவழிப் பன்னாட் க் க த்தரங்கில் சிறப் ைரயாளர்களின் உைர ம், அதைனத் 

ெதாடர்ந்  பங்ேகற்பாளர்களின் கலந் ைரயாடல் நிகழ் ம் இடம்ெப ம். 

 

தமிழ் ெமாழியால் இைணேவாம் !                                                                     தமிழ் ெமாழியால் உயர்ேவாம் ! 

 
 


