
1 
 

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

முதல் அமர்வு: எண்மியமாக்கம் 
ஒருங்கிணைப்பு : திரு. க. சுந்தர் (ர ோஜோ முத்ததயோ நூலகம்) 

ஆகத்து 1, 2015 - காலை 11.00-1.00       ப ாருண்லம: நூல்கள் 
பங்கேற்பாளர்ேள் 

● முனைவர் ந. அதியமான் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● பேரா. ஆ.க இராமகிருஷ்ணன் 
இந்திய அறிவியல் கழகம், பபங்களூரு.  

● பேரா. வவ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு),  
பைன்லை. 

● பேரா. வ. வெயபேவன் 
பைன்லைப் பல்கலைக்கழக அகராதி 
திருத்தப் பதிப்பு, பைன்லை. 

● முனைவர் பே. கபணஷ்ராம் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● பேரா. ஆ. இரா. வவங்கடாேலேதி 
பைன்லை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

● முனைவர் பக. ேங்கபவல் 
பபரியார் பல்கலைக்கழகம், சைைம். 

● முனைவர் வேரி. கபிலன் 
மதுலர காமராஜர் பல்கலைக்கழக 
கல்லூரி, மதுலர. 

● முனைவர் வவ. வெயகுமார் 
பைம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவைம், பைன்லை. 

● முனைவர் இராம.கி 
கணித்தமிழ் ஆர்வைர், பைன்லை. 

● பேரா. வீ. அரசு 
பைன்லைப் பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
பைன்லை.  

● திரு. எஸ். ராமகிருஷ்ணன் 
எழுத்தாளர், பைன்லை. 

● பேரா. வேருமாள் முருகன் 
மாநிைக் கல்லூரி, பைன்லை. 

● திரு. இந்திரன் 
ஓவியர், பைன்லை. 

● திரு. ேத்ரி பேோத்ரி 
கிழக்கு பதிப்பகம், பைன்லை. 

● திரு. வோள்ளாச்சி நேன் 
அறிவுலரஞர், பபாள்ளாச்சி. 

● முனைவர் வேங்னகப் வோதுவன் 
அறிவுலரஞர், பைன்லை. 

 திரு. அ. அறிவன் 
தாழி, புதுச்சைரி. 

● திரு. வேௌமியன் 
துளிர் ைாப்ட், பைன்லை. 

● திரு. ே. வேல்லப்ேன் 
பழனியப்பா பிரதர்ஸ், பைன்லை. 

● திரு. அ. இளங்பகாவன் 
காட்கிராப் டிஜிட்டல் பிலரசவட் லிட்., 
பைன்லை. 

● திரு. சி. ஆைந்ேன் 
வள்ளி ைாப்ட்சவர், பைன்லை. 

● திரு. துனர குமபரேன் 
விருபா, பைன்லை. 

● முனைவர் பகா. விேயராகவன் 
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

● முனைவர் அ. மணவழகன்  
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

 முனைவர் கா. மு. பேகர் 
தமிழ் வளர்ச்சித் துலை, பைன்லை. 

● திரு. எம். கண்ணன் 
புதுச்சைரி பிபரஞ்சு நிறுவைம்,  
புதுச்சைரி. 

● திரு. டி. ோலசுப்ரமணியன் 
புதுச்சைரி பிபரஞ்சு நிறுவைம், 
புதுச்சைரி. 

 
மற்றும் 
அரசு நூைகத் துலை அலுவைர்கள் 
 

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
 
 பேரா. கு. கல்யாணசுந்ேரம் 
லுைான், ஸ்விட்ைர்ைாந்து. 

 

 

http://www.ulakaththamizh.org/
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

முதல் அமர்வு: எண்மியமாக்கம் 
ஒருங்கிணைப்பு : திரு. க. சுந்தர் (ர ோஜோ முத்ததயோ நூலகம்) 

ஆகத்து 1, 2015 - மாலை 2.30 - 5.30 

ப ாருண்லம: சுவடிகள், கல்வவட்டுக்கள், ஆவணங்கள், ஓவியங்கள் இன்ன பிற 

பங்கேற்பாளர்ேள் 

● பேரா. சு. சுவாமிநாேன் 
ஐ.ஐ.டி. (ஓய்வு), தில்லி. 

● முனைவர் சு. ராெபவல் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● திரு. ே. பே. ோலாஜி 
பைன்லைப் பல்கலைக்கழகம், பைன்லை. 

● முனைவர் முத்துேங்கர் 
புதுச்சைரி பிபரஞ்சு நிறுவைம், புதுச்சைரி. 

● முனைவர் முருபகேன் 
புதுச்சைரி பிபரஞ்சு நிறுவைம், புதுச்சைரி. 

● திரு. மணி மு. மணிவண்ணன் 
கணினி வல்லுநர், பைன்லை. 

● திரு. நாக. இளங்பகாவன் 
பமன்பபாருள் அறிவுலரஞர், பைன்லை. 

● திரு. வேருமாள் 
ைரசுவதி மகால் (ஓய்வு), தஞ்லை. 

● முனைவர் சுேர்ேன் 
ைரசுவதி மகால், தஞ்லை. 

● திரு. திபயாடர் ோஸ்கரன் 
எழுத்தாளர், பபங்களூரு 

● திரு. சு. வவங்கபடேன் 
எழுத்தாளர், மதுலர. 

● மருத்துவர் கு. சிவராமன் 
பூவுைகுகின் நண்பர்கள். 

● திரு. இந்திரன் 
ஓவியர், பைன்லை. 

● வேருஞ்ேச்ேர் வேன்ைன் வமய்ம்மன் 
இைமணி, தஞ்லை. 

● திருமதி. பேன்வமாழி அருளி 
தழல், புதுச்சைரி. 

மற்றும் 
 அரசு ஆவணக் காப்பக அலுவைர்கள்  
 அரசு அருங்காட்சியக அலுவைர்கள் 
 அரசு பதால்லியல் துலை அலுவைர்கள் 
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

இரண்டாம் அமர்வு: கணினிமமாழியியல், மமாழித்மதாழில்நுட்பம் 
ஒருங்கிணைப்பு : ரே ோ. ந. ததய்வசுந்த ம் 

ஆகத்து 1, 2015 - காலை 11.00-1.00  ப ாருண்லம: ● தரவு வ ொழியியல் 
          ● வ ொழி ஆய்வுக்கருவிகள் 

பங்கேற்பாளர்ேள் 

● பேரா. சி. ேண்முகம் 
 பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 சகாயம்புத்தூர். 
● பேரா. வவ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 பைன்லை. 
● முனைவர் வி. திருவள்ளுவன் 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 
 அண்ணாமலைநகர். 
● பேரா. ே. இராபெந்திரன் 
 அம்ரிதா விஸ்வா வித்யாபீடம், 
 சகாயம்புத்தூர். 
● முனைவர் அ. பெம்ஸ் 
 தமிழ் இலணயக் கல்விக்கழகம், பைன்லை. 
● பேரா. ஆர். ேரண்யா 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 
 அண்ணாமலைநகர். 
● பேரா. ே. ோண்டியராொ 
 மதுலர அபமரிக்கன் கல்லூரி, மதுலர. 
● முனைவர் வவ. ேைலட்சுமி 
 எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம்,  பைன்லை. 
● திருமதி. மு. அபிராமி 
 பைன்லை. 

● முனைவர் நீலாத்ரி பேகர் ோஸ் 
 இந்திய புள்ளியியல் நிறுவைம், 
 பகால்கத்தா. 
● முனைவர் வி. ஞாைசுந்ேரம் 
 இந்திய பமாழிகளின் நடுவண் 
 நிறுவைம் (ஓய்வு), லமசூர். 
● முனைவர் ல. இராமமூர்த்தி 
 இந்திய பமாழிகளின் நடுவண் 
 நிறுவைம், லமசூர். 
● முனைவர் அ. குமரன் 
 லமக்சராைாஃப்ட், பபங்களூரு. 
● பேரா. அ. காமாட்சி 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 
 அண்ணாமலைநகர். 
● முனைவர் ஆர். ஶ்ரீராம் 
கிரைண்ட் பபாறியியல் கல்லூரி, 
பைன்லை. 

● பேரா. வி. இபரணுகாபேவி 
 மதுலர காமராைர் பல்கலைக்கழகம், 
 மதுலர. 
● திருமதி. உமாபேவி 
 பைன்லை.  

● திரு. அ. பமாகன் 
 சதசிய தகவலியியல் லமயம் (ஓய்வு), 
 பைன்லை. 
● பேரா. விெய பவணுபகாோல் 
பிபரஞ்சு ஆராய்ச்சி நிறுவைம், 
புதுச்சைரி. 

● பேரா. மா. கபணேன் 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 அண்ணாமலைநகர். 
● பேரா. ல. ப ாோ 
 அண்ணா பல்கலைக்கழகம், பைன்லை. 
● பேரா. எஸ். அருள்வமாழி 
 ஐதராபாத் நடுவண் பல்கலைக்கழகம், 
 ஐதராபாத். 
● முனைவர் ஜி. ேழனிராென் 
 காைர்சகாடு நடுவண் பல்கலைக்கழகம், 
 சகரளா. 
 

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
● பேரா. வாசு அரங்கநாேன் 
 அபமரிக்கா 
● திரு. பவல்முருகன் சுப்ரமணியன் 
 அபமரிக்கா 
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 

(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

இரண்டாம் அமர்வு: கணினி மமாழியியல், மமாழித் மதாழில்நுட்பம் 
ஒருங்கிணைப்பு : ரே ோ. ந. ததய்வசுந்த ம் 

ஆகத்து 1, 2015 - மாலை 2.30-5.30  ப ாருண்லம: ● பேச்சுத் வதொழில்நுட்ேம் 
          ● ஒளிவழி எழுத்தறிவொன் 
          ● மின்னகரொதி 

பங்கேற்பாளர்ேள் 

● பேரா. க. முருனகயன் 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 அண்ணாமலைநகர். 
● பேரா. வவ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 பைன்லை. 
● பேரா. அ. இராமோமி 
 மசைான்மணியம் சுந்தரைார் 
 பல்கலைக்கழகம், திருபநல்சவலி. 
● முனைவர் மா. பூங்குன்றன் 
 பைந்தமிழ்ச் பைாற்பிைப்பியல் 
 அகரமுதலித் திட்டம், பைன்லை. 
● திருமதி. ஆர். இராணி 
 அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 
 அண்ணாமலைநகர். 
● திரு. இரா. மலர் அமுேன் 
 திைமைர், பைன்லை. 
● இரா. அகிலன்  
 பைம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
 நிறுவைம், பைன்லை. 

● பேரா. ோ. ரா. சுப்பிரமணியன் 
 சகரளா பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு). 
● பேரா. ே. ோஸ்கரன் 
 தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 
● பேரா. ே. அருளி 
 தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் (ஓய்வு), 
 தஞ்லை. 
● முனைவர் மு. கண்ணன் 
 பைந்தமிழ்ச் பைாற்பிைப்பியல் 
 அகரமுதலித் திட்டம், பைன்லை. 
● முனைவர் ே. குமார் 
 தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம், 
 திருவாருர். 
● பேரா. டி. ேத்தியராஜ் 
 இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் 
 அறிவியல் கல்லூரி, பைன்லை. 
● பேரா. மணிபமகனல 
 அன்பில் தருமலிங்கம் சவளாண் 
 கல்லூரி  மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவைம், 
 திருச்சி. 

● பேரா. ஆ.க. இராமகிருஷ்ணன் 
 இந்திய அறிவியல் கழகம், 
 பபங்களூரு.  
● பேரா. வே. மானேயன் 
 பைன்லைப் பல்கலைக்கழக அகராதி 
 திருத்தப் பதிப்பு, பைன்லை. 
● பேரா. கு. அரபேந்திரன் 
 பாரத் பல்கலைக்கழகம், பைன்லை. 
● முனைவர் இரவிேங்கர் 
 புதுச்சைரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சைரி. 
● பேரா. வோன்ராஜ் 
 மதுலர காமராைர் பல்கலைக்கழகம், 
 மதுலர. 
● திரு. சுந்ேர் (இள. ோலசுந்ேரராமன்) 
 மிந்த்ரா, பைன்லை.  

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
● பேரா. வாசு அரங்கநாேன் 
 அபமரிக்கா. 
● திரு. பவல்முருகன் சுப்ரமணியன் 
 அபமரிக்கா. 
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

மூன்றாம் அமர்வு: மபாதுவள ஊடகப் பரப்புரர 
ஒருங்கிணைப்பு : திரு. அ. இரவிசங்கர், விக்கி ஊடகம்,  இந்தியப்பிரிவு 

ஆகத்து 1, 2015 - மாலை 11.00 - 12.00         ப ாருண்லம : விக்கியூடகத் திட்டங்கள் 
பங்கேற்பாளர்ேள் 

● திரு. ஆழி வேந்தில்நாேன் 
ஆழி பதிப்பகம், பைன்லை. 

● திரு. ே. ேண்முகம் 
லமன்ட் டிரீ. 

● திருமதி. ோர்வதி ஶ்ரீ 
ஆசிரியர், சைைம். 

● திரு. சிபி,  
கட்டற்ை பமன்பபாருள் அைக்கட்டலள, 
தமிழ்நாடு. 

● திரு. இல. ோலசுந்ேரஇராமன் 
மிந்த்ரா. 

● திரு. திபைஷ்குமார் வோன்னுோமி, 
ஐ சகட் குசளாபல் பைால்யூைன்ஸ் 
லிட்., பபங்களூரு.  

● திரு. ேகவல் உழவன் 
ஆத்தூர். 

● திரு. மணியன் 
பி.எஸ்.என்.எல். (ஓய்வு). 

● வோறிஞர் சூரியபிரகாஷ் ேண்முகம். 
● திரு. ேமஸ் 
ஊடகவியைாளர். 

● திரு. ோ. பேவோஸ் 
எழுத்தாளர். 

● திரு. ஆண்டனி 
ஊடகவியைாளர். 

● முனைவர் வேங்னகப் வோதுவன் 
பைன்லை. 

● வோறிஞர். வேல்வ சிவகுருநாேன் 
பைன்லை. 

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
  
●  பேரா. வே. இரா. வேல்வகுமார் 
வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகம், 

  கைடா. 
●  திரு. மயூரநாேன் 
கட்டடக் கலைஞர், 
ஐக்கிய அரபு நாடுகள். 

●  திரு. ேஞ்சீவி சிவகுமார் 
இைங்லக. 
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

மூன்றாம் அமர்வு: மபாதுவள ஊடகப் பரப்புரர 
வழிநடத்துபவர் : திரு. சிபி, கட்டற்ற மென்மபொருள் அறக்கட்டணை, தமிழ்நொடு 

ஆகத்து 1, 2015 - காலை 12:00 - 01:00             ப ாருண்லம : வேொதுவள வ ன்வேொருள் ேயன்ேொடு 
பங்கேற்பாளர்ேள் 

● திரு. இனிய நேரு 
சதசிய தகவலியியல் லமயம், 
பைன்லை. 

● திரு. இல. ோலசுந்ேர இராமன் 
மிந்த்ரா. 

● திரு. விக்பைஷ்ராஜ் 
முலைவர்ப் பட்ட ஆய்வாளர் 
இைண்டன். 

● திரு. ந. நாகராஜ் 
இண்டிக் சைப், 
பைன்லை. 

 
 

● திரு. அ. இரவிேங்கர் 
விக்கிஊடகம்,  இந்தியப்பிரிவு. 

● திரு. ேகவல் உழவன் 
விக் ைைரி. 

● திரு. ஆழி வேந்தில்நாேன் 
ஆழி பதிப்பகம், 
பைன்லை. 

● திரு. வேல்வமுரளி 
விசுவல் மீடியா, கிருட்டிணகிரி. 

● முனைவர் துனர. மணிகன்டன் 
பாரதிதாைன் பல்கலைகழக உறுப்புக் 
கல்லூரி, திருச்சி. 

● முனைவர் சி. சிேம்ேரம் 
காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைகழகம், 
காந்திகிராம். 

● திரு. ே. ேண்முகம் 
லமன்ட் டிரீ. 
 

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
● திரு. அருண்குமார் 
மசைசியா. 

● திரு. ே. சீனிவாேன் 
  லிைக்சு பயன்பாட்டுக்குழு,           
  இைண்டன். 
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தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துணையாடல் 
(ஆகத்து 1 மற்றும் 2, 2015) 

மூன்றாம் அமர்வு: கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் 
ஒருங்கிணைப்பு : ரே ோ. சு. இ ோஜோ ோம் 

ஆகத்து 1, 2015 - மாலை 2.30-5.30  ப ாருண்லம: ● இரண்டொம் வ ொழியொகத் தமிழ்க் கல்வி 
          ● அந்நிய வ ொழியொகத் தமிழ்க் கல்வி 
          ● கற்றல்-கற்பித்தலில் வதொழில்நுட்ேப் ேயன்ேொடு 

பங்கேற்பாளர்ேள் 

● பேரா. மு. வோன்ைனவக்பகா 
பாரத் பல்கலைக்கழகம், பைன்லை. 

● பேரா. அ. இராமோமி 
மசைான்மணியம் சுந்தரைார் 
பல்கலைக்கழகம், திருபநல்சவலி. 

● பேரா. கார்த்திபகயன் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● பேரா. ேரசுராமன் 
புதுச்சைரி பமாழியியல் பண்பாட்டு 
ஆராய்ச்சி நிறுவைம், புதுச்சைரி. 

● பேரா. உேயசூரியன் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● முனைவர் அ. மணவழகன் 
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

● முனைவர் ேசும்வோன் 
உைகத்தமிழ்ச் ைங்கம், மதுலர. 

● திருமதி. ோரதி 
பமாழி வல்லுநர். 

● ஐயப்ேன் மகாராென் 
திலரப்பட இயக்குநர், பைன்லை. 

● திரு. சுகன் கலாேன் 
ராஜ் பதாலைக்காட்சி, பைன்லை. 

● பேரா. வ. ஞாைசுந்ேரம் 
இந்திய பமாழிகளின் நடுவண் 
நிறுவைம், லமசூர். 

● பேரா. ோம் பமாகன்லால் 
இந்திய பமாழிகளின் நடுவண் 
நிறுவைம் (ஓய்வு), லமசூர். 

● பேரா. ோலசுப்பிரமணியன் 
திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம். 

● பேரா. இரங்கநாேன் 
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

● பேரா. இல. சுந்ேரம், 
எஸ். ஆர். எம். பல்கலைக்கழகம், 
பைன்லை. 

● வவற்றிச்வேல்வி இராேமாணிக்கம், 
கலிசபார்னியா, அபமரிக்கா. 

● திரு. இலக்குவைார் திருவள்ளுவன் 
தமிழ் ஆர்வைர், பைன்லை. 

● திருமதி. தீோ 
எழுத்தாளர், பைன்லை. 

● திரு. துளசிோேன் 
எஸ்.ஆர்.வி சமனிலைப்பள்ளி. 

● பேரா. ஆபராக்கியநாேன் 
புதுலவப் பல்கலைக்கழகம், புதுச்சைரி. 

● பேரா. ோலகுமார் 
இந்திய பமாழிகளின் நடுவண் 
நிறுவைம், லமசூர். 

● பேரா. முரளிேரன் 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்லை. 

● பேரா. ம.வே. இரபிசிங் 
எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம், பைன்லை. 

● பேரா. வேல்வக்குமார் 
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
பைன்லை. 

 

மற்றும் 
 கணினிவழித் தமிழ்க்கல்விக்காை விருது 
பபற்ை அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் 

 

* இனணயவழி ேங்பகற்பு * 
● ராெம், கலிசபார்னியா 
● முஸ்ேக்முகமது, இைங்லக 
● சிவாபிள்னள, இைண்டன் 
● முகுந்ேராஜ் சுப்பிரமணியன், 
ஆஸ்திசரலியா 

● அன்பு வெயா, ஆஸ்திசரலியா 

http://www.ulakaththamizh.org/



