சிறப் பு ஆய் வரங் கம் ( 2018-2019)

வ.
எண்

1.

நிகழ் வின் பபயர்

சிறப்பு
ஆய் வரங் க ம்

தலைப்பு

ஆய் வு லர வழங் கியவர்

தததி

முலனவர் இரத்தின. பவங் கதேசன்
பண்பபனப்படுவது

தமிழ் ப்பபராசிரியர்,

21.08.2018

சிங் க ப்பூர்.
முலனவர் இரா. சம் பத்

2.

சிறப்பு

இலக்கியவியலும்

பபராசிரியர், புதுவவ பமாழியியல்

ஆய் வரங் க ம்

பமாழியியலும்

பண்பாட்டு ஆராய் ச ்சி நிறுவனம் ,

11.09.2018

புதுவவ.

3.

4.

சிறப்பு
ஆய் வரங் க ம்

வரலாற்று ஆய் வுச்

முலனவர் தே.பி. பிரசாத் தமாதர

சிந்தவனகள் (ஊர்ப் பபயர்

பபராசிரியர், INSEC ஆய் வு நிறுவனம் ,

ஆய் வு)

பிரான் ஸ்.

சிறப்பு

எடுத்துவரப்பியல் ஓர்

ஆய் வரங் க ம்

அறிமுகம்

25.09.2018

முலனவர். தக. பழனிதவலு,
இவணப்பபராசிரியர் , பபரியார் அரசு

11.01.2019

கவல அறிவியல் கல் லூரி, கடலூர.
முலனவர் சிைம் பு. நா. பசை் வ ராசு

5.

சிறப்பு

பண்வடய இலக்கியங் க ள் :

பபராசிரியர், புதுவவ பமாழியியல்

ஆய் வரங் க ம்

இனவியல் அணுகுமுவற ஆய் வு

பண்பாட்டு ஆராய் ச ்சி நிறுவனம் ,
புதுவவ.

13.02.2019

ஒருநாள் பயிைரங் கம் ( 2018-2019)

வ.

நிகழ் வின்

எண்

பபயர்

தலைப் பு

ஆய் வுலர வழங் கியவர்

தததி

1. திரு. பப. இராதேந்திரன்
அவர்கள்
தவலவர். மபலசியத் தமிழ்
1.

ஒருநாள்
பயிலரங் கம்

தமிழரின் நாகரிகமும்
பண்பாடும்

எழுத்தாளர் சங் கம் , மபலசியா.
2. திருமதி கா.சு. மைர்பகாடி
அவர்கள்
ஆசிரியர், மபலசியத் தமிழ்

20.08.2018

எழுத்தாளர் சங் கம் , மபலசியா.

பன்னாே்டுக் கருத்தரங் கம் (2018-2019
1.

திரு. பப. இராதேந்திரன் அவர்க ள்

தவலவர். மபலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்
1.

பன் னாட்டுக்

மபலசிய எழுத்தாளர்க ளின்

கருத்தரங் க ம்

ஆளுவம

சங் க ம் , மபலசியா.
2.

திரு ஞான லசமன் அவர்க ள்

15.02.2019

ஆசிரியர், மபலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்
சங் க ப் பபாருளாளர், மபலசியா.
1. முலனவர். பபா. சத்தியமூர்த்தி
2.

பன் னாட்டுக்

அயலக இலக்கியங் க ள் ஓர்

கருத்தரங் க ம்

ஆய் வு

அவர்க ள்
தமிழ் ப்பபராசிரியர் & தவலவர், காமராசர்
பல் க வலக்க ழகம் , மதுவர.

23.10.2018

2. முலனவர் சு. லவத்தியலிங் கம்
அவர்க ள்
பதசியத்தவலவர், மபலசியத் தமிழ் மணி
மன் றம் , மபலசியத் தமிழ் காப்பகம் ,
மபலசியா.

சிறப் பு நிகழ் வு ( 2018-2019)

வ.
எண்

நிகழ் வின்
பபயர்

தலைப் பு

ஆய் வுலர வழங் கியவர்

தததி

உயர்திரு. பாஸ்கரன்
1.

சர்வபதச
தாய் பமாழி
தினம்

கிருஷ்ணமூர்த்தி, அவர்கள்
சர்வபதச தாய் பமாழி

எழுத்தாளர், கட்டுவரயாளர்,
வருமான வரித்துவற அலுவலர்,
பசன் வன.

21.02.2019

