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சூன”16 மனாததத அறின
சூன 13 அனறு
ஆச அறிரயதத அறிறின
பற்றி அறிய

ம அறிகுந்த

சசயலமுலறி

ந அறிகழ்ச்ச அறிலய

உள்தர ந அறிர்ணயக குழுவும மற்றும கணறிவினபததுலறியும இலணந்து நனானகு நனாட்கள்

மமமபனாட்டுககனான

மபரனாச அறிரயர்களும

ந அறிகழ்வுகள்

ந அறிகழ்ச்ச அறிலய

ஆர்வததுடன

வறிவிளி ககம

சமனமமலும

சசய்து

எனகனாம.

இப்பயறிவிற்ச அறி

வகுப்பறிவின

கனாண்பறிவிககப்பட்டது.

சுலவயூட்டியது

மகள்வறிவிகளுககும வறிவிலடயளி பததனர்.

நடதத அறியது.

பங்மகற்றினர்.

முதல

இரண்டனாம

பயறிவிற்ச அறியனாள்ர்கள்

அலனததுததுலறி

வகுப்பறிவில

பகுத அறியறிவில

அலனததுததுலறி

தனானபயங்க அறி

பகுத அறியறிவில

கருததுப்

ம அறிகுத அறியனான

சனாதனங்கள்

பரமனாற்றிங்கள்

ஆர்வததுடன

அலனதது

மபரனாச அறிரயர்களும இந்த ந அறிகழ்ச்ச அறியறிவின மூகம கணறிவினபலய

லகயனாளும முலறியறிவிலன இனப தனாமம முயனறு சசய்து சகனாள்ளும அளி வறிவிற்கு பயறிவிற்ச அறி சபற்றினர். கருததுக
கணறிவிப்புகளும

ந அறிகழ்ச்ச அறியறிவின

இறுத அறியறிவில

பக அறிரப்பட்டன.

கணறிவினபததுலறி

மபரனாச அறிரயர்கள்

இந்ந அறிகழ்ச்ச அறிககனான

ஏற்பனாட்டிலன ச அறிறிப்பனாக சசய்த அறிருந்தனர்.

சூன 13 அனறு
புத அறிதனாக

பணறிவியறிவில

சதனாடர்பனான

ஸ்ரீ

மசர்ந்த

ஒருங்க அறிலணப்பு

ஹயகரீவனா

புஸ்தகனாகயனா

மபரனாச அறிரயர்களுககு
பட்டலறி

நூகக

நலடசபற்றிது.

சனார்பறிவில
பயனபனாடு

நூகக

துலறித

தலகவர் முலனவர் கக்ஷ்ம அறி ச அறிறிப்புலரயனாற்றி அறினனார். அவர்தம உலரயறிவில
நூககதத அறின
இலணய

சபனாதுவனான

வசத அறிகள்

துலறிததலகவர்

வறிவித அறிமுலறிகள்

குறி அறிதது

வறிவிரவனாக

முலனவர்

மற்றும

நூககம

எடுததுலரததனார்.

பைவர் பீட்டர்

இததலகய

சனார்ந்த

மவத அறியறிவியல
ந அறிகழ்ச்ச அறிகள்

வரமவற்கததககலவ எனறு பனாரனாட்டி மபச அறினனார். ந அறிகழ்ச்ச அறியறிவில

அலனதது

மபரனாச அறிரயர்களும பங்மகற்று பயன அலடந்தனர்.

சூன 21 அனறு
மயனாகனாததுலறி;சனார்பறிவில
கலலூர

முதலவர்

முதலவர்கள்

கலலூரயறிவில

நனாட்டு

நகப்பணறிவிதத அறிட்டம

சர்வமதச

மயனாகனா

த அறினவறிவிழனா

முலனவர்

ரனாத அறிகனா

தலகலம

முலனவர்

பறிவிச்லசமணறிவி

முலனவர்

மற்றும

சகனாண்டனாடப்பட்டது.
வக அறிததனார்.

ம னாத அறி

துலண

உள்ளி பட்மடனார்;

வனாழ்ததுலர வழங்க அறினனார்கள்;. மயனாகனாச அறிரயர் வறிவி யகுமனார்,; பதஞ்சக அறி மயனாகனா
சூதத அறிரதத அறில உள்ளி  சமனாத அறி பனாதம, சனாதனனா பனாதம, வறிவிபூத அறி பனாதம, லகவலய
பனாதம

குறி அறிதது

பறிவிரனாணனாயனாமம,
எட்டுப்படி

எடுததுககூறி அறி,

ந அறிலககலளி 

லகமயட்டிலன

அத அறில

பறிவிரதத அறியனாகனாரம,
வறிவிளி கக அறி

உள்ளி 

தனாரலன,
த அறினசர

இயமம,
த அறியனானம,

மயனாகனா

ந அறியமம,
சமனாத அறி

ஆசனம,
உள்ளி பட்ட

பயறிவிற்ச அறிககனான

இகவச

வழங்க அறினனார். ஈஷனா மயனாகனா தனனனார்வ சதனாண்டர்கள் சனாவறிவிதத அறிர , ககனா உள்ளி பட்மடனார் சதகுருவனால

வடிவலமககப்பட்ட

உப, மயனாகனா பயறிவிற்ச அறி அளி பப்பதற்கு உதவறிவினர். மயனாகனாச அறிரயர்

வறிவி யகுமனார்

மற்றும நனாட்டு

நகப்பணறிவிதத அறிட்ட ஒருங்க அறிலணப்பனாளி ர்கள் மபரனாச அறிரயர்கள் முலனவர் சண்முகம, கீதனா தனகட்சும அறி, பழனபககுமனார்,
க அறிருஷ்ணன, ந அறிகழ்ச்ச அறிககனான ஏற்பனாட்டிலனச்சசய்த அறிருந்தனார்கள்

சூன 24 அனறு

கலலூர

உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல துலறி சனார்பறிவில த அறிறின மமமபனாட்டு சசனாற்சபனாழ அறிவு

கலலூர வளி னாகதத அறில நலடசபற்றிது. உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல
வரமவற்புலரயனாற்றி அறினனார்.

துலறிததலகவர் முலனவர் த அறிருமலகவனாசன

கலலூர முதலவர் முலனவர் ரனாத அறிகனா தலகலம வக அறிததனார்.

க அறிம அறிசடட்

உற்பதத அறி மமகனாளி ர்

ஸ்ரீ க அறிருஷ்ணனா

வறிவிழனாவறிவின

நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார்..

ஏற்பனாடுகலளி ச் சசய்த அறிருந்தனார்கள் .

CPC டயகனனாஸ்டிகஸ்

ச அறிறிப்புலரயனாற்றி அறினனார்.. ந அறிகழ்ச்ச அறியறிவின ந அறிலறிவறிவில முலனவர் ச அறிதரனா

உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல துலறி

மபரனாச அறிரயர்கள்

ந அறிகழ்ச்ச அறிககனான

சூன 27 அனறு

இந்த அறியன சரட்க அறிரனாஸ் த அறிருச்ச அறி க அறிலளி  சனார்பனாக

மபனாலத வறிவிழ அறிப்புணர்வு குறி அறிதத மபரணறிவி நலடசபற்றிது.

மபரணறிவியனானது

மம ர் சரவணன ந அறிலனவறிவிடதத அறிக அறிருந்து ரயறிவிலமவ சந்த அறிப்பு வலர
நலடசபற்றிது. இந்ந அறிகழ்வறிவில நம கலலூர நனாட்டு நகப்பணறிவிதத அறிட்டம, யூத
சரட்க அறிரனாஸ்,எகஸ்மணனாரனா மனாணவ மனாணவறிவிகள் பங்மகற்றினர்.

சூன 28 அனறு
சனார்பறிவில

கலலூர உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல துலறி

உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல

வனாய்ப்புகளும

குறி அறிதது ச அறிறிப்பு

நலடசபற்றிது.
வக அறிததனார்

கலலூர

இந்த அறிய

துலறியறிவின

சசனாற்சபனாழ அறிவு

முதலவர்

மருததுவ

கலலூர

முலனவர்

ஆரனாய்ச்ச அறி

மநனாககங்களும,
ரனாத அறிகனா

கவுனச அறில

வளி னாகதத அறில
தலகலம
வறிவிஞ்ஞானி முனைவனானப

முலனவர் முததுககுமனார் ச அறிறிப்புலரயனாற்றி அறினனார். அவர் தம உலரயறிவில
மபனாட்டி மதர்வுககனான ஆயததமுலறிகள் மற்றும அதன சசயலபனாடுகள்

வறிவிரவனாக

வறிவிளி ககம

அளி பததனார்.

குறி அறிதது

வறிவிளி ககம

மற்றும

மநர்முக

முனனதனாக

அளி பததனார்.

மமலும,

மதர்வறிவிலன

மனாணவர்கள்

எத அறிர்சகனாள்ளும

உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியல

எழூததுதமதர்வு

முலறிகள்

துலறிததலகவர்

பற்றி அறி

முலனவர்

த அறிருமலகவனாசன வரமவற்க, மபரனாச அறிரயர் முலனவர் ச அறிதரனா நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார். உயறிவிர்சதனாழ அறிற்நுட்பவறிவியலதுலறி
மபரனாச அறிரயர்கள் ந அறிகழ்ச்ச அறிககனான ஏற்பனாடுகலளி 

சூன 28 அனறு

சசய்த அறிருந்தனார்கள் .

கலலூர முதுந அறிலக வணறிவிகவறிவியல ஆரனாய்ச்ச அறி

துலறி சனார்பறிவில இரண்டனாம ஆண்டு

வணறிவிக வங்க அறி மமகனாண்லமததுலறி மனாணவர்களுககு சதனாழ அறிற்சனாலகயறிவின இயககங்கலளி  கண்டு உணர்தல மநரடிப்
பயறிவிற்ச அறி,

நனாமககல

மனாவட்டம

மக.மக.பறிவி

ந அறிகழ்வறிவில 50 மனாணவ மனாணவறிவியர்கள்

சூன 29 அனறு
சனார்பறிவில

இலளி ய

குறி அறிதத

கருததரங்கு

வணறிவிகவறிவியல

துலறி

வளி னாகதத அறில

ஒருங்க அறிலணப்பனாளி ர்

வரமவற்புலரயனாற்றி அறினனார்.

கலலூர

தலகலமயுலரயனாற்றி அறினனார்.

துலண

வனாழ்ததுலர
மபரனாச அறிரயர்

வணறிவிகவறிவியல

மனாணவர்களுககு

கலலூர

வழங்க அறினனார்.

சசயறிவினட்

மற்றும

மபப்ரகஸ்

ந அறிறுவனதத அறில

நலடசபற்றிது.

பங்மகற்று பயன அலடந்தனர்.

முதுந அறிலக

தலகமுலறி

சடகஸ்லடலஸ்

முதக்கு முதலீடு

மபரனாச அறிரயர்

முதலவர்

துலறி

த அறிட்டம அறிடுதல

நலடசபற்றிது.

முதலவர்
ம னாசப்

ஆரனாய்ச்ச அறி

கலலூர;

சமகரனாஜ்

முலனவர்
முலனவர்

மமகனாண்லம

கண்ணன ச அறிறிப்புலரயனாற்றி அறினனார். அவர்

பனான
ரனாத அறிகனா

பறிவிச்லசமணறிவி

கலலூர

உதவறிவி

தம உலரயறிவில இளி ம

தலகமுலறியறிவினர் முதக்கு முதலீடுகலளி  சரயனான முலறியறிவில த அறிட்டம அறிட மமற்சகனாள்ளி 
மவண்டிய நடவடிகலககள் குறி அறிதது வறிவிளி ககம அளி பததனார். மமலும புத அறிய சதனாழ அறில சதனாடங்க முதக்கு முதலீடு த அறிட்டம அறிடுதல
எததலகய நனலம பயககும

எனபது குறி அறிததும வறிவிரவனாக வறிவிளி ககம அளி பததனார். ந அறிலறிவனாக வணறிவிகவறிவியல துலறி

மபரனாச அறிரயர் முலனவர் உஷனாரனாணறிவி நனறி அறியுலரயனாற்றி அறினனார். ந அறிகழ்ச்ச அறியறிவில மனாணவ மனாணவறிவியர்கள் பங்மகற்று பயன
அலடந்தனர்.

