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1. ACTION PLAN 

 

Category 
Name of the Event / 

Activity 
Venue Start Date End Date Description 

WORKSHOP      

ACTIVITY      

COMPETITION      

AWARENESS      

EVENT 

எருநாள் 

இணைலறி 

தேசிக் 

கருத்ேங்கம். 

ேணயப்பு:  

நவீன இயக்கிம்: 

புணனகணேின் 

லடிலபம் லயாரம் 

Google 

Meet 

Software 

28.06.2020 28.06.20  

OTHER 
(PLAN  

OF JULY 

2020) 

1 

 

இணைலறி 

ேிமனமித் தேர்வு 

ேணயப்பு: சங்க 

இயக்கிம் 

Google 

form 

Software 

15.07.2020 15.07.2020 

சங்க 

இயக்கித்ேில் 

இருந்து 

லினாக்கள் 

தகட்கப்படும். 

50% ேிப்பபண் 

பபரபலர்களுக்கு 

ின் சான்மிேழ் 

லறங்கப்படும். 

2 

இணைலறி 

இருநாள் 

கருத்ேங்கம் 

ேணயப்பு: பக்ேி 

இயக்கிம் 

Google 

Meet 

Software 

21.07.2020 22.07.2020 

கருத்ேங்கில் இரு 

நாட்களும் பங்கு 

பபரபலர்களுக்கு 

ின் சான்மிேழ் 

லறங்கப்படும். 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. ACTION  REPORT 

 

Name of the Event / Activity  

எருநாள் இணைலறி தேசிக் கருத்ேங்கம் 

ேணயப்பு: நவீன இயக்கிம்:  

புணனகணேின் லடிலபம் லயாரம் 

Activities Start Date 28.06.2020 

No. of Resource persons 1 

Report Description 

ேணயப்பு: நவீன இயக்கிம்: புணனகணேின் லடிலபம் 

லயாரம் ன்ம ேணயப்பில் பணனலர் ப.ணலாபுாி 

(ேிறில் ற்ரம் பண்பாட்டுப் புயம், ேிழ்நாடு 

ேிமந்ேநிணயப் பல்கணயக் கறகம்) உண நிகழ்த்ேினார். 

Activities End Date 28.05.2020 

No. of Participants 140 

Report Name எருநாள் இணைலறி தேசிக் கருத்ேங்கம் 

 

 

REPORT OF THE EVENT IN 50 WORDS 

 

நவீன இயக்கிம்: புணனகணேின் லடிலபம் லயாரம் ன்ம ேணயப்பில் நிகழ்த்ேப்பட 

எருநாள் கருத்ேங்கம் அணனலருக்கும் ிகவும் பனுணடோக இருந்ேோகப் பயரும் 

பின்னூட்டம் (Feedback) அரித்ேனர்.  தாப்பி லடிலான நாலல் ற்ரம் சிரகணே னும் 

இயக்கி லணகணகள் ேிறில் தலரூன்மி லயாற்ரக்குப் பின்புள்ர அசிணயயும் சப் 

பிச்சணனகணரயும் கருத்ோரர் தபசினார். நாலல் னும் இன்ணம லடில பற்சிக்கு 

கிமித்ேலர்கரின் பங்கரிப்பு பக்கிானோக இருந்ேது ன்ர அலர் குமிப்பிட்டார். 

ஆங்கிதயர்கள் ேிழ் பாறிணக் கற்பேற்காக ற்படுத்ேப்பட்ட அணப்புகள் லறிாகப் 

பய நூல்கள் அச்சு லடிலம் பபற்மன ன்ம ேகலணயயும் அலர் குமிப்பிட்டார். 

தாப்பிர்கள்பயம் உருலான உணநணட ணப ற்ரக்பகாள்ர இங்குள்ர பயருக்கும் 

ேக்கம் இருந்ேிருக்கிமது. ீண்டும் பசய்யுள் லறிக்தக ேிரும்பும் பற்சிகணரயும் அலர்கள் 

டுத்ேிருக்கிமார்கள். இேணனபல்யாம் கடந்து நாலல் னும் லடிலம் இேழ்கரின் லறிாக 

ேிழ் ண்ைில் நிணயபபற்மது ன்ர அலர் ேது உணண படித்ோர். கருத்ோரர் 

தற்கண்ட ேணயப்பில் பணனலர் பட்டம் பபற்மலர். அேனால், இந்ே உண ஆறானோகவும் 

ஆோபூர்லாகவும் அணந்ேது. 

 

 



 

 

லகுப்பு பாடம் Google Meet 

லறிாக 

நணடபபற்ம 

லகுப்புகள் 

Google Form 

லறிாக 

நணடபபற்ம 

தேர்வுகள் 

Google Class 

Room லறிாக 

அரிக்கபட்ட 

எப்பணடப்புகள் 

பங்தகற்ம  

ாைலர்கள் 

  
I 
ப
ி.

. 
ே

ிழ்

 

பபாதுத் ேிழ் 2 1 1 28 

ஆங்கியம் - - - 28 

இக்காய இயக்கிம் 3 1 - 28 

நன்னூல் - பசால் 7 2 2 28 

லயாரம் பண்பாடும் 5 2 1 28 

II
 ப
ி.

. 
ே

ிழ்

 

பபாதுத் ேிழ் 4 2 - 48 

ஆங்கியம் 4 2 - 48 

புமப்பபாருள்  4 2 - 48 

காப்பிங்கள் 4 2 - 48 

ேிழ் இயக்கி லயார 4 2 - 48 

II
I 
ப
ி.

. 
ே

ிழ்

 

சங்க இயக்கிம் 6 1 2 23 

ேண்டியங்காம் 3 1 - 23 

எப்பியக்கைம்  3 3 1 23 

நாட்டுப்புமலில் 3 1 2 23 

அடிப்பணடக் கைினி 2 1 - 23 

I 

ம்

.
. 
ே

ிழ்

 

இக்காய இயக்கிம் 7 1 - 17 

பக்ேி இயக்கிம் 4 3 - 17 

காப்பிம்  4 2 - 17 

போல். - பபாருள் 4 2 - 17 

பபாது பாறிில் 2 1 - 17 

சுற்ரயாலில் 1 1 - 17 

II
 
ம்

.
. 
ே

ிழ்

 

சங்க இயக்கிம் 6 1 1 09 

போல். - ழுத்து 2 2 1 09 

போல்காப்பிம் - பசால் 7 1 - 09 

பாறிபபர்ப்பில் 4 1 - 09 

ஊடகலில் 2 2 1 09 

Ugc 

லகுப்பு 

பதுகணய, பேல் ற்ரம் இாண்டாம் ஆண்டு ாைலர்களுக்குப் பல்கணயக்கறக ானிக் 

குழு நடத்தும் தேர்வுக்கான லகுப்பு (NET), 03.05.2020 பேல் கூகுள் லகுப்பணம (Google 

Class Room) ற்ரம் கூகுள் ீட் (Google Meet) லறிாக நணடபபற்ர லருகிமது. 

 

 

 

 



 

REPORT OF THE EVENT IN 50 WORDS 

 

இணைலறி (Whatsapp, Google Class room, kahoot, Google meet, Google form) பயாக 

நடத்ேப்படும் ேிருப்புேல் லகுப்புகரிலும் தேர்வுகரிலும் ேிழ்த்துணமணச் சார்ந்ே 

இரங்கணய ற்ரம் பதுகணய ாைலர்கள் 125 தபர் கயந்துபகாண்டு பன்பபற்ர 

லருகின்மனர். தலும் இேன்லாியாகதல எப்பணடப்புகணர ாைலர்கள் ழுேி உாி 

தபாசிாிர்களுக்கு அனுப்பி ணலக்கின்மனர். இேன்பயம் ாைலர்கள் தேர்வுக்கான 

பிற்சிணப் பபரகின்மனர். தலும் பதுகணய பல்கணயக் கறக ானிக்குழு நடத்தும் 

தேர்வுக்கும் பிற்சி அரிக்கப்பட்டு லருகிமது. 

  

பிம துணமகணரச் சார்ந்ே பபாதுத்ேிழ் ாைலர்களுக்கும் (UG I, II Year) தற்குமித்ே 

லறிகரில் ேிருப்புேல் லகுப்புகளும் தேர்வுகளும் நடத்ேப்பட்டு லருகின்மன. 


