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1. ACTION PLAN

Category
Name of the Event

/ Activity
Venue Start Date End Date Description

WORKSHOP

ACTIVITY

COMPETITION

AWARENESS

EVENT

இருநாள்
இணை�யவழி
தே�சியக்

கரு�்�ரங்கம்.
�ணை�ப்பு:

த�ா�்�மிழர்
ப�்பாடு
எச்சங்கள்

Google 
Meet 
Software

27.05.2020 28.05.2020

2. ACTION  REPORT

Name of the Event / Activity 
   இருநாள் இணை�யவழி தே�சியக் கரு�்�ரங்கம்

�ணை�ப்பு:   த�ா�்�மிழர் ப�்பாடு எச்சங்கள்



Activities Start Date 27.05.2020

No. of Resource persons 2

Report Description

மு��்நாள், ‘   ’வர�ாத�ழுது��ி�் தபருங்க�்கா��் �ரவுகள்   என்�

 �ணை�ப்பி�்  முணைனவர் க.பா�ாஜி (பூ.சா.தேகா.   கணை� அ�ிவிய�்

க�்லூரி, தேகாயம்பு�்தூர்)  உணைர நிகழ்��்ினார்.

 இர�்டாம் நாள், ‘    –  ’தபருங்க�்கா� மட்க�ப் ப�்பாடு கள ஆய்வு  

  என்� �ணை�ப்பி�்  முணைனவர் ந.இராதேஜந்�ிரன் (   இந்துஸ�்ான் கணை�

 அ�ிவிய�் க�்லூரி, தேகாயம்பு�்தூர்)  உணைர நிகழ்��்ினார்.

Activities End Date 28.05.2020

No. of Participants 240

Report Name    இருநாள் இணை�யவழி தே�சியக் கரு�்�ரங்கம்

REPORT OF THE EVENT IN 50 WORDS

   த�ா�்�மிழர் ப�்பாடு எச்சங்கள்     என்� �ணை�பப்ி�் நிகழ்��்ப்பட இருநாள் கரு�்�ரங்கம்
      அணைனவருக்கும் மிகவும் பயனுணைடய�ாக இருந்��ாகப் ப�ரும் பின்னூட்டம் (Feedback) அளி�்�னர்.
     இருநாட்களிலும் ப�்தேவறு �ரவுகணைள�் �ாங்கிய படக்காட்சிகணைள (PPT)  கரு�்�ாளர்கள்

 பார்ணைவயாளருக்குக் கா�்பி��்னர்.    இ�ி�் ப� �ரவுகள்,    நம்முணைடய �மிழ்ப் ப�்பாட்டின்
     த�ான்ணைமணைய உ�கி�்கு உரக்கச் தசா�்லும் வி�மாக அணைமந்�ிருந்�து.  ஹாரப்பா,  தகாகஞ்ச�தேரா

     அகழ்வாய்வுகளி�் கிணைடக்கப்தப�்� �ரவுகளுக்கு இணை�யாக�் �மிழக��்ிலும் கிணைட�்துள்ளன
   என்பணை� ஆய்வாளர்கள் இருவரும் தமய்ப்பி�்�னர்.   இ�ன் த�ாடர்ச்சியாக,    �மிழ�்்துணை� தேமலும் சி�

   இணை�யவழிக் கரு�்�ரங்குகணைள நட��்�் �ிடட்மிட்டுள்ளது.

வகுப்பு பாடம் ஒப்பணைடப்பு தே�ர்வு பங்தேக�்�
மா�வர்கள்

I பி.ஏ. �மிழ்  தபாது�் �மிழ் 7 5 60

ஆங்கி�ம்
- 1 60

 இக்கா� இ�க்கியம்
3 4 60

 நன்னூ�் - தசா�்
2 1 60

  �மிழக வர�ாறும் ப�்பாடும்
3 - 60

II பி.ஏ. �மிழ்  தபாது�் �மிழ் 2 1 58

ஆங்கி�ம்
1 1 58

 பு�பத்பாருள் தவ�்பாமாணை�
1 3 58

காப்பியங்கள்
2 2 58



  �மிழ் இ�க்கிய வர�ாறு
1 4 58

III பி.ஏ. �மிழ்  சங்க இ�க்கியம் 3 - 48

��்டிய�ங்காரம்
3 3 48

  �ிராவிட தமாழிகளின் ஒப்பி�க்க�ம்
1 5 48

நாட்டுப்பு�விய�்
3 1 48

 அடிப்பணைடக் க�ினி
2 1 48

I எம்.ஏ. �மிழ்  இக்கா� இ�க்கியம் 2 2 19

 பக்�ி இ�க்கியம்
2 1 19

 காப்பியம்
2 3 19

 த�ா�்காப்பியம் - தபாருள்
1 4 19

 தபாது தமாழியிய�்
2 1 19

சு�்று�ாவிய�்
2 1 19

II எம்.ஏ. �மிழ்  சங்க இ�க்கியம் 2 2 10

 த�ா�்காப்பியம் - எழு�்து
5 1 10

 த�ா�்காப்பியம் - தசா�்
3 1 10

தமாழிதபயர்ப்பிய�்
1 1 10

ஊடகவிய�்
3 1 10

Ugc வகுப்பு 03.05.2020   மு��் பு�னம் (Watsapp)    வழியாகவும் கூகுள் வகுப்பணை� வழியாகவும்
 நணைடதப�்று வருகி�து.

REPORT OF THE EVENT IN 50 WORDS

 இணை�வழி (Watsapp,  Google  Class  room,  kahoot,  Google  meet,  Google  form)  மூ�மாக
       நட�்�ப்படும் �ிருப்பு��் வகுப்புகளிலும் தே�ர்வுகளிலும் �மிழ்�்துணை�ணையச் சார்ந்� இளங்கணை� ம�்றும்

  முதுகணை� மா�வர்கள் 195     தேபர் க�ந்துதகா�்டு பயன்தப�்று வருகின்�னர்.  தேமலும்
      இ�ன்வாயி�ாகதேவ ஒப்பணைடப்புகணைள மா�வர்கள் எழு�ி உரிய தேபராசிரியர்களுக்கு அனுப்பி

ணைவக்கின்�னர்.     இ�ன்மூ�ம் மா�வர்கள் தே�ர்வுக்கான பயி�்சிணையப் தபறுகின்�னர்.  தேமலும் முதுகணை�
       ப�்கணை�க் கழக மானியக்குழு நட�்தும் தே�ர்வுக்கும் பயி�்சி அளிக்கப்பட்டு வருகி�து.

 
     பி� துணை�கணைளச் சார்ந்� தபாது�்�மிழ் மா�வர்களுக்கும் (UG I, II  Year)   தேம�்கு�ி�்� வழிகளி�்

    �ிருப்பு��் வகுப்புகளும் தே�ர்வுகளும் நட��்ப்பட்டு வருகின்�ன.


