11. 27.3.2022 திரு. குருசாமி மயில்வாகனன், செயலாளர், சிவகங்கை வரலாற்று ஒப்பியல் ந�ோக்கில் வ.உ.சி.யும்
ஆய்வரங்கம், பெரியக�ோட்டை.
சமகால இந்தியச் சூழலும்

வ.உ.சி 150

கப்பல�ோட்டிய தமிழன்

இணையவழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

நாள்: 17.3.2022 முதல் 15.4.2022 வரை 30 நாட்கள் நடக்கும் நிகழ்வுகள்...
வரிசை
எண்:

தேதி

பேச்சாளர்கள்

தலைப்பு

1. 17.3.2022 த�ொடக்க விழா பேரா. சி.சுந்தரமூர்த்தி, துணைத்தலைவர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை.
2. 18.3.2022 பேரா. முகிலை இராசபாண்டியன், மேனாள் பதிவாளர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை.

வ.உ.சி.யின் ம�ொழி ஆளுமை

3. 19.3.2022 முனைவர் பி.சக்திவேல், பேராசிரியர் அரசியல் அறிவியல் துறை,
அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம்.

வ.உ.சி.யின் சமூக சிந்தனையும்
இன்றைய தேவையும்

4. 20.3.2022 முனைவர் பா.இரவிக்குமார், இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
புதுவை பல்கலைக்கழகம், புதுவை.

வ.உ.சி.யின் ச�ொற்பொழிவுகள்

5. 21.3.2022 முனைவர் சி.சுப்ரமணியன் பேராசிரியர் ( ம ) தலைவர், அரசியல் காலனிய எதிர்ப்புச் சிந்தனைகள்
அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகவியல், அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகம்.
6. 22.3.2022 பேரா. வீ. அரசு, மேனாள் இலக்கியத்துறைத் தலைவர்,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்.

தமிழக சமூக நீதி வரலாறு: வ.உ.சி.

7. 23.3.2022 கிருஷ்ண ஜ�ோதி
8. 24.3.2022 பேரா. ந.நடராஜ பிள்ளை, மேனாள் இயக்குநர், இந்திய
ம�ொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம், மைசூரு.

ம�ொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்களுக்கு
வ.உ.சி.யின் ெமாழிபெயர்ப்பின் வழி
தீர்வுகள்

9. 25.3.2022 பேரா. கு.வெ.பாலசுப்ரமணியன், மேனாள் இலக்கியத் துறைத்
தலைவர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

விடுதலைப் ப�ோராட்ட வரலாறு

10. 26.3.2022 பேரா. பெருமாள் முருகன், எழுதாளர், முதல்வர், அரசு
கலைக்கல்லூரி, நாமக்கல்.

வ.உ.சி. பதிப்புப் பணிகள்

12. 28.3.2022 முனைவர் வீ.ராமராஜ், வழக்கறிஞர், முன்னாள் உறுப்பினர் தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகப்பு ஆணையம்.

வ.உ.சி.யின் வழக்கறிஞர் பனி

13. 29.3.2022 முனைவர் கிங்ஸ்டன் பால் தம்புராஜ், பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
சுல்தான் இட்ரிஸ் பல்கலைக்கழகம், மலேசியா

வ.உ.சி.யின் ம�ொழிப்பற்றும்
ஆளுமையும்

14. 30.3.2022 பேரா. உலகநாயகி பழனி, இயக்குநர், தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம்,
சென்னை பல்கலைக்கழகம்.

தேசியப் பார்வையில் வ.உ.சி.

15. 31.3.2022 பேரா. க.பஞ்சாங்கம், திறனாய்வாளர், மேனாள் பேராசிரியர்,
காஞ்சி மாமுனிவர் பட்டமேற்படிப்பு மையம், புதுச்சேரி.

தமிழின் மறுமலர்ச்சிக்கு வ.உ.சி.யின்
பங்களிப்பு

16.

1.4.2022

திரு. பெருமாள் சரவணக்குமார், முதுநிலை விரிவுரையாளர்,
தமிழ்த்துறை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

வ.உ.சி.யின் இதழியல் பங்களிப்பு

17.

2.4.2022

திரு. ரெங்கையா முருகன், ஆய்வாளர், எழுத்தாளர்.

வ.உ.சி.யும் தமிழிஞர்களும்

18.

3.4.2022

பேரா. தெ.தேவநாதன், பேராசிரியர், அரசியல் அறிவியல் மற்றும் வ.உ.சி.யின் த�ொழிலாளர் உரிமை
ப�ொது நிர்வாகவியல், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
ப�ோராட்டங்கள்

19.

4.4.2022

பேரா. சு.பாலசுப்ரமணியன், இயக்குநர், தமிழியல் மற்றும்
பண்பாட்டுப்புலம், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்.

சுதேசிக் கப்பல�ோட்டிய வரலாறு

20.

5.4.2022

முனைவர் ப.ஜெயகிருஷ்ணன், பேராசிரியர் ( ம ) தலைவர்,
தமிழ்த்துறை, கேரளா பல்கலைக்கழகம். இயக்குநர், திராவிட
பண்பாட்டு ஆய்வு மையம்.

வ.உ.சி.யின் உரை எழுதிய நூல்களும்
உரைத்தின்களும்

21.

6.4.2022

முனைவர் ச.இரவி, பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம், திருவாரூர்.

வ.உ.சி.யின் வரலாற்று
அடையாளங்கள்

22.

7.4.2022

பேரா. பா.மதிவாணன், மேனாள் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி.

வ.உ.சி.யின் சிவஞானப�ோத உரையில்
இலக்கணக் குறிப்புகள்

23.

8.4.2022

பேரா. ஸ்ரீபிரசாந்தன், தலைவர், தமிழ்த்துறை, பேராதனைப்
பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

திருக்குறள் அறத்துப்பால் வ.உ.சி.யின்
உரை - ஒரு ந�ோக்கு

24.

9.4.2022

பேரா. மு. தங்கராசு, மேனாள் துணைவேந்தர், பெரியார்
பல்கலைக்கழகம், சேலம்.

வ.உ.சி.யின் தமிழரின் அடையாளம்

25. 10.4.2022 திரு. து.இரவிக்குமார், எழுத்தாளர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்,
விழுப்புரம்.

வ.உ.சி.யும் சுவாமி சகஜானந்தாவும்

26. 11.4.2022 பேரா. தே. ஞானசுந்தரம், மேனாள் துணைத்தலைவர்,
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை.

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய
நிறுவனம்.

27. 12.4.2022 புலவர் ப�ொ.வேல்சாமி, எழுத்தாளர்

வ.உ.சி.யும் அவர் கால ஆளுமைகள்

28. 13.4.2022 பேரா. அ.மார்க்ஸ், எழுத்தாளர், மேனாள் பேராசிரியர், வேதியல்துறை வ.உ.சி. என்கிற போராளி
29. 14.4.2022 பேரா. இராம குருநாதன், மேனாள் பேராசிரியர், பச்சையப்பன்
கல்லுாரி, சென்னனை
30. 15.4.2022 நிறைவு விழா

வ.உ.சி.யின் திருக்குறள் உரை

