
11. 27.3.2022 திரு. குருசாமி மயில்ாகனன், சசயலாளர், சி்கங்க ்ரலாற்று 
ஆய்ரஙகம், செரியககாட்டை. 

ஒப்பியல க�ாக்கில ்.உ.சி.யும் 
சமகால இந்தியச் சூழலும்

12. 28.3.2022 மு்ன்ர் வீ.ராமராஜ், ்ழக்கறிஞர், முன்னாள் உறுப்பினர் - 
தமிழ�ாடு குழந்்தகள் உரி்மகள் ொதுகப்பு ஆ்ையம். 

்.உ.சி.யின் ்ழக்கறிஞர் ெனி

13. 29.3.2022 மு்ன்ர் கிங்ஸடைன் ொல தம்புராஜ், கெராசிரியர், தமிழத்து்ை 
சுலதான் இடரி்ஸ ெலக்லக்கழகம், மகலசியா

்.உ.சி.யின் சமாழிப்ெற்றும் 
ஆளு்மயும்

14. 30.3.2022 கெரா. உலக�ாயகி ெழனி, இயக்கு�ர், தமிழ ்ளர்ச்சிக் கழகம், 
சசன்்ன ெலக்லக்கழகம். 

கதசியப் ொர்்்யில ்.உ.சி.

15. 31.3.2022 கெரா. க.ெஞசாஙகம், திைனாய்ாளர், கமனாள் கெராசிரியர், 
காஞசி மாமுனி்ர் ெடடைகமற்ெடிப்பு ்மயம், புதுச்கசரி.

தமிழின் மறுமலர்ச்சிக்கு ்.உ.சி.யின் 
ெஙகளிப்பு

16. 1.4.2022 திரு. செருமாள் சர்ைக்குமார், முதுநி்ல விரிவு்ரயாளர், 
தமிழத்து்ை, கெராத்னப் ெலக்லக்கழகம், இலங்க. 

்.உ.சி.யின் இதழியல ெஙகளிப்பு

17. 2.4.2022 திரு. சரங்கயா முருகன், ஆய்ாளர், எழுத்தாளர். ்.உ.சி.யும் தமிழிஞர்களும்
18. 3.4.2022 கெரா. சத.கத்�ாதன், கெராசிரியர், அரசியல அறிவியல மற்றும் 

சொது நிர்்ாகவியல, அணைாம்லப் ெலக்லக்கழகம். 
்.உ.சி.யின் சதாழிலாளர் உரி்ம 
கொராடடைஙகள்

19. 4.4.2022  கெரா. சு.ொலசுப்ரமணியன், இயக்கு�ர், தமிழியல மற்றும் 
ெணொடடுப்புலம், தமிழ�ாடு திைந்தநி்லப் ெலக்லக்கழகம்.

சுகதசிக் கப்ெகலாடடிய ்ரலாறு

20. 5.4.2022 மு்ன்ர் ெ.செயகிருஷைன், கெராசிரியர் ( ம ) த்ல்ர், 
தமிழத்து்ை, ககரளா ெலக்லக்கழகம். இயக்கு�ர், திராவிடை 
ெணொடடு ஆயவு ்மயம். 

்.உ.சி.யின் உ்ர எழுதிய நூலகளும் 
உ்ரத்தின்களும்

21. 6.4.2022 மு்ன்ர் ச.இரவி, கெராசிரியர், தமிழத்து்ைத் த்ல்ர், 
தமிழ�ாடு மத்திய ெலக்லக்கழகம், திரு்ாரூர். 

்.உ.சி.யின் ்ரலாற்று 
அ்டையாளஙகள்

22. 7.4.2022 கெரா. ொ.மதி்ாைன், கமனாள் தமிழத்து்ைத் த்ல்ர், 
ொரதிதாசன் ெலக்லக்கழகம், திருச்சி. 

்.உ.சி.யின் சி்ஞானகொத உ்ரயில 
இலக்கைக் குறிப்புகள்

23. 8.4.2022 கெரா. ஸ்ரீபிரசாந்தன், த்ல்ர், தமிழத்து்ை, கெராத்னப் 
ெலக்லக்கழகம், இலங்க. 

திருக்குைள் அைத்துப்ொல ்.உ.சி.யின் 
உ்ர - ஒரு க�ாக்கு

24. 9.4.2022 கெரா. மு. தஙகராசு, கமனாள் து்ைக்ந்தர், செரியார் 
ெலக்லக்கழகம், கசலம். 

்.உ.சி.யின் தமிழரின் அ்டையாளம்

25. 10.4.2022 திரு. து.இரவிக்குமார், எழுத்தாளர், �ாடைாளுமன்ை உறுப்பினர், 
விழுப்புரம்.

்.உ.சி.யும் சு்ாமி சகொனந்தாவும்

26. 11.4.2022 கெரா. கத. ஞானசுந்தரம், கமனாள் து்ைத்த்ல்ர், 
சசம்சமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறு்னம், சசன்்ன.

சசம்சமாழித் தமிழாயவு மத்திய 
நிறு்னம். 

27. 12.4.2022 புல்ர் சொ.க்லசாமி, எழுத்தாளர் ்.உ.சி.யும் அ்ர் கால ஆளு்மகள்
28. 13.4.2022 கெரா. அ.மார்க்்ஸ, எழுத்தாளர், கமனாள் கெராசிரியர், க்தியலது்ை ்.உ.சி. என்கிை கொராளி
29. 14.4.2022 கெரா. இராம குரு�ாதன், கமனாள் கெராசிரியர், ெச்்சயப்ென் 

கலலுாரி, சசன்ன்ன
்.உ.சி.யின் திருக்குைள் உ்ர

30. 15.4.2022 நி்ைவு விழா

்ரி்ச 
எண:

கததி கெச்சாளர்கள் த்லப்பு

1. 17.3.2022 சதாடைக்க விழா கெரா. சி.சுந்தரமூர்த்தி, து்ைத்த்ல்ர், 
சசம்சமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறு்னம், சசன்்ன.

2. 18.3.2022 கெரா. முகி்ல இராசொணடியன், கமனாள் ெதி்ாளர், 
சசம்சமாழித் தமிழாயவு மத்திய நிறு்னம், சசன்்ன.

்.உ.சி.யின் சமாழி ஆளு்ம

3. 19.3.2022 மு்ன்ர் பி.சக்திக்ல, கெராசிரியர் அரசியல அறிவியல து்ை, 
அணைாப் ெலக்லக்கழகம்.

்.உ.சி.யின் சமூக சிந்த்னயும் 
இன்்ைய கத்்யும்

4. 20.3.2022 மு்ன்ர் ொ.இரவிக்குமார், இ்ைப் கெராசிரியர், தமிழத்து்ை, 
புது்் ெலக்லக்கழகம், புது்்.

்.உ.சி.யின் சசாற்சொழிவுகள்

5. 21.3.2022 மு்ன்ர் சி.சுப்ரமணியன் கெராசிரியர் ( ம ) த்ல்ர், அரசியல 
அறிவியல மற்றும் சொது நிர்்ாகவியல, அணைாம்லப் 
ெலக்லக்கழகம்.

காலனிய எதிர்ப்புச் சிந்த்னகள்

6. 22.3.2022 கெரா. வீ. அரசு, கமனாள் இலக்கியத்து்ைத் த்ல்ர், 
சசன்்னப் ெலக்லக்கழகம். 

தமிழக சமூக நீதி ்ரலாறு: ்.உ.சி.

7. 23.3.2022 கிருஷை கொதி
8. 24.3.2022 கெரா. �.�டைராெ பிள்்ள, கமனாள் இயக்கு�ர், இந்திய 

சமாழிகளின் �டு்ண நிறு்னம், ்மசூரு. 
சமாழிசெயர்ப்புச் சிக்கலகளுக்கு 
்.உ.சி.யின் சமாழிசெயர்ப்பின் ்ழி 
தீர்வுகள்

9. 25.3.2022 கெரா. கு.ச்.ொலசுப்ரமணியன், கமனாள் இலக்கியத் து்ைத் 
த்ல்ர், தமிழப் ெலக்லக்கழகம் 

விடுத்லப் கொராடடை ்ரலாறு

10. 26.3.2022 கெரா. செருமாள் முருகன், எழுதாளர், முதல்ர், அரசு 
க்லக்கலலூரி, �ாமக்கல. 

்.உ.சி. ெதிப்புப் ெணிகள்

கப்பல�ோட்டிய தமிழன்
வ.உ.சி 150

இ்ைய்ழிப் ென்னாடடுக் கருத்தரஙகம்
�ாள்: 17.3.2022 முதல 15.4.2022 ்்ர 30 �ாடகள் �டைக்கும் நிகழவுகள்...


