
 

தமி� இல�க�ய�களி� ப�ைடய

தமிழ�களி� ெதாழி���ப�
சா��க� 
ெநச� ம��� பாைன�
ெதாழி���ப�.
ச�ககால�த�� வ�வைம�� ம���  
க��மான�களி� ெதாழி���ப�.
ெப�� ேகாய��க�    ம��� ப�ற
வழிபா��� தள�களி�
க�டட�கைல ம��� ச��ப�கைல�
ெதாழி���ப�.
ப�ைடய தமிழ�களி�
உேலாகவ�ய� அற��. 
க�ப� க��� ெதாழி���ப�க�.
நாணய�க�, மணிக�

உ�வா��� ெதாழி���ப�க�.
���பாசன�   ம��� ேவளா�ைம

சா��த ெதாழி���ப�க�.
கட�சா� அற��� அற��சா�
ச�க��.
கணினி� தமி� வள��ச� :  தமி�
ெம�ெபா�� ெதாழி���ப�.
அற�வ�ய� தமிழி� வள��ச�.
ெதா��ய� ஆ�வ�� ெதாழி���ப
சா��க� : ஒ� க�ேணா�ட�.

உ�ளட�க� 
ெபாற�ய�ய� ெதாழி���ப�
தமி� வள��ச� ைமய�
அ�ணா ப�கைல�கழக�

ெச�ைன - 600 025
 

ஆச�ரிய� ேம�பா���ஆச�ரிய� ேம�பா���
த�ற� பய��ச�த�ற� பய��ச�

 6 நா�க�  

Faculty Development Programme

  Tamils in Technology
(for GE3252(affl) & GE5254(UD) R2022

Curriculam)

 தைலைம� �ரவல�
ேபரா. �ைனவ� ரா. ேவ�ரா�
�ைணேவ�த�, அ�ணா ப�கைல�கழக�

 �ரவல�
ேபரா. �ைனவ� ேகா.ரவ��மா� 
பத�வாள�, அ�ணா ப�கைல�கழக�,

ஒ��க�ைண�பாள� 
ேபரா. �ைனவ� பா. உமா மேக�வரி
இய��ந�,   
ெபாற�ய�ய� ம��� ெதாழி���ப� தமி�
வள��ச� ைமய�,  அ�ணா ப�கைல�கழக�

மா�� 20 - 25 , 2023

இைண ஒ��க�ைண�பாள� 
ேபரா. �ைனவ� ச��. அ��ெச�வ�
இய��ந�, க�வ�சா� ப��டக ஆரா��ச� ைமய�, 
அ�ணா ப�கைல�கழக�.

 வளாக �த�ைமய� 
ேபரா. �ைனவ� ேலா. �க�த�
�த�ைமய�, க��� ெபாற�ய�ய� க��ரி
அ�ணா ப�கைல�கழக�.

ம�டல அைம�பாள� 
ேபரா. �ைனவ�. ச. ��� ரா��மா�
இைண இய��ந�, 
ெபாற�ய�ய� ம��� ெதாழி���ப� தமி�
வள��ச� ைமய�,  அ�ணா ப�கைல�கழக�.

   தமிழ��தமிழ��தமிழ��
ெதாழி���ப��ெதாழி���ப��ெதாழி���ப��    



ேநா�க�  

அ�ணா ப�கைல�கழக�த��
அ��கார� ெப�ற ெபாற�ய�ய�
க��ரிகளி� த���த�ப�ட
பாட�த��ட�த�� �தலா� ஆ�� 
 இர�டா� ப�வ�த�� �த�தாக
அற��க�ப��த�ப���ள  
 தமிழ�� ெதாழி���ப�� (Tamils
in Technology) எ�ற தைல�ப�லான
பாட�ைத�   க�ப��க��ள
ேபராச�ரிய�கைள ஆய�த�ப����
ேநா�க��, வ��ன�கைள�
ெகா�� பய���வ��க
த��டமிட�ப���ள�.   

ஒ��த�  ப�வ�  

ெபய� :

பதவ� :

க��ரி ெபய� & �கவரி :
-------------------------------------
-------------------------------------
ைகேபச�  எ�: 

மி�ன�ச� �கவரி :

ேம�க�ட  ேபராச�ரிய� ,
அ�ணா
ப�கைலகழக�த��  மா��
20  �த�  25  வைர   ஆ�
நா�க�  நைடெபற��ள
ஆச�ரிய�  த�ற�
ேம�பா���  பய��ச�
வ��ப��  கல��  ெகா��
பய�  ெபற
அ�மத�யளி�க�ேற� .

இ�ஙன�
க��ரி  �த�வ�
.

யா�
ப�ேக�கலா�?

அ�ணா ப�கைல�கழக�
�ைறக�, இைண��� ெபாற�ய�ய�
க��ரிக�, அ�ணா
ப�கைல�கழக�த�� அ��கார�
ெப�ற க��ரிகைள� சா��த
ேபராச�ரிய�க� ப�ேக�கலா� .   

பத��� ப�வ� ��� ப�வ�
வ�வ�� இைண�க�ப���ள�.
�ேழ ெகா��க�ப���ள ���
ப�வ இைண�ைப� ெதா���
பத��� ப�வ�ைத ந�ர�ப��
���த�ெச�ய�ப�ட ���   ப�வ
வ��ண�ப��ட�
ெகா��க�ப���ள  ப�வ�த��
க��ரி �த�வ�  ஒ��த� சா��
ெப��, �ேக� ெச�� ��கா��  
��� ப�வ�த��
ெகா��க�ப���ள இைண�ப��
பத�ேவ�ற� ெச��  சம��ப��க��. 

பத�� ெச�ய

ெதாட�ப���

dirtamildvt@annauniv.edu

��� ப�வ இைண��

பத��� க�டண� க�ைடயா�பத��� க�டண� க�ைடயா�பத��� க�டண� க�ைடயா�

044 22358592 / 93 
94448 82247 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEbJGFmAHbev9c2Hco3UPWpSTKCDfkR2B8lFpdKpyRrBIkDg/viewform?usp=sf_link

