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ப ொறியியல் புலம் 

தமிழ் மன்றம் 

 

 தமிழ் மன்றம் 2005 ஆம் ஆண்டு ததொடங்கப்பட்டது. 
அனைத்து மொணவர்களுக்கும் த ொற்தபொழிவு, கட்டுனை, 
ஓவியம் மற்றும் கவினதப் பபொட்டிகள் ததொடர்ந்து 
நடத்தப்படுகின்றை. தமிழ் மன்ற மொணவர்கள் மற்ற 
நிறுவைங்கள் நடத்தும் பல்பவறு நிகழ்ச் ிகளில் 
பங்பகற்கின்றைர். பொைதியொர் பிறந்த நொள், பொைதியொர் 
நினைவு நொள், விபவகொைந்தர் பிறந்த நொள் பபொன்ற 
 ந்தர்ப்பங்களில் தமிழ்மன்ற உறுப்பிைர்களுக்கு  ீைொை 

இனடதவளியில் தமிழ்ப் பிைமுகர்களின்  ிறப்புச் 

த ொற்தபொழிவுகள் ஏற்பொடு த ய்யப்பட்டுள்ளை. 

மொணவர்களின் இலக்கியப் பனடப்புகள் புத்தகங்கள் மற்றும் 

பத்திரினககளில் தவளியிடப்படுகின்றை. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

நிகழ்ச்சி ததொகுப்பு 
 

2021-2022 
 

தமிழ்மன்றம் தபொறுப்பொளர் 
 

 டொக்டர். து. வைீ வைிதொ (இனண பபைொ ிரியர்/ ECE) 
 

 
அலுவலக உறுப்பிைர்கள் 
 
  ம்யுக்தவர்ஷிைி எம் (IV CSE) 
 

 ஸ்ரீஹர்ஷிைி என்  (III CSE) 
 

 

 

 



    
தேதி : 20-09-2021 

இடம்  :  நிகழ்நிலை (online mode) 

"ேமிழ் என்று ச ொை்லும்த ொதே நொவினிக்கும்! 

ேமிழ் நம் ேொய்சமொழி என்று நிலனக்லகயிை் மனமினிக்கும்"! 

 

அே்ேலகய ேமிழனொய் ் பிறந்ே ஒவ்சவொருவரும் ேன் 

ேொய்சமொழியின் தவரறிய, நம் முன்தனொர ்வொழ்ந்ே அலடயொளங்கலளே் 

தேடி  ்ச ன்று, ேமிழின்  ொரம் ரியமும் ேமிழரின் கைொ  ்ொரமும் தமலும் 

அறிவு  ொரந்்ே எண்ணங்கலள மொணவரக்ளிலடதய புது ்பிக்கவும் 

ஊக்குவிக்கவும் நம் அவினொசிலிங்கம்  நிறுவனே்தின்  ேமிழ் மன்றம் 

நை்வொய் ்ல  ஏற் டுே்திே் ேருகிறது. 

 

 

 

         



      

 

 

 



                            

 

  

                அந்ே  வலகயிை்   ொரதியொர ்நிலனவு நொள் -  ச  ்டம் ர ் 20 ஆம்  

தேதி  அன்று மொணவிகளுக்கு நம் ேமிழ் மன்றம் வினொடி வினொ த ொட்டிலய 

நடே்தியது. இதிை் 30 மொணவரக்ள்  ங்குச ற்றனர.்  

 

 

 



 
நிகழ்ச்சி த ொகுப்பு 

 
2022-2023 

 
 மிழ்மன்றம் தபொறுப்பொளர் 

 
 டொக்டர். து. வரீ வனி ொ (இணை பபரொசிரியர்/ ECE) 
 

 
அலுவலக உறுப்பினர்கள் 
 
  

 ஸ்ரீஹர்ஷினி என்  (IV CSE) 
 வி ர்ஷனொ டி (II FPPT) 
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