
தேசிய கருத்ேரங்கம் 

  “அடிப்படை அறிவியலில் ேற்தபோடேய ஆரோய்ச்சிகள்“ 

நிகழ்ச்சி ருங்கிடைப்போளர்கள்: 1.   முடைவர். வி. ஜெய்சங்கர், 

    இடைப்தபரோசிரியர், 

    தவதியியல்துடற,  

     மோநிலக்கல்லூரி, ஜசன்டை. 

 

            2. முடைவர். நோ. இரோேோ கிருஷ்ைன்,  

    உேவிப்தபரோசிரியர், 

     ேோவரவியல் உயரோய்வு டமயம், 

                 ஜசன்டை பல்கடலக்கழகம், 

                 கிண்டி, ஜசன்டை. 

 

துடற : சுற்றுச்Nழல் அறிவியல்                                       தேதி     :  25.11.2019 
 

வ.எண். தநரம் ேடலப்பு துடற வல்லுநரின் ஜபயர் 
1. கோடல 10.00 - 11.30 

மணி வடர 
கைதலோர சுற்றுச்Nழல் 

அடமப்பின்ஜேோடல 

உைர்வு  

முடைவர் ச. சஞ்சீவி , 

தபரோசிரியர்,  

புவியியல் துடற ,  

அண்ைோ பல்கடலக்கழகம் ,  

ஜசன்டை -600025. 

2. கோடல 11.30 – மதியம் 

1.00 மணி வடர  

உலகளவில் 

சுற்றுச்Nழல் 

மோற்றங்கள் மற்றும் 

பல்லுயிர் போதுகோப்பு  

முடைவர். ந. போர்த்ேசோரதி , 

தபரோசிரியர் மற்றும் புல முேல்வர், 

சுற்றுச்Nழல் மற்றும் சுற்றுச்Nழல் அறிவியல் துடற,  

உயிர் அறிவியல் பள்ளி ,  

போண்டிச்தசரி பல்கடலக்கழகம்,  

புதுச்தசரி – 605014. 

3. மதியம் 2.00 – 3.30 

மணி வடர  

சுற்றுச்Nழல் 

பிரச்சடைகளும் 

அேன் 

தமலோண்டமயும்  

முடைவர் ச. வின்ஜசன்ட் , 

 தபரோசிரியர் மற்றும் புலமுேல்வர் (ஆரோய்ச்சி)(ஒய்வு), 

ேடகசோல் அறிவியலோளர் , 

லதயோலோ கல்லூரி ,  

ஜசன்டை – 600034. 
4. மதியம் 3.30 – மோடல  

5.00 மணி வடர 

அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 

தமற்படிப்புகள் :  
வழியும், 

வழிமுடறகளும்  

முடைவர் தம. முத்ேமிழ் அரசன்,  

இளம்  விஞ்ஞோனி இந்திய தேசிய அறிவியல் அகோைமி 

மற்றும் டி.எஸ். பி. இன்ஸ்டபயர் ஆரோய்ச்சியோளர்,  

தேசிய ேோவர உயிரி ஜேோழில்நுட்ப நிறுவைம், 

(ஐ. சி. ஏர். ஆர் – என். ஐ. பி. பி.) 

புசோ வளோகம்,  புதுடில்லி- 110012. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

துடற : ேோவர அறிவியல்                             தேதி:  26.11.2019 

 

வ.எண். தநரம் ேடலப்பு துடற வல்லுநரின் ஜபயர் 
5. கோடல 10.00 – 11.30 

மணி வடர  

உயிரி பன்மமும் 

மக்கள் நலனும்  
முடைவர் து. நரசிம்மன், 

தபரோசிரியர், 

மலர் ஆரோய்ச்சி டமயம், 

ஜசன்டை கிறிஸ்துவ கல்லூரி, 

 ேோம்பரம், ஜசன்டை – 600 059 

6. கோடல 11.30 – மதியம் 

1.00 மணி வடர  

இந்தியோவில் சித்ே 

மருந்துகளின் 

மருத்துவ மற்றும் 

வணிக அம்சங்கள்  

மருத்துவர். எஸ். ஜசல்வரோென்,  

ஆரோய்ச்சி அலுவலர் (சித்ேோ) விஞ்ஞோனி – 3. 

மத்திய சித்ே ஆரோய்ச்சி SCRI வளோகம், 

அரும்போக்கம், ஜசன்டை – 600 106. 

7. மதியம் 2.00 – 3.30 

மணி வடர  

ேோவர திசு வளர்ப்பின் 

பயன்போடுகள்  
முடைவர் ச. சரவைன்,  

இடைப் தபரோசிரியர்,  

ேோவரவியல் துடற, 

பச்டசயப்பன் கல்லூரி,  

ஜசன்டை -600 030. 
8. மதியம் 3.30 – மோடல 

5.00 மணி வடர  

அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 

தமற்படிப்புகள் : 
வழியும், 

வழிமுடறகளும்  

முடைவர் தம. முத்ேமிழ் அரசன்,    

இளம்  விஞ்ஞோனி இந்திய தேசிய அறிவியல் அகோைமி 

மற்றும் டி.எஸ். பி. இன்ஸ்டபயர் ஆரோய்ச்சியோளர்,  

தேசிய ேோவர உயிரி ஜேோழில்நுட்ப நிறுவைம்,  

(ஐ. சி. ஏர். ஆர் – என். ஐ. பி. பி.) 

 புசோ வளோகம், புதுடில்லி- 110012. 
 

துடற : இயற்பு  அறிவியல்                            தேதி: 27.11.2019 

 

வ.எண். தநரம் ேடலப்பு துடற வல்லுநரின் ஜபயர் 
9. கோடல 10.00 – 11.30 

மணி வடர  

புற்றுதநோடய எதிர் 

ஜகோள்வதில்  

பதயோதபோதைோனீக்ஸ் 

முடைவர் பி. அருைோ,  

தபரோசிரியர் மற்றும் ேடலவர்,  

மருத்துவ இயற்பியல் துடற ,  

அண்ைோ பல்கடலக் கழகம், 

ஜசன்டை -600 025. 

10. கோடல 11.30 – மதியம் 

1.00 மணி வடர  
உயிர் இயற்பியல் – 

எதிர்கோல அறிவியல் 

முன்தைோடி  

முடைவர் தமோ. ந. ஜபோன்னுசோமி, 

தபரோசிரியர், 

படிகவியல் மற்றும் உயிர் இயற்பியல் துடற, 

ஜசன்டை பல்கடலக்கழகம் , 

கிண்டி வளோகம், ஜசன்டை – 600 025. 
11. மதியம் 2.00 – 3.30 

மணி வடர  

இன்டறய நவீை 

ஜேோழில் நுட்பத்தின் 

அடிப்படை இயற்பியல்  

முடைவர் ரீட்ைோ ெோன், 

தபோரோசிரியர் மற்றும் ேடலவர், 

தகோட்போட்டு இயற்பியல் துடற, 

ஜசன்டை பல்கடலக்கழகம், 

கிண்டி வளோகம், ஜசன்டை – 600 025. 

12. மதியம் 3.30 – மோடல 

5.00 மணி வடர  

அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 

தமற்படிப்புகள் :  
வழியும், வழிமுடறகளும்  

முடைவர் தம. முத்ேமிழ் அரசன்,  

இளம்  விஞ்ஞோனி இந்திய தேசிய அறிவியல் அகோைமி 

மற்றும் டி.எஸ். பி. இன்ஸ்டபயர் ஆரோய்ச்சியோளர், 

தேசிய ேோவர உயிரி ஜேோழில்நுட்ப நிறுவைம், 

(ஐ. சி. ஏர். ஆர் – என். ஐ. பி. பி.) 

 புசோ வளோகம், புதுடில்லி- 110 012. 

 

 

 



 

 

துடற:  தவதி அறிவியியல்                               தேதி: 28.11.2019 
 

வ.எண். தநரம் ேடலப்பு துடற வல்லுநரின் ஜபயர் 
13. கோடல 10.00 – 11.30 

மணி வடர  

சிறப்புமிகு பலபடி 

ஜபோருள்கள் – ஒர் நவீை 

அணுகுமுடற 

முடைவர் வி. ஜெய்சங்கர் ,  

இடைப்தபோரோசிரியர்,  

தவதியியல் துடற,  

மோநிலக் கல்லூரி, ஜசன்டை – 60005 

14. கோடல 11.30 – மதியம் 

1.00 மணி வடர  

மருந்ேோக்க 

ஜேோழிற்சோடலகளின் 

தபோக்குகள் மற்றும் 

வோய்ப்புகள்  

திரு ம. பஞ்சோட்சரம், 

ஜசயல் இயக்குநர் , 

தகப்டலன் ஸ்ஜைரிங் லிமிஜைட், 

ஜசன்டை.  
15. மதியம் 2.00 – 3.30 

மணி வடர  

 

நமக்குள் தவதியியல்  
முடைவர். தகோ. சுகன்யோ, 

துடைப் தபரோசிரியர்,  

தவதியியல் துடற,  

இரோணி தமரிக் கல்லூரி, 

ஜசன்டை – 600005. 

16. மதியம் 3.30 – மோடல 

5.00 மணி வடர  

அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 

தமற்படிப்புகள் :  
வழியும், வழிமுடறகளும்  

முடைவர் தம. முத்ேமிழ் அரசன் 

இளம்  விஞ்ஞோனி  இந்திய தேசிய அறிவியல் அகோைமி 

மற்றும் டி.எஸ். பி. இன்ஸ்டபயர் ஆரோய்ச்சியோளர் 

தேசிய ேோவர உயிரி ஜேோழில்நுட்ப நிறுவைம், 

(ஐ. சி. ஏர். ஆர் – என். ஐ. பி. பி.) 

 புசோ வளோகம், புதுடில்லி- 110012. 
 

துடற: விலங்கியல்                                        தேதி: 29.11.2019 
 

வ.எண். தநரம் ேடலப்பு துடற வல்லுநரின் ஜபயர் 
17 கோடல 10.00 – 

11.30மணி வடர  

அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 

தமற்படிப்புகள் : வழியும், 

வழிமுடறகளும்  

முடைவர் தம. முத்ேமிழ் அரசன்,       

இளம்  விஞ்ஞோனி  இந்திய தேசிய அறிவியல் அகோைமி 

மற்றும் டி.எஸ். பி. இன்ஸ்டபயர் ஆரோய்ச்சியோளர்,  

தேசிய ேோவர உயிரி ஜேோழில்நுட்ப நிறுவைம்,  

(ஐ. சி. ஏர். ஆர் – என். ஐ. பி. பி.) 

புசோ வளோகம், புதுடில்லி- 110012. 
18. கோடல 11.30 – மதியம் 

1.00 மணி வடர  

ேோவரbAல்மின்ந்த் 

புழுஜகோல்லி மருந்து 

கண்ைறிேல் மற்றும் 

தமம்படுத்துேல்  

முடைவர். ல வீரகுமோரி, 

இடைப் தபரோசிரியர் மற்றும் ேடலவர் (ஒய்வு)  

முதுநிடல விலங்கியல் அறிவியல் மற்றும் ஆரோய்ச்சி துடற, 

பச்டசயப்பன் கல்லூரி, ஜசன்டை – 600030. 

19. மதியம் 2.00 – 3.30 

மணி வடர  

கிடரதயோ போதுகோப்பு 

மற்றும் மீன் வளர்ப்பில் 

இேன் பயன்போடுகள்  

முடைவர் ந. முனுசோமி, 

தபரோசிரியர் (ஒய்வு),  

முேன்டம நிடல கண்டுபிடிப்போளர், 

சி. எஸ். ஆர். ேடகசோல் அறிவியலோளர் திட்ைம், 

விலங்கியல் துடற, ஜசன்டை பல்கடலக்கழகம்,  

கிண்டி வளோகம், ஜசன்டை – 600 025. 

20. மதியம் 3.30 – மோடல 

5.00 மணி வடர  

தநோய் கண்ைறிேலுக்கோை 

கலன்கள் – 

நிகழ்கோலமும் , 

வருங்கோலமும்  

மருத்துவர் மற்றும் முடைவர் மு. ரோமன், 

திட்ை இயக்குநர்,  

கோல்நடை மருத்துவ ஆய்வின் பயன்போடுசோர் பரிமோற்ற ேளம், 

மத்திய பல்கடலக்கழக ஆய்வுக்கூை வளோகம், 

ேமிழ்நோடு கோல்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கடலக்கழகம், 

மோேவரம் போல்பண்டை, 

ஜசன்டை – 600 051. 

 

 



பயைடைந்ே மோைோக்கர்களின் எண்ணிக்டக : 980 

பயைடைந்ே கல்லூரிகளின் பட்டியல் : 

1. இரோணி தமரிக் கல்லூரி, ஜசன்டை. 

2. கோயிதே மில்லத் அரசு மகளிர் கல்லூரி, ஜசன்டை. 

3. குருநோைக் கல்லூரி, ஜசன்டை. 

4. போரதி மகளிர் கல்லூரி, ஜசன்டை. 
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