Youtube Mylai Thiruvalluvar Tamil Sangam Channel

Youtube Links for Ariviyal Arangam (Science Symposium)
1. ஆகலாம் அடுத்த கலாம்
2.

Dr. டில்லிபாபு

Global Transition

https://youtu.be/ItW-ZgLoq3o

02-08-2020

https://youtu.be/yqb-3PWOwaM

Dr. கக.பலராமன் 09-08-2020

https://youtu.be/D_8cf3G8fRk

3. த ொழில் நுட்பங்களும் வேலை ேொய்ப்புகளும் கேனியல் செல்லப்பா 16-08-2020

4.

புதுலைத் த ொழில் நுட்பமும் அ ன்

ொக்கமும் இரவைஷ் வேதுரொைன்

23-08-2020 https://youtu.be/t-c50-4p03Q

5. ேிண்ணியல் மு ல் இயற்லக வேளொண்லை ேலர ைனுநீ ி ைொணிக்கம் 30-08-2020

6.

எண்ணியல் ைொற்றத் ில் த ொழில் முலைவேொர்

https://youtu.be/bnxLppWCRvw

https://youtu.be/89N0yNqHoM0

மு.ஆறுமுகம் 06-09-2020

7.

த ொழில் முலைவேொர் ேொய்ப்புகளும் ேேொல்களும் ேி.ேிக்வைஷ்

13-09-2020

https://youtu.be/s8FAxYWXP38

8.

உயிரித் த ொழில் நுட்பத் ின் புதுலையும் புரட்ேியும் நொ.பொர ி

20-09-2020

https://youtu.be/jiH7Me14Qak

9.

வேளொண் த ொழில் நுட்பத் ில் புதுலை

10
11.

தபொறியியல் த ொழில் நுட்பம்
வே ியியல் த ொழில் நுட்பம்

12. பொதுகொப்புத் த ொழில் நுட்பம்

Dr.

கெது.குமணன்

Dr. நா.குலகெகரன்
Dr. ந.கலலச்செல்வி

18-10-2020 Dr.

26-09-2020

04-10-2020

https://youtu.be/Qp15XpUeVoY
https://youtu.be/sw1CAThBQDQ

04-10-2020

https://youtu.be/2bhVEgJAjFk
https://youtu.be/CaDbpfh7DxI

ேி. நடரொஜன்

13. ககரானா கற்றுத் தரும் பாேங்கள் 01-11-2020 Dr.இரகுநந்தனன் https://youtu.be/PTq7YOBuxjQ
14.

ககரானா குறித்த ஆய்வுகளும் ெவால்களும் 08-11-2020 கேமபிரபா

https://youtu.be/Td85WUIczjk

15.

விளம்பரத்தில்புதுலமயும் சதாழில்வாய்ப்பும்22-11-2020 Dr.R.ெக்திகவல்

https://youtu.be/wj87JnTbuSs

16.

சபாறியியலில் புதுலமயும் சதாழில்வாய்ப்பும் 29-11-2020 ஏ.ொமுகவல்

https://youtu.be/MMa2Xpprb84

17. இந் ிய கப்பல் பலடயில் பணி 06-12-2020 ந.கொமசுந்தரம் https://youtu.be/S7rnhrzz_94
18. ைருத்துே அறிேியைில் புதுலை 13-12-2020 Dr.மீ னாட்ெிசுந்தரம் https://youtu.be/1bPxM4r9eoE
19. நீங்களும் ஐ.ஏ.எஸ். ஆகைொம் 01-01-2021 ோக்ேர் எஸ்.ொதிக் https://youtu.be/yhUg6KUmBf8
20. அணுேக ியின் பயன்கள்

08-01-2021

ிரு.பொ.வகொபொைன்

https://youtu.be/0oDqpcSKN9E

21.த ரிேிப்பியல் தகொள்லககள் 15-01-2021 முலைேர் வேவயொன் https://youtu.be/_-7QYBYZXvQ
22.

ிறன் வைம்பொடு 22-01-21 முலைேர் வகொ.பொர்த் ேொர ி

https://youtu.be/aP9Y7ft5IUo

23. ைொற்றி வயொேி 29-01-2021முலைேர் மு.இரேிச்ேந் ிரன்

https://youtu.be/n1uCRODTWOQ

24. அறிேியவை தேல்லும் 05-02-2021, ஆயிஷொ நடரொேன்

https://youtu.be/xTfhobof8ZU

25. நீடித்

https://youtu.be/6lZhLaq52U4

சுகொ ொர வைம்பொடு

12-02-2021 எம்.சுப்புரொைன்

26. பிணியில் பிறேியும் பிறேிப்பிணியும்19-02-2021 Dr.ே.க ிவரேன் https://youtu.be/4P1TVbQnoXs

27. இரகேியேியைில் நேைத்
ீ
ழில்நுட்பம்26-02-21இரொைொனுஜம் https://youtu.be/ho3pSAGwPng

28.

கட்டுைொைப் தபொறியியைில் புதுலை

29.

அறிேியைில் பு ிய ஆய்வுகள்

30.

ேிண்ணியல் ேிந்ல கள்

31.

நிலையொை உைக எரிேக் ி

32.

வ ொல் த ொழில் நுட்பம்

33.

கட்டிடத் த ொழில்

34.

ஆயுர் கவதம்

35.

ேித்

36.

05-03-2021, ேிே ொணு https://youtu.be/fujI5bfNsPA

12-03-2021 Dr.P.S.நேரொஜ் https://youtu.be/UPnGlPtDBHI

19-03-2021. தநல்லை சு.முத்து https://youtu.be/xc672xMmdUE
26-03-2021Dr.வகொை ி நொயகம் https://youtu.be/sCfc5WB9_Pc

https://youtu.be/gJiS2s8sMQ4

02-04-2021 Dr.ப.ேந் ிரவேகரன்

09-04-2021 Dr.N.வகொபொைகிருஷ்ணன் https://youtu.be/gUf8QH_hvqI

https://youtu.be/Okn3tICFv2Q

16-04-2021 Dr. ேைி ொ முரளிக்குைொர்

ைருத்துேம் 23-04-2021 மருத்துவர் ச ோ.இளங் ச ோ https://youtu.be/aF30HmjRKx8

ர ோர ோடிக்ஸ் 30-04-2021 மதிவோணன் இளங் ச ோ

37. இயற் பியலில் புதுமை 07-05-2021 ர
38. கட்டிடக்கட்டமை

https://youtu.be/36KvpBrKfBU

ோ.குழந் மைரேல்

் பில் புதுமை 14-05-21 ர

https://youtu.be/CcptV9uWKnQ

ோ. R.முருரகசன்

https://youtu.be/be01O_-e24c

39. கட்டிட ் புண மை ்பில் புதுமை 21-05-2021 Dr. V. இ ோரேந்தி ன் https://youtu.be/C4nAIqCEIzk
40. நீ ்ேள ரைை்

ோதுகோ ் புை் 28-05-21ஓமச கோளிைோசன

ோடுை் சுழல்

https://youtu.be/tL50M7sRoNE

41. கவரொைொேிைிருந்து ேிடு லை? 04-06-2021, தேங்கவடஸ்ேரன் https://youtu.be/Ycku0JlzPj4

42.

கவரொைொலேச் ேைொளிப்பது எப்படி? 11-06-2021 ை.தேல்ேம்

43.

ஒளித் த ொழில் நுட்பம்

44.

எங்கும் பசுலை எ ிலும் பசுலை

45.

வநவைொ த ொழில் நுட்பம்

46.

கிரொைப்புற வைம்பொடு

47.

சுற்றுச் சூழல் பொதுகொப்பு

48.

ேொைிலைத் த ொழில் நுட்பம்

49.

ஒற்லற ஆவரொக்கியம்

50.

ைீ ன்ேளத் த ொழில்நுட்பம்

51.

வைகக் கணிலை

52.

கல்ேித் த ொழில் நுட்பம்

18-06-2021 கி.பொஸ்கர்

https://youtu.be/XV6fxEVnH_A
https://youtu.be/66HsM8AMvRU

25-06-2021 பி.கொளிரொஜ் https://youtu.be/I5WzcKRcr2Y

02-07-2021 வபரொ.ஆர்.தஜயவேல் https://youtu.be/C-G3TbH6a2o

09-07-2021 வபரொ.க.பழைிதுலர

https://youtu.be/-Se-QAkvcFA

16-07-2021 வபரொ.ைணிேங்கர் https://youtu.be/P1abq7RtxOc
23-07-2021 கு.லே.பொலு

https://youtu.be/ismymiX0srs

30-07-2021 டொக்டர் சு ொவேஷய்யன் https://youtu.be/wF_Q-E1XtB0
06-08-2021 முலைேர் வகொ.சுகுைொர் https://youtu.be/88zoysWhsbE

13-08-2021 முலைேர் வகொ.நொகப்பன் https://youtu.be/U26GUIN7ong
10-09-2021 முலைேர் பஞ்ேந ம் https://youtu.be/X8p1NSYCKXU

