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1. சிந்தனை அரங்கம் 20-06-2020 திருக்குறளில் மேலாணனே 

2. சிந்தனை அரங்கம் 27-06-2020 மகாவிட்டும் மகாவிந்தனும் 

3. சிந்தனை அரங்கம் 04-07-2020   காயும் கைியும்         https://youtu.be/CritFaFbwp        

4. சிந்தனை அரங்கம் 18-07-2020 குறளரசரும் கவியரசரும்        https://youtu.be/qgS7bqabkXo   

5. Chinthani Arangam  18-07-2020 குறளரசரும் கவியரசரும்        https://youtu.be/BChWKrq2_HQ   

6. சிந்தனை அரங்கம் 25-07-2020 உயிரராவியத்தின் உன்ைதம்   https://youtu.be/_er0D7wl8zU  

7. சிந்தனை அரங்கம் 01-08-2020 சிங்கப்பூரில் தமிழ்மமாழிவிழா https://youtu.be/w1sUJnGcydw  

8, சிந்தனை அரங்கம்  08-08-2020 குறளும் குறளனும்             https://youtu.be/OSZVNLyDQFY  

9. சிந்தனை அரங்கம்  15-08-2020  சுழலும் மசால்லரங்கம்        https://youtu.be/MJYW-XBkiqk  

10. சிந்தனை அரங்கம் 05-09-2020 ஆசிரியர் திைவிழா&வ.உ.சி. 

      பிறந்த நாள் விழா         https://youtu.be/kR0gO0n_qa0  

11. சிந்தனை அரங்கம் 12-09-2020 ஈரடியில் முப்மபாருள்           https://youtu.be/HIQGnfDbhhY  

12. சிந்தனை அரங்கம் 03-10-2020 மரலசியாவில் தமிழ் வளர்ச்சி  https://youtu.be/frMI8FVWNeM  

13. ரபரா.இராஜா ரகாவிந்தசாமி10-10-2010னவனய வளர்த்த தமிழ்  https://youtu.be/iHNyceL3rnU                    

14. முனைவர் ஸ்ரீலஷ்மி 31-10-2020 கம்பைில் மபண்ணியச் சிந்தனை https://youtu.be/XB29BJ2qPfw  

15. நித்யா அருணாச்சலம் 07-11-2020 பஞ்ச புராணம்-இனசயுனர   https://youtu.be/LykC6ni0FKg  

16. குழந்னதகள் பங்ரகற்பு 21-11-2020 மழனலயர் பட்டிமன்றம்    https://youtu.be/xVIF61i4tVM    

17. கரு. நாகராஜன் 28-11-2020 மகாகவியும் மக்கள் கவியும்,  https://youtu.be/Ueic7Mv-oHM    
18. ரர.சண்முகவடிமவலு 05-12-2020,நாச்சுனவயும்மசவிச்சுனவயும் https://youtu.be/IVWBlrKWvjs  
19. பீர்முகம்மது 12-12-2020    எைது ஆசான் மகாகவி பாரதி https://youtu.be/63B73xJ4Ujo  
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20. பார்வதி     02-01-2021 நலரம நல்கும் நாட்டியக் கனல  https://youtu.be/Mkg2K6V_ngE  
21.த.இராமலிங்கம் 09-01-2021 மருத்துவ மாணவர் பட்டிமன்றம் https://youtu.be/RV9JU5GUu04  
22.மனறமனல      16-01-2021 உலகம் தழீயது ஒட்பம்        https://youtu.be/d2UpY3abCFg   
23. சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சம் 23-01-2021 பயண இலக்கியம்    https://youtu.be/BXMD_TYSiMY  
24. விஜயலட்சுமி ராமசாமி 30-01-2021 நாட்டுப்புற இலக்கியம் https://youtu.be/C8cUxvFhFa0  
25. விமலா அண்ணாதுனர 06-02-2021 இரும்பு மலர்கள்     https://youtu.be/Jx-36LHKnyY  
 
 26. ேகுடம் தரித்த முத்து 13-02-2021 பாராட்டரங்கம் https://youtu.be/91knA_TC09Y  
  
 27.  நம் ரவரும் விழுதும் 20-02-2021 சித்ரா கணபதி https://youtu.be/Vho8ty4kKAc  
 
 28.  ேைேது ரசம்னேயாைால் 27-02-2021 நீலம் ேதுேயன் https://youtu.be/Yp33C_UoN28  
 
 29.  சாகாக் கல்வி 06-03-2021 திருஞாைாைந்த சுவாேிகள் https://youtu.be/0htU7a1DuhQ  
 
 30.  தேிழ்ப்மபராயம்13-03-2021 மபரா.முனைவர் கரு.நாகராஜன் https://youtu.be/skoXhS9sEYM  
  
 31.  அயர்லாந்தில் தேிழ்ப் பணிகள் 20-03-2021 திரு.இராசகுோரன் https://youtu.be/b0I38dxZBF8  
 
32.வாக்காளர்களின் விழிப்பும்ரபாறுப்பும் 27-03-21 மகாபாலசுவாேி https://youtu.be/rAmRkjRmorQ  
 
33.ஆளுனே வளர்ச்சிக்கு நாட்டுப்புறப்பாடல் 3-4-2021மசாேசுந்தரம் https://youtu.be/BYptnrFrlZQ  
 
34. குறுந்ரதானககூறும்வாழ்வியல்ரநறி10-04-2021முத்துமவலு  https://youtu.be/GL2LG3O0yKU 
 
35. உலகு தழுவிய தேிழ்த் ரதாண்டு 17-04-2021 ரபரி.முத்துராேன் https://youtu.be/xc94qfrDg7g    
36. ஆஸ்திமரலியாவில்அருந்தேிழ்வளர்ச்சி 24-04-2021 சந்திரிகா https://youtu.be/Kcfsc-u_aUY   
37. பைிேனலயில் தேிழ் 01-05-2021சுவாமி சரவணபவாைந்தா https://youtu.be/eMk5rvX14R0  

38. மதம்ஸ் நதிக்கனரயில் 08-05-2021 திருமதி சிவாைந்தி    https://youtu.be/iFuVsFHYXVk  
39. சீைத்தில்ரசந்தேிழ் வளர்ச்சி 15-05-2021 திருேனல மசாமு  https://youtu.be/cgAnTIyo_TQ    

40. அரேரிக்காவில் அன்னைத் தேிழ் 22-05-2021 கால்டுரவல்  https://youtu.be/mDUJI6sOCmU   
41. ஜப்பாைில் தேிழ் வளர்ச்சி 29-05-2021 ரா.ரசந்தில்குோர்    https://youtu.be/KMhHeeVcf2w  
42. சுழனலப் பாதுகாத்து சுகோய் 05-06-2021, எஸ்.பாலாஜி     https://youtu.be/od0PzosmP8o  
43.எங்கும் ரவற்றி! எதிலும் ரவற்றி 12-06-2021 குணமசகரன்   https://youtu.be/7jXpktiLeU8  
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44.தேிழகத்தின் ரதான்னே&கீழடிஆய்வு 19-06-2021 இராமஜந்திர  https://youtu.be/ujX9I0m-tGI 
45.இயற்னக அறிந்து ரசயல் 26-06-2021 கிருங்னக மசதுபதி    https://youtu.be/6rAiqFxrz1I    
46.ரதால்காப்பியம் உணர்த்தும் 03-07-2021 மசமயான்           https://youtu.be/vlDozHZpUKQ  
47.கவிச்சக்கரவர்த்தி 10-07-2021 மபரா.சரஸ்வதி இராேநாதன்   https://youtu.be/yh_q624twkI  
48.உறவுகனள உணர்மவாம் 17-07-2021 முனைவர் வாசுகி      https://youtu.be/JlzTcnqt36k  
49.குருவும் சீடரும் 24-07-2021 முனைவர் த.இராசாராம்         https://youtu.be/3Sg9C1mOieU   
50. தேிழரின் ரதான்னே 31-07-2021 ஒரிஸா பாலு       https://youtu.be/hnVSORUaJZ0  
51.நதிமபால் ஓடிக்ரகாண்டிரு 07-08-2021 உலக நாயகி            https://youtu.be/L4F6tJZzSGM  
52. எல்லா உயிர்களும் ரதாழும்14-08-2021கிருஷ்ணசந்த் மசார்டியா https://youtu.be/gcvyHton4rc   
53. முப்பாலில் முத்தேிழ் 11-09-2021 முனைவர் க.திலகவதி    https://youtu.be/V-Swm8W1Qu0  
54. 35-வாைவில் ேலர் 18-09-2021முனைவர் எஸ்.ரசல்வராணி  https://youtu.be/kSECNuXTUOs 
55. அறிவியல் பூங்கா 25-09-2021 முனைவர் இரா.முருமகசன்   https://youtu.be/UQuOWfDg5tk 
  

56. 02-06-2021 னவயம் பயனுற வாழ்ந்த காந்தி மபரா.பஞ்சநதம் https://youtu.be/XR7BjciNv5o  

57. 09-10-2021 தைிேைித வளர்ச்சிமய நாட்டின் குருமூர்த்தி    https://youtu.be/6k0GtKbMzs8  

58. 23-10-2021 இயற்கமயாடு இனயந்த இன்றேிழ் வாழ்க்னக   https://youtu.be/T0Auy0fdaiw  

59. 30-10-2021 ேக்கள் ரதாண்மட ேமகசன் ரதாண்டு          https://youtu.be/DYnwj3j6JdY  

60. 20-11-2021 இயற்றேிழ் வித்தகர் திரு.வி.க. ப.ேகாலிங்கம்  https://youtu.be/jouU0JH14gg  

61. 27-11-2021 நனடமுனற வாழ்வில் சங்க இலக்கியம்       https://youtu.be/tyJHCTR0Tlc  

62. 04-11-2021 நாட்டியக் கனல நவிலும் நற்றேிழ் இலக்கியம் https://youtu.be/eE8WrlQS4FA  

63. 11-12-2021 ேகாகவி பாரதியார் பனடப்புகளில் மேமலாங்கி https://youtu.be/77ICFi3DhDg  

64. 18-12-2021 அயல் நாடுகளில் அன்னைத் தேிழ் வளர்ச்சி  https://youtu.be/6EeOIWd7F04  

65. 25-12-2021 ஒன்றாகக் காண்பமத காட்சி                  https://youtu.be/X0IZR-aoNE0  

66. 01-01-2022 புத்தாண்மட வருக! புதுப் ரபாலினவத் தருக!!  https://youtu.be/sCja42rvz-w  
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67.12-02-2022 ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான்         https://youtu.be/JqnXUk7gUwM  

68. 19-02-2022  தனலவன் அவமை!        https://youtu.be/QJz-Dn2Bv5I  

69.26-02-2022 சமூக விழிப்புணர்வூட்டுவதில் இதழ்கள்     https://youtu.be/FW8DNuE_D78
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