சி எஸ் ஐ ஆர் – மத்திய ததோல் ஆரோய் ச்சி நிலலயம் , அலையோர், சசன்லன
இயக்குனர் மற் றும் பணியோளர்கள் தோங் கலள

டிசம் பர் 3, 2020
கோலல 10.00 மணி முதல்
MS டீம் ஸ் மூலம் நைக்கவிருக்கும்

6வது இந் திய சர்வததச அறிவியல் திருவிழோ
(IISF) 2020 இன்
முதல் சவளியீை்டில் பங் தகற் க
அன்புைன் அலழக்கிதறோம்

முலனவர் தக.தே.
ஸ்ரீரோம்
இயக்குனர்
சிஎஸ்ஐஆர்–சிஎல் ஆர்ஐ
அலையோர், சசன்லன
மின்னஞ் சல் : director@clri.res.in

இலணயதளம் : clri.org
Ph: 044-24910897 / 24437131

முலனவர் சி.
அனந் தரோமகிருஷ்ணன்
இயக்குனர், இந் திய
உணவு பதனிடுதல்
சதோழில் நுை்ப நிறுவனம் ,
தஞ் சோவூர், தமிழ் நோடு

முலனவர்
என்.வி. விநீ த்குமோர்
விஞ் ஞோனி - F
ததசிய கைல்
சதோழில் நுை்ப நிறுவனம் ,
தபோர்ை் ப் தளர்

முலனவர் தக. ரங் கநோதன்
கூடுதல் இயக்குனர்
மத்திய மோசு கை்டுப் போை்டு
வோரியம் , சைல் லி

நிகழ் ச்சிநிரல் மறுபக்கத்தில்

டிசம் பர் 3 2020
கோலல 10.00 மணி முதல்

MS டீம் ஸ் மூலம்

முலனவர் தக.தே. ஸ்ரீரோம்
10.00-10.15 am

இயக்குனர்
எல் ஆர் ஐ

சி எஸ் ஐ ஆர் –சி

முலனவர் சி.
அனந் தரோமகிருஷ்ணன்
10.15-10.45 am

இயக்குனர், இந்திய உணவு
பதனிடுதல் ததொழில் நுட்ப
நிறுவனம் , தஞ் சொவூர், தமிழ் நொடு

முலனவர் என். வி.
விநீ த்குமோர்
10.45-11.15 am

விஞ் ஞொனி - F
ததசிய கடல் ததொழில் நுட்ப
நிறுவனம் ,
தபொர்ட் ப் தேர்

முலனவர் தக. ரங் கநோதன்
11.15-11.45 am

கூடுதல் இயக்குனர்
மத்திய மொசு கட்டுப் பொட்டு
வொரியம் , தடல் லி

வரதவற் பு உலர மற் றும்
சதோைக்க குறிப் புகள்

உணவு பதப் படுத்தும்
சதோழில் களுக்கோன
நிலலத்தன்லம உத்திகள்

நிலலயோன
வளர்சசி
் க்கோன கைல்
வளங் கள்

நீ ர் தமலோண்லம மூலம்
நிலலயோன வளர்சசி
்

குறிப் பு:
கூகிள் பிதள ஸ்தைோர் / இன்ைர்சநை் மூலம் லமக்தரோசோஃப் ை் குழுக்கலள உங் கள் சதோலலதபசி அல் லது மடிக்கணினியில் நிறுவவும்
வழங் கப் பை்ை இலணப் லபக் கிளிக் சசய் து, விருந் தினரோக கூை்ைத்தில் தசர்ந்து உங் கள் சபயலர உள் ளிைவும்

Lkh,yvkjvkbZ&dsUnªh; peZ vuqla/kku laLFkku] vM;kj] psUubZ
ds funs’kd ,oa deZpkjh] MS VhEl ij vk;ksftr
6osa Hkkjr varjkZ”Vªh; foKku mRlo (IISF) 2020

ds izFke izn’kZu
esa vkidks lknj vkeaf=r djrs gSa
fnukad 3 fnlacj 2020

MkW- ds- ts Jhjke
funs’kd]
lh,lvkbZvkj&
lh,yvkjvkbZ vM;kj
psUubZ
bZ&esy : director@clri.res.in
वेबसाइट: clri.org

MkW- lh- vkuanjke—”.ku] funs’kd
Hkkjrh; [kk| izlaLdj.k izkS|ksfxdh
laLFkku] ratkowj] rfeyukMq

le; izkr% 10-00 cts ls

MkW- ,u- oh- fouhrdqekj
oSKkfud-F] jk”Vªh; leqnª
izkS|ksfxdh laLFkku]
iksVZ Cys;j

MkW- ds- jaxukFku] vij
funs’kd] dsUnªh; iznw”k.k
fu;a=.k cksMZ] ubZ fnYyh

—i;k i`”B iyfV,

3 fnlacj 2020 izkr% 10-00 cts ls
MS VhEl

}kjk

10.00-10.15 am

MkW- ds- ts Jhjke
funs‘kd]
lh,lvkbZvkj&lh,yvkjvkbZ

10.15-10.45 am

MkW- lh- vkuanjke—”.ku
funs‘kd] Hkkjrh; [kk| izlaLdj.k
izkS|ksfxdh laLFkku] ratkowj]
rfeyukMq

[kk| izlaLdj.k m|ksx ds fy,
nh?kZdkfyd dk;Zuhfr;ka

10.45-11.15 am

MkW- ,u- oh- fouhrdqekj
oSKkfud-F jk”Vªh; leqnª izkS|ksfxdh
laLFkku] iksVZ Cys;j

nh?kZdkfyd fodkl ds fy,
leqnªh; lzksr

11.15-11.45 am

MkW- ds- jaxukFku
vij funs’kd] dsUnªh; iznw”k.k
fu;a=.k cksMZ

ty izca/ku }kjk nh?kZdkfyd
fodkl

ध्यान दें :
Google Play Store / Internet के माध्यम से अपने फोन या लैपटॉप पर Microsoft टीम स्थापपत करें
पदए गए पलिंक पर क्लिक करें और बैठक में अपतपथ के रूप में शापमल होिं और अपना नाम दर्ज करें

Lokxr ,oa vkeq[k Hkk”k.k

CSIR-CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE
(Council of Scientific & Industrial Research)
Adyar, Chennai – 600020, India

Director and Staff of CSIR-Central Leather Research Institute
Cordially invite you to join for

6th India International Science Festival (IISF) 2020
Curtain Raiser
On 3 December 2020
Time 10.00 AM onwards
(Through MS Teams)

Dr. K. J. Sreeram
Director
CSIR-CLRI,
Adyar, Chennai
Email: director@clri.res.in
Website: clri.org
Ph: 044-24910897 / 24437131

Dr. C. Anandharamakrishnan
Director
Indian Institute of Food
Processing Technology,
Thanjavur, Tamilnadu

Dr. N. V. Vinithkumar
Scientist-F
National Institute of
Ocean Technology
Port Blair

Dr. K. Ranganathan
Additional Director
Central Pollution
Control Board, Delhi

Programme overleaf

3 December 2020
10.00 AM onwards

Through MS Teams
(MS Teams Link will be active from 9.30 AM onwards)

10.00-10.15 am

Dr. K. J. Sreeram
Director CSIR-CLRI

Welcome Address and Opening
Remarks

10.15-10.45 am

Dr. C. Anandharamakrishnan
Director, Indian Institute of Food
Processing Technology, Thanjavur,
Tamilnadu

Sustainability strategies for the
food processing industries

10.45-11.15 am

Dr. N. V. Vinithkumar
Scientist-F
National Institute of Ocean Technology,
Port Blair

Marine resources for sustainable
development

11.15-11.45 am

Dr. K. Ranganathan
Additional Director, Central Pollution
Control Board, Delhi

Sustainable development through
water management

Note:
1. Install Microsoft Teams on your phone or laptop through Google Play Store/Internet
2. Click on the provided link and join the meeting as a guest and enter your name

