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தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், சசன்னை – 600113, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
7. வ சு அரங்கந தன், தமிழ்ப் பேராசிரியாா், சதற்காசிய நிறுவைம், சேன்சில்பவைியா 

ேல்கனைக்கழகம், ேிைடல்ேியா, சேன்சில்பவைியா – 19104, அசமரிக்கா. 
8. மப ன் சசிகு  ர், தமிழ்ப் பேராசிரியாா், ஆசிய சமாழிகள் மற்றும் ேண்ோட்டுக் கல்விக்குழு, 

நான்யாங் சதாழில்நுட்ேப் ேல்கனைக்கழகம், சிங்கப்பூர் – 637610. 
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அசமரிக்கா. 
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கல்விக்கழகம், பகன்டன், மிச்சிகன் – 48187, அசமரிக்கா. 

11. சி. னஜ திலிங்கம், விஞ்ஞாைி  – மாைிங்ராட் கதிரியக்க ஆய்வு நிறுவைம், வாசிங்டன்  

ேல்கனைக்கழக மருத்துவப்புைம், சசயின்ட்லாயிஸ், மிசசௌரி - 63110, அசமரிக்கா. 
12. சந்திரிக  சுப்ர ைியன், பேராசிரியாா் மற்றும் ஆஸ்திபரைிய உச்சநீதிமன்ை வழக்கைிஞாா், 

நிறுவைாா், தமிழ் வளாா்ச்சி மன்ைம், சிட்ைி, நியூ சவுத்பவல்ஸ் – 2145, ஆஸ்திபரைியா. 
 
ஆங்கிலப்பகுதி மசம்ல ய க்கம் 

1. பூ. ர திக , தனைவாா், ஆங்கிைத்துனை(முதுநினை), அய்யநாடார் ஜாைகிஅம்மாள் கல்லூரி, 
சிவகாசி. 

2. இர . னச பிய ர ைி, உதவிப்பேராசிரியாா், ஆங்கிைத்துனை, அய்யநாடார் ஜாைகிஅம்மாள் 
கல்லூரி, சிவகாசி. 



 
அட்லே வடிவல ப்பு  
ப . மவங்கனேஷ், உதவிப்பேராசிரியாா், காட்சித் சதாடாா்ேியல்துனை, அய்யநாடார் 
ஜாைகிஅம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி. 
 
மத ழில்நுட்பக் குழு 
இர . விஜயபிரிய , ச. பிரப கரன், மு. ரவி, சு.  னகஷ்ப ண்டி, முனைவாா் ேட்ட 
ஆய்வாளாா்கள்(தமிழ்), அய்யநாடார் ஜாைகிஅம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி. 
 
 
 
 
 
 


