
ஆய்வுச்சுட ா் 
 (பன்ன ட்டு பன்முகத்தமிழ் அரைய ண்டு மின்-ஆய்விதழ்) 

அய்யந ட ர் ஜ னகிஅம்ம ள் கல்லூரி 

(தன்னாட்சி, மதுரை காமைாசா ்பல்கரலக்கழக இரைவு பபற்றது, ததசியத்தை 

மூன்றாம் மறுமதிப்பீடட்ில் ‘A’ தகுதி (4க்கு 3.67 தைப் புள்ளிகள்), திறன்மிகு கல்லூைி, 

புதுதில்லி இந்திய அைசு உயிைித ்பதாழில்நுட்பத்துரறயின் நட்சத்திைத் தகுதி 

மற்றும் ததசியத்தை வைிரசப் பட்டியலில் (NIRF 2019) 51ஆம் இடம் பபற்றது) 

சிவக சி – 626124, தமிழ்ந டு, இந்திய . 
====================================================================================== 
புைவல ா் 
திரு. கி. அபிரூபன், M.B.A., 
தாளாளாா் 

தரலவ ா் 
முரனவ ா் சச. அசச க், B.Sc.,M.P.Ed.,M.Phil.,D.Y.Ed.,Ph.D. 
முதல்வாா்  

 

jpU. fp. mgp&gd;> 

துரைத்தரலவ ா்  
முரனவ ா் க. சிவசனசன் 
தமிழ்த்துறைத்தறைவாா் 

பதிப்ப சிரிய ா் 
முரனவ ா் ந. அருள்சம ழி 
உதவிப்பேராசிரியாா், தமிழ்த்துறை 

 

====================================================================================== 

சுடரின் முழக்கம் 
  உலகமே ‘ககொம ொனொ’ அச்சத்தொல் கலங்கியிருக்கும் சூழல்; ேக்கள் இயக்கம் வடீ்டிற்குள் 

முடங்கிப் மபொன சூழல்; கதொழில்நுட்ப வளர்ச்சியொல் கொலம் தந்த கதொடர்புக் கருவிகளொல் உறவுகமளொடும் 
சமூகத்மதொடும் உறவொடும் சூழல்; “குட்டி ஜப்பொன்“ எனப் புகழ்கபறும் சிவகொசியில் அறிவுக் மகொயிலொய்த் 
திகழும் எம் கல்லூரியும் உலகத்மதொடு இயயந்து அறிவுசொர் பணிகளில் இயங்கி வருவது ேகிழ்ச்சியய 
வியதக்கின்றது. 

 
  திரு. ே.அய்யநாடார் அவாா்களின் புதல்வர் பேருமக்களாம் திரு. அ.கிரகதுறர, அரிமா திரு. 

அ.றவரப்ேிரகாசம், திரு. அ.சுோஷ் சந்திரபோஸ் (உறுப்ேினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. 
அ.இராமமாா்த்தி, B.Com., (தறைவாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாரின் ஆளுறமத் திைனொல் 
கல்லூரி கண்ட ஆக்கச் கசயல்பொடுகளுக்குக் க ம் கூப்புகின்மறொம். எம் கல்லூரியின் வளர்ச்சியில் 
நொள்மதொறும் வியனயொற்றும் திரு றவ.அய்யன் பகாடீஸ்வரன், B.Tech., (பசயைாா், அஞ்சாக்கல்லாரி 
ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அதிேதி, M.B.A., (உறுப்ேினாா், அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. கி.அேிரூேன், 
M.B.A.,(தாளாளர், அஞ்சாக் கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாய  நியனந்து போற்றுகின்பைாம்.  கல்லூரியயக் 
கணினியுகத்திற்மகற்ற இயணயப் பயன்பொட்மடொடு அயழத்துச் கசல்லும் கல்லூரி முதல்வர்          
முறனவாா் பச.அபசாக் அவாா்களுக்கு கநஞ்சம்நியற நன்ைி! தேிழ்த்துயறயின் பணிச்கசம்யேக்கு ஊக்கம் 
தந்து வழிநடத்தும் தமிழ்த்துறை ேற்றும் தேிழொய்வு யேயத் தறைவாா் முறனவாா் க.சிவபனசன் 
அவாா்களுக்கு ேகிழ்ச்சி நியற நன்றி!   

 
  ஆய்வுக் கட்டுறரகறள ஆங்கிைத்தில் பமாழிபேயர்த்து உதவிய கல்லூரி முதுநிறை 

ஆங்கிைத் துறைத் தயலவர் திருேதி கல்யொண சுந்தரி அவர்களுக்கு நன்றி!  கட்டுய க் கருத்தியனச் 
சித்திரிக்கும் வண்ண அட்யடகயள கணினி உதவிமயொடு உருவொக்கித் தரும் காட்சித்பதாடாா்ேியல்துறை 
உதவிப்பேராசிரியாா் ோ.பவங்கபடஷ் அவாா்களுக்கு புன்னயக நியற நன்ைி! பவளித்பதரியாது இவ் இதழ் 
ேணிக்கு ேல்ைாற்ைானும் உறழத்திட்ட நல்உள்ளம் நிறைந்த பவாா்களுக்கு என்பைன்றும் நன்ைி! 

 
 இலங்யகயில் ேகிழ்ச்சிக்கொகவும் சமூக ஒருயேப்பொட்டிற்கொகவும் ஆம ொக்கியேொன உறவு 

நியலக்கொகவும் அறுவயட முடிந்த பின்னர் இன்பத்திற்கொகவும் ஆடப்கபறும் நொட்டொர் கயலவடிவம் 
வசந்தன் கூத்து குறித்த கட்டுய  – திருமூலய க் குறித்த கசய்திகயளப் பல்மவறு த வுகளின் வொயிலொக 
நிறுவ முயலும் ஆய்வுக் கட்டுய  – சங்கத் தியணஇலக்கியப் பின்புலத்யதக் மகொட்பொடொக்கித் தந்துள்ள 
சங்க ஆய்வுக்கட்டுய  – சங்க கொலத்தில் வொழ்ந்த வண்ணக்கன் புலவர்கயளக் குறித்த ஆய்வுத் மதடல் 
நியறந்த கட்டுய  – புலம்கபயர் தேிழர்களொல் கேொரீசியஸ் தீவில் கிரிமயொல் கேொழியில் கேொழிகபயர்க்கப் 
கபற்றுள்ள திருக்குறளின் கேொழிகபயர்ப்புச் சூழயலயும் தன்யேயயயும் விளக்கி நிற்கும் கட்டுய  என 
ஆய்வுச்சுடர் ஒளி வசீி நிற்கின்றது.  .  

 
  ஆய்வொளர்கள் தேிழின் வளம் நியறந்த பல்மவறு தளங்களுக்குள் புகுந்து எச்கசய்தியயப் 

புலப்படுத்தி எழுத முற்படினும் ஆய்வு வளயே விரிந்து ககொண்மட கசல்லும். ஆய்வு வளயேேிகு 
ஆய்வொளர்களின் அறிவிற்குக் கலங்ய  விளக்கொய் ஆய்வுச்சுடரும் துயண நிற்கும் என்பது திண்ணம். 

 
ந. அருள்சம ழி 
ேதிப்ோசிரியாா் 
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