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(தன்னாட்சி, மதுரை காமைாசா ்பல்கரலக்கழக இரைவு பபற்றது, ததசியத்தை 

நான்காம் மறுமதிப்பீடட்ில் ‘A’ தகுதி (4க்கு 3.48 தைப் புள்ளிகள்), திறன்மிகு கல்லூைி, 

புதுதில்லி இந்திய அைசு உயிைித ்பதாழில்நுட்பத்துரறயின் நட்சத்திைத் தகுதி 

மற்றும் ததசியத்தை வைிரசப் பட்டியலில் (NIRF 2020) 58ஆம் இடம் பபற்றது) 

சிவக சி – 626124, தமிழ்ந டு, இந்திய . 
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சுடைின் முழக்கம் 

  உலகபே ‘ககாபரானா’ அசச்த்தால் கலங்கியிருக்குே் சூழல்; ேக்கள் இயக்கே் வீட்டிை்குள் 

முடங்கிப் பபான சூழல்; கதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ியால் காலே் தந்த கதாடரப்ுக் கருவிகளால் உைவுகபளாடுே் 

சமூகத்பதாடுே் உைவாடுே் சூழல்; “குடட்ி ஜப்பான்“ எனப் புகழ்கபறுே் சிவகாசியில் அறிவுக் பகாயிலாய்த ்

திகழுே் எே் கல்லூரியுே் உலகத்பதாடு இறயந்து அறிவுசார ் பணிகளில் இயங்கி வருவது ேகிழ்சச்ிறய 

விறதக்கின்ைது. 

 

  திரு. ப.அய்யநாடார ் அவாக்ளின் புதல்வர ் கபருேக்களாே் திரு. அ.கிரகதுறர, அரிோ திரு. 

அ.றவரப்பிரகாசே், திரு. அ.சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் (உறுப்பினா,் அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), திரு. 

அ.இராேமூாத்்தி, B.Com., (தறலவா,் அஞ்சாக்கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாரின் ஆளுறேத் திைனால் கல்லூரி 

கண்ட ஆக்கச ் கசயல்பாடுகளுக்குக் கரே் கூப்புகின்பைாே். எே் கல்லூரியின் வளரச்ச்ியில் நாள்பதாறுே் 

விறனயாை்றுே் திரு றவ.அய்யன் பகாடீஸ்வரன், B.Tech., (கசயலா,் அஞ்சாக்கல்லாரி ஆடச்ிக்குழு), திரு. 

கி.அதிபதி, M.B.A., (உறுப்பினா,் அஞ்சாக்கல்லூரி ஆடச்ிக்குழு), திரு. கி.அபிரூபன், M.B.A.,(தாளாளர,் அஞ்சாக் 

கல்லூரி ஆட்சிக்குழு), ஆகிபயாறர நிறனந்து பபாை்றுகின்பைாே்.  கல்லூரிறயக் கணினியுகத்திை்பகை்ை 

இறணயப் பயன்பாட்படாடு அறழத்துச ்கசல்லே் கல்லூரி முதல்வர ்         முறனவா ்கச.அபசாக் அவாக்ளுக்கு 

கநஞ்சே்நிறை நன்றி! தமிழ்த்துறையின் பணிசக்சே்றேக்கு ஊக்கே் தந்து வழிநடதத்ுே் தமிழ்த்துறை ேை்றுே் 

தமிழாய்வு றேயத் தறலவா ்முறனவா ்க.சிவபனசன் அவாக்ளுக்கு ேகிழ்சச்ி நிறை நன்றி!   

 

  ஆய்வுக் கடட்ுறரகறள ஆங்கிலத்தில் கோழிகபயரத்்து உதவிய கல்லூரி முதுநிறல 

ஆங்கிலத் துறைத் தறலவர ் திருேதி கல்யாண சுந்தரி அவரக்ளுக்கு நன்றி!  கடட்ுறரக் கருத்திறனச ்

சித்திரிக்குே் வண்ண அடற்டகறள கணினி உதவிபயாடு உருவாக்கித் தருே் காட்சிதக்தாடாப்ியல்துறை 

உதவிப்பபராசிரியா ் பா.கவங்கபடஷ் அவாக்ளுக்கு புன்னறக நிறை நன்றி! கவளிதக்தரியாது இவ் இதழ் 

பணிக்கு பல்லாை்ைானுே் உறழத்திட்ட நல்உள்ளே் நிறைந்த பவாக்ளுக்கு என்கைன்றுே் நன்றி! 

 

 கதால்காப்பிய சிைப்புப் பாயிர உறரகறள மீக்பகாடப்ாடட்ியல் பநாக்கில் ஆய்ந்து றவதிக, 

அறவதிகச ்சிந்தறனகறளக் குறித்த ஆய்வுக் கடட்ுறர – ேபலசியத் தமிழரக்ளின் சிறுகறதப் பறடப்புகளில் 

ேபலசியத் தன்றேறயப் பிரதிபலிக்குே் கடட்ுறர - இந்தி, தமிழ், ஆங்கிலே் என முே்கோழி இலக்கியச ்

சிந்தறனகறளயுே் ஒப்பீடட்ு பநாக்கில் மீடட்ுள்ள ஒப்பீடட்ுக் கடட்ுறர – கபான்னீலன் பறடப்பில் பதிவு 

கபை்றுள்ள பண்பாடட்ு ேரபுகறள கவளிப்படுத்தியுள்ள பண்பாடட்ு ஆய்வுக் கடட்ுறர – சங்க 

இலக்கியங்களில் பதிவு கபை்றுள்ள ‘பசி’ குறித்த பதிவுகறளப் பல்பவறு நிறலக்களன்களில் பபசுே் 

ஆய்வுக்கடட்ுறர என ஆய்வுச ்சிந்தறனகறளப் பல்பவறு தளங்களில் பதிவு கசய்துள்ளது ஆய்வுச ்சுடர.்  

 

  ஆய்வாளரக்ளின் ஆய்வு எண்ணங்களுக்கு ஏை்ப ஆய்வின் பரப்புே் சிந்தறனப் பரப்புே் 

ஆழ்ந்த தன்றேபயாடு புலப்படுே். ஆழ்ந்த ஆய்விை்கு ஆய்வுச ்சுடருே் துறண நிை்குே் என்பது திண்ணே்.   
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