பதிப் புக்குழு
புரவல ்
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: முனைவாா் செ. அசெ க், முதலா் வாா்
துலைத்தலலவ ்
: க. சிவசனென், தமிழா் தது
ா் னைதா்தனலவாா்
பதிப் ப சிரிய ்
: ந. அருள் ச
ழி, உதவிபா்பபராசிரியாா், தமிழா் தது
ா் னை
துலை பதிப் ப சிரிய க
் ள் : ப . தமிழரசி, உதவிபா்பபராசிரியாா், தமிழா் தா்துனை
சு. விசன த், உதவிபா்பபராசிரியாா், தமிழா் தா்துனை
அயா் யநாடாரா் ஜாைகிஅமா் மாளா் கலா் லூரி, சிவகாசி – 626124, தமிழா் நாடு, இநா்தியா.

ஆய் வுசநறிக் குழு
1.

உல. ப லசுப் பிர ைியன், பபராசிரியாா் மைா் றுமா் தனலவாா், அகராதியியலா் துனை, தமிழா் பா்
பலா் கனலகா்கழகமா் , தஞா் சாவூரா் – 613010, தமிழா் நாடு, இநா்தியா.
2. அ. ெதீஷ், இனைபா்பபராசிரியாா், தமிழா் இலகா்கியமா் மைா் றுமா் சுவடிபா்புலமா் , உலகதா்
தமிழாராயா் சா்சி நிறுவைமா் , சசைா் னை – 600113, தமிழா் நாடு, இநா்தியா.
3. ப. செயகிருஷ்ைன், தமிழா் பா்பபராசிரியரா், பகரளபா் பலா் கனலகா்கழகமா் , திருவைநா்தபுரமா் 695034, பகரளா, இநா்தியா.
4. ந . சுசல ென , உதவிபா்பபராசிரியாா், தமிழா் சமாழி மைா் றுமா் சமாழியியலா் புலமா் , உலகதா்
தமிழாராயா் சா்சி நிறுவைமா் , சசைா் னை – 600113, தமிழா் நாடு, இநா்தியா.
5. வ சு அரங் கந தன், தமிழா் பா் பபராசிரியாா், சதைா் காசிய நிறுவைமா் , சபைா் சிலா் பவைியா
பலா் கனலகா்கழகமா் , பிலடலா் பியா, சபைா் சிலா் பவைியா – 19104, அசமரிகா்கா.
6. சப ன் ெசிகு
ர், தமிழா் பா் பபராசிரியாா், ஆசிய சமாழிகளா் மைா் றுமா் பைா்பாடா்டுகா் கலா் விகா்குழு,
நாைா் யாஙா் சதாழிலா் நுடா்பபா் பலா் கனலகா்கழகமா் , சிஙா் கபா்பூரா் – 637610.
7. லவசதகி ச
்ப ்ட், பலா் துனைதா் தமிழா் மைா் றுமா் பைா் சமாழி இலகா்கிய சமாழிசபயாா்பா்பாளாா்,
ஹாரா்வாரா்டு பலா் கனலகா்கழகதா்திைா் தமிழா் இருகா்னககா்குழு உறுபா்பிைாா், ஹவாயி – 96754,
அசமரிகா்கா.
8. இர . சவங் கசடஷ், (PLM Leader in FORD, Michigan), தனலவாா் மைா் றுமா் சசயலாா், தமிழா் கா்
கலா் விகா்கழகமா் , பகைா்டைா், மிசா்சிகைா் – 48187, அசமரிகா்கா.
9. சி. செ திலிங் க ் , விஞா் ஞாைி – மாலிஙா் ராடா் கதிரியகா்க ஆயா் வு நிறுவைமா் , வாசிஙா் டைா்
பலா் கனலகா்கழக மருதா்துவபா்புலமா் , சசயிைா்டா்லாயிஸா், மிசசௌரி - 63110, அசமரிகா்கா.
10. வ னதி பகீரதன், சிபரஸா்ட விரிவுனரயாளரா், சுவாமி விபுலாைநா்த அழகியைா் கைா் னககளா்
நிறுவகமா் , கிழகா்குபா் பலா் கனலகா்கழகமா் , இலஙா் னக.

திப் ப ய் வுக் குழு
1.
2.

முலனவர் த. இரத்ன
ல , பமைாளா் தமிழா் தா்துனைதா் தனலவரா், எஸா். எஃபா். ஆரா். மகளிரா்ா்
கலா் லூரி, சிவகாசி
முலனவர் இர . செயர
ன், தமிழா் தா்துனைதா் தனலவரா், திருவளா் ளுவரா் பலா் கனலகா்கழகமா் ,
பவலூரா்.

ஆங் கில ச

ழிசபயர்ப்பு

திரு தி கல் ய ை சுந் தரி, முதுநினல ஆஙா் கிலதா்துனைதா் தனலவரா், அயா் யநாடாரா் ஜாைகிஅமா் மாளா்
கலா் லூரி, சிவகாசி.

அட்லட வடிவல

ப் பு

ப . சவங் கசடஷ், உதவிபா்பபராசிரியாா், காடா்சிதா் சதாடாா்பியலா் துனை, அயா் யநாடாரா்
ஜாைகிஅமா் மாளா் கலா் லூரி, சிவகாசி.

