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tpUj;jhryk;> nrd;idg; gy;fiyf;fofk; 

KJfiyj; jkpopyf;fpak; 2001 
jpU.nfhsQ;rpag;gh;> muR fiyf;fy;Y}hp> 
tpUj;jhryk;> nrd;idg; gy;fiyf;fofk 

Ma;tpay; epiwQH; 2002 
jpU.nfhsQ;rpag;gh;> muR fiyf;fy;Y}hp> 
tpUj;jhryk;> nrd;idg; gy;fiyf;fofk 

Ma;tpay; mwpQh; 2012 ghujpjhrd; gy;fiyf;fofk; jpUr;rp. 
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rpjk;guk; gps;is kfsph; 
fy;Y}hp> kz;zr;rey;Y}h;> 
jpUr;rp 

5Mz;Lfs; 

01.12.2008 fhNthp kfsph; fy;Y}hp> 
jpUr;rp 

13Mz;Lfs; 7 khjq;fs; 
,d;W tiu 

 
9.  rpwg;Gg;gFjp   : mw ,yf;fpak; 

 

 

10. mwpe;j nkhopfs;  : jkpo;> Mq;fpyk; 

 

11. ifahz;Ls;s ghlq;fs; : 
 

,sq;fiy 
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• ehl;Lg; Gw,yf;fpak; 

KJfiy 

• ,yf;fpaf; nfhs;iffs; 
• ,f;fhy ,yf;fpak; 
• ehl;Lg;Gwtpay; 
• rpj;jH ,yf;fpak;  
• rpw;wpyf;fpak;   

 
fzpdpAk; ,izaKk; 
,yf;fz tuyhW 

 
12. Ma;T Nkw;ghHit  : 
 

 
newpahsH jFjp 

ngw;w 
gy;fiyf;fofk; 

epiwT ngw;w 
Ma;Tfs; 

(vz;zpf;ifapy;) 

epiwT 
ngw;w 
Mz;L 

eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;Fk; 
Ma;Tfs; 

(vz;zpf;ifapy;) 

Ma;tpay; 
epiwQH 

ghujpjhrd; 
gy;fiyf;fofk;> 
jpUr;rp 

05 
2005 
2006 
2007 

05 

Ma;tpay; 
mwpQH 

    

 
13. ,jo;fs; / fl;Liufs; ntspapl;lik : 
 
,jo;fspd; ngah; 

& njhFjp 
khjk; & 
Mz;L ISBN: vz; jiyg;G jhf;fk; ngw;w 

,jo;fs; 

jopo;g;nghopy ; 01.04.2016 2348 1234 ehybahhpy; 
eilf;$Wfs 

 

Ma;j voj;J 01.04.2016 2278 7550 
ehybahhpd; nrhw; 
nghUz;ik  

nrk;nkhopj; jkpo; 15.04.2019 2321 0737 
ehyBahhpy; 
Gyg;ghl;L cj;jpfs;  

etPdj; jkpoha;T  15.06.2021 2321-984X 
gz;ila tho;Tk; 
kUj;JtKk; 

 
 

nrk;nkhopj; jkpo; 15.6.2021 2321-0737 
ghujpapd; rf;jp 
topghl;by; gbkk;  

 
14. Ma;Tf;fl;Liufs; toq;fpaik : 
 

ehs; mikg;ghsH fUj;juq;fj; jiyg;G fl;Liuj;jiyg;G 

03.05.2004 
jpUitahW 
jkpoa;ah  
fy;tpf;fofk; 

njhy;fhg;gpaj;jpy; 
gz;ghl;Lr; rpe;jidfs; 

njhy;fhg;gpaKk; 
voj;J Nfhl;ghLk; 



15.05.2004 
Qhyj; jkpo;g; 
gz;ghl;L Ma;T 
kd;wk; kJiu 

gz;ghl;Lr; rpe;jid. FWe;njhifapy; 
vz;tif nka;g;ghL 

09.12.2004 
rPjhnyl;Rkp 
,uhkrhkp fy;Y}hp - 
jpUr;rp 

ngz;zpaf; fUj;juq;F gonkhopfspd; 
ngz;zpak; 

07.01.2005 
cyfj; jkpo; 
,af;fk;- jkp%h; ,yf;fpaj;jpy; gjpTfs; 

kJiuf; fhQ;rpapy; 
efuikg;G 

14.02.2005 
ehl;Lg;Gwf; fiy 
,yf;fpaf; 
fUj;juq;fk; <NuhL 

ehl;Lg;Gwtpay; 
ehl;Lg;Gwf; 
fhjy;ghly;fspd; 
tbtk; 

06.03.2005 
mUs;kpF 
godpahz;lth; kfsph; 
fiyf; fy;Yhhp goep. 

ngz;zpak; 

fjhAjq;fs; 
rpWfij njhFg;gpy; 
ngz;zpaKk; 
jypj;jpaKk; 

07.09.2005 
Mz;ltd; fiy 
mwptpay; fy;YHhp Ehyhapu jpt;tpa gpuge;jk; 

jpUthrf 
jpUr;rhoy; 
xg;gha;T 

21.01.2006 
gp.[p.gp.  fiy 
kw;Wk; mwptpay; 
fy;Y}hp  ehkf;fy; 

RtLfisj; Njb 
ew;wpizapy; 
kidkUl;rp  

11.02.2006 

tpNtfhde;jh fiy 
kw;Wk; mwptpay; 
kfsp;h; fy;Y}hp> 
ehkf;fy; 

jkpo; ,yf;fpaj;jpy;; 
r%fr; rpe;jid 

GwehD}w;wpy; 
nfhw;wts;is 

13.03.2006 
gr;irag;gd; fy;Y}hp-
nrd;id ,yf;fpag;Nghf;F 

jpUehisg;Nghthh; 
ehadhh; Guhzj;jpy; 
,aw;if 

04.08.2006 

nrd;idg; 
gy;fiyf;fofk; 
fk;gd; gjpg;gfk; 
nrd;id. 

,yf;fpaj;jpy; mwk; vd;Wk; mwk; 

21.12.2006 
Gdpj rpYit 
jd;dhl;rp fy;Y}hp> 
jpUr;rp 

,yf;fpaq;fs; Ngzp 
tsh;f;Fk; jkpo;nkhopAk; 
,yf;fpaKk; 

Ehybahhpy;  
kz;Zk; kdpj 
cwTk;  

19.02.2007 
J}atsdhh; 
jd;dhl;rp fy;Y}hp> 
jpUr;rp 

,f;fhy ,yf;fpaj;jpy; 
rpe;jid. 

fy;fp 
ehty;fspy;fhe;jpak; 

13.10.2007 Njrpaf;fy;Y}hp> 
jpUr;rp. 

jkpopyf;fpaq;fspy; 
fhzyhFk; kdpjNeaKk; 
kjey;ypzf;fKk; 

ts;syhhpd; kdpj 
Neak; 

17.02.2007 
mwpQh; mz;zh 
muR fiyf; fy;Y}hp> 
Mj;J}h; 

ts;syhh; tho;Tk; 
Nghf;Fk; 

gy;Jiw tpj;jfh; 



21.05.2007 
kyha; 
gy;fiyf;fofk; jkpo; fw;wy; fw;gpj;jy;  

nrhw;fsQ;rpak; 
fw;gpf;Fk; Kiw 

26.09.2014 
nfhq;F fiy 
mwptpay; fy;Y}hp> 
ehfkiy 

jkpo ,yf;fPaq;fs; 
fhl;Lk; tho;tay; 
kjpg;GfSk; khw;wq;fSk; 

RtLk; kjpg;Gk; 

25.01.2016 
jpUtuq;fehjh; 
jpUf;Nfhtpy; 
jpUtuq;fk;> jpUr;rp. 

Mo;thh;fspd; jpUg;gzp 

ngha;ifahh;> 
Ngaho;thh; 
ghly;fspy; 
cUf;fhl;rpfs; 

12.02.2016 
Njrpaf; fy;Y}hp> 
jpUr;rp 

jkpopyf;fpaq;fspy; 
Nkyhz;ikr; rpe;jidfs; 

mfehD}w;wpy; 
gfph;T gz;G 

13.03.2016 
kd;dh; jpUkiy 
ehaf;fh; fy;Y}hp> 
kJiu 

jpUf;Fwspy; tpOkpaq;fs; gd;Kf Mrhd; 

14.12.2019 
 

Cyf jk;ohyhar;rp 
epWtdk; cyf 
jk;o;r; rq;fk; kJiu 
kJiu. 

KjyhtJ cyfj; 
jkpopir khehL 

ahopd; khz;Gfs; 
 

 
17.03.2020 

jpUts;Sth; fy;YhHP 
ghgehrk; 
&rhd;yhf;]rhtNjr 
jkpo; Ma;tpjo; 

Ma;tpay; Nehf;fpy; rq;f 
,yf;fpak; 

Gjpg;G tpj;jfh;( 
c.Nt.r 

 
15. fUj;juq;fk; / gapyuq;fk; / khehLfspy; gq;Nfw;wik : 
 

ehs; / 
Mz;L mikg;ghsH ikag; nghUz;ik 

Njrpak; 
/ 

gd;dhL 
jiyg;G 

26.04.2020 

அரசு கலை மற்றும்  

அறிவியை், கை்லூரி  

கரூர ்

கருத்தரங்கம் Njrpak தமிழாை் 

வெை்வொம்  

29.04.2020 - 
05.05.2020 

இந்திய கை்வி  சார ்  

ஆய்ொளர ், 

அலமப்பு   

மவனான்மணியம் 

ஆசிரியர ்பயிற்சி 

Njrpak; 
 
 
 
 

ஆராய்சச்ி  வநறி 

லறமுகள் 

 
 
 

27.05.2020 - 
02.06.2020 

அக்சிலியம்  

கை்லூரி , வெலூர ்
திறனறி  வமம்பாட்டு பயிற்சி Njrpak; 

சமூக ெளரச்ிக்கு 

கிருஸ்துெ 

இைக்கியங்கள் 

15.05.2020 - 
17.05.2020 

நை்ைமுத்து  

கவுண்டர ்

மகாலிங்கம் , 

கை்லூரி- 

வபாள்ளாசச்ி 

திறனறி  வமம்பாட்டு பயிற்சி Njrpak; 
குறுஞ்சி நிை 

மக்கள் இைக்கிய 

முரண்பாடுகள் 

22.05.2020 
 

வசயின்ட் வ ாசப், 

கை்லூரி-வசன்லன திறனறி  வமம்பாட்டு  வதரவ்ு Njrpak; பாரதியார ்



20.05.2020 
பிஷப் ஹீபர ்  

கை்லூரி , திருசச்ி உலரயரங்கம் Njrpak; 

தமிழ் விக்கி  

பீடியா , 

வெற்றமும் வநறி 

முலறகளும் 

. 2105.2020- 
23.05.2020 

கிருஷ்ணம்மாள் , 

வபண்கள் கை்லூரி 

வகாலெ 

ஆசிரியர ்பயிற்சி Njrpak; சித்தர ்

இைக்கியம் 

05.06.2020 - 
09.06.2020 

அரசு மகளிர ்கலை , 

கை்லூரி 

,புதுவகாட்லட 

கருத்தரங்கம் Njrpak 

உைகம் தழுவிய 

தமிழர ்

பண்பாடும் 

நாகரிகமும் 

24.05.2020 

ஸ்ரீ மாவைாைன்   

கலை , அறிவியை் 

கை்லூரி , 

மதுராந்தகம் 

திறனறித ்வதரவ்ு Njrpak; சிற்றிைக்கியம் 

29.05.2020 

ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணா  

மிஷன் , 

வித்யாையா  

அறிவியை் ,கை்லூரி- 

வகாலெ 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

ொழ்வியை் 

வநாக்கிை்  வெத 

சக்தி ெரம் கலை 

 
20.05.2020 - 
26.05.2020 
 
 

வதான் வபாஸ்வகா 

கை்லுரி 

திருப்பத்தூர ்

கருத்தரங்கம் 

Njrpak; 
 
 

தமிழ் நவீன  

இைக்கியங்களிை் 

தலித்தியம் 

27.05.2020 - 
03.06.2020 
 

பாட்ரிஷியன்   

கலை மற்றும்கலை  

, அறிவியை்  

கை்லூரி 

கருத்தரங்கம் 

Njrpak; 
 
 

தமிழ் 

இைக்கியங்களிை் 

ொழ்வியை் 

 
 
24.05.2020 

பாத்திமா  கை்லூரி , 

மதுலர 
விநாடி வினா 

Njrpak; 
 
 

நாட்டு புறவியை் 

25.05.2020 
 

G.T.N   கலை , 

கை்லூரி-  

திண்டுக்கை் 

திறனறித ்வதரவ்ு 

Njrpak; 
 
 

கட்டற்ற  கணித் 

தமிழ் மின் 

உள்ளடக்க 

உருொக்கம் 

18.05.2020 - 
24.05.2020 

தூய  வநஞ்சாக  

கை்லூரி , 

திருப்பத்தூர ்

திறனறி  வமம்பாட்டு 

 பயிற்சி 

Njrpak; 
 
 

தமிழ் 

இைக்கணம் 

கற்பித்தை் நுட்பம் 

20.05.2020 - 
26.05.2020 

தமிழ் துலற வகரள 

பை்கலை கழகம் , 

வகரளா 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

வதாை்காப்பியம் 

13.05.2020 - 
19.05.2020 

தமிழ் துலறவகரள 

பை்கலை கழகம் , 

வகரளா 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

சங்க  இைக்கியம் 

27.05.2020 - 
31.05.2020 

மகளிர ்கிருத்துெ 

கை்லூரி , 

நாகரவ்காயிை் 

பயிைரங்கம் 
Njrpak; 
 

தமிழ் 

இைக்கியமும் 

வதாழிை்நுட்பமும் 

01.06.2020 

அன்லன ெயைட்  

கலை,அறிவியை் 

கை்லூரி வசன்லன 

திறனறித ்வதரவ்ு 
Njrpak; 
 

தமிழ் இைக்கியம் 



01.06.2020 

kd;dh; ruNghrp 
muRf; fy;YhHp  
jQ;ir. 

திறனறித ்வதரவ்ு 
Njrpak; 
 

எங்கள் ொழ்வும் 

எங்கள் ெளமும் 

மங்காத  

தமிைஎன்று  

சங்வக முழங்கு 

03.06.2020 - 
07.06.2020 

யாதொ  கை்லூரி , 

மதுலர 
திறனறித ்வதரவ்ு 

Njrpak; 
 

திராவிடவியை் 

01.06.2020 - 
03.06.2020 

பயனீர ் கலை 

மற்றும் , அறிவியை் 

கை்லூரி 
திறனறித ்வதரவ்ு 

Njrpak; 
 

தமிழ்  பக்தி 

இைக்கியம் 

20.05.2020 

விவெகானந்தா  

கலை  மற்றும் , 

அறிவியை்  கை்லூரி 

, திருசச்ங்வகாடு 

திறனறித ்வதரவ்ு 
Njrpak; 
 

பாரதியார ்

10.06.2020 உருமு தனைட்சுமி 

கை்லூரி , திருசச்ி திறனறித ்வதரவ்ு 
Njrpak; 
 

வபரிய  புராணம் 

காப்பிய பாரல்ெ 

20.06.2020 
உருமு தனைட்சுமி 
கை்லூரி , திருசச்ி 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

jkpopy; toiyg;G 
cUthf;fKk; 
gjpNtw;wKk; 
 
 

 
 
16.05.2020 

fhNthp kfsph; 
fy;Yhhp (jd;dhl;rp) 
jkpoha;Tj;Jiw 

jpUr;rp 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

Jkpo; nkhopAk; 
tpf;fpgpPbahTk; 
 

17.05.20 
19.05.2020 

fhNthp kfsph; 
fy;Yhhp 

jkpoha;Tj;Jiw 
(jd;dhl;rp) jpUr;rp 

gapyuq;fk; 
Njrpak; 
 

Jkpo; r%fKk; 
ngz;fSk; 

24..05.2020 
28.05.2020 

Ntshsh; kfsph; 
fy;YhHP jkpo;j;Jiw 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

fp uh tpd; 
gilg;Gyfk; 

25.07.2020- 
31.07.2020 
 

MuR kfsph; 
fy;YHp.Fk;gNfhzk; gapyuq;fk; 

gd;dhL 
 
 
 

Nrhoehl;L 
,yf;fpaq;fs; 

31.07.2020 

 
mwpQh; mz;zh 
muR fiyf; 
fy;Yhhp  
Krpwp. 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

jkpo 
,yf;fpaKk; 
Goq;Fbfspd; 
tho;tpay; kuGk;; 
 

09.01.2021 
 
10.01.2021 

= ,uhkfpUrpzh 
kfsph; fiy 
mwptpay; fy;Yhhp 
Nfhit. 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

Jkpo; 
,tf;fpaKk; 
Nfhl;ghl;Lr; 
rpe;jidAk; 
 

05.08.2020 
06.08.2020 

fhNthp kfsph; 
fy;Yhhp 
jkpoha;Tj;Jiw 
(jd;dhl;rp) jpUr;rp 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

,izantspapy; 
jkpoha;Tf; 
fl;Liufs; 



01.11.2020 

 fNzrh; nre;jkpo;  
fiy mwptpay; 
fy;YHhp 
GJf;Nfhl;il; 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

Vo fz;lq;fSk; 
cyfr; 
nrk;nkhopj; jkpo; 
vj;h;fhytpaYK; 

11.10.2020 
31.10.2020 

rh;tNjrj; jkpo; 
Ma;tpjo; kw;Wk; 
gpwo; Ma;tpjo 

கருத்தரங்கம் 

Njrpak; 
 
 

ngz;zpa 
,aq;fpay; 
gd;ikj;Jt 
nrhy;yhly;fs; 
 

 
25.10.2021 – 
29.10.2021 
 
 

Jpuhtplg; gy;fiyf; 
fofk;  
Rpj;JHh; khtl;lk;  

Gapw;r;rp gl;liw  
Muha;r;rp 
newpKiwfs; 
 

02.09.2021 
 
 

 

M.G.R 
fy;tp kw;Wk; 
Muha;r;rp epWtdk; 
Nrd;id. 
 
 

fUj;juq;fk; 
Njrpak; 
 

neLey; thil Xh;  
mwpKfk; 

 

 

24.08.20201 

to 28.052021 

 

 
 

Nt;shsh; ngz;fs; 
fy;Yhhp kw;Wk; 
rh;tNjr jkpo; 
Ma;tpjo; ,e;J 
,jo; <NuhL 

 
 

கருத்தரங்கம் 

gd;dhL 
 
 
 

fp.uh.tpd; 
gilg;GYfk; 

23.08.2021to 

 

29.08.2021 

 

 

 

 

  
fw;gfk; cah; fy;tp 
fofk; rh;tNjr 
jkpo; Ma;tpjo;  
nghs;shr;rp. 

 
 

 
 

 

 

கருத்தரங்கம் 

gd;dhL 
 
 
 

jkpo; ,yf;fpa 
tifikfspy; 
Rpw;wpyf;fpaq;fs; 

05.10.2021 

 

; 
lhf;lh; vk; [P.Mh; 
Muha;r;rp epWtdk; 
nrd;id 

 

கருத்தரங்கம் 
Njrpak; 
 

ts;shhpd; 
tho;tpay; newp 

25.10.2021-

to 

29.10.2021 

 

 

,uhkrhkp ehAL 
fy;YHhp 

 Ek;gfhh;j;jp 
fy;Yhhp&; rh;tNjr 
jkpo; Ma;tpjo;  

rhj;Jhh;; 
 

 

கருத்தரங்கம் 

gd;dhL 
 

 

Mwptpay; NgRk; 
rq;f 

,yffpaq;fs;; 



  

 

 

 

 

3.11.2021- 

10.11.2021 

nfhq;F fiy 
mwptpay; fy;YHhp 
Nfhit. 
 

Mrphpah; jpwd; Nkk;ghl;L epfo;T 
Njrpak; 
 

Ma;T fsq;fsk 
;Ma;Tj; 

jpl;lq;fSk; 

,     

 
 
 
16. fUj;juq;fk; / gapyuq;fk; /  

.  

 
17. Gj;njhsp gapw;rp / Gj;jhf;f gapw;rpfspy; fye;J nfhz;lik : 
 
 
18. Gj;jfq;fs; / ghlE}y; ntspaPL 
  
:1. kdij MSk; khkdpjh; DR M.S cja%Hj;jp nrg;lk;gh; -2016  
2.  ehybapy; ed;ndwp;  gy;ytp                                             gjpg;gfk; 
><NuhL 
 
 
19. rpwg;G tpUe;jpdH / jiyik Vw;wik  
 
1.kfsph; jpd rpwg;G epfo;r;rp- ghujpapd; ngz;fs;- ,lk; B.S.N.L Kjd;ik Nkyhsh; 
mYtyfk; .jpUr;rp  ehs; -15.03.2019 
 
2.nrhw;nghopT -,yf;fpak; fhl;Lk; md;G newp  ,lk; - ,uhr Ntyh; nrz;gfj; jkpo; 
muq;F –jpUtuq;fk; ehs; -22.06.2019 
 
3.rhjid khztpfs;- ,lk; B.S.N.L Kjd;ik Nkyhsh; mYtyfk; .jpUr;rp  ehs; -
08.06.2019 
4. Mrphpah; jpd Ngr;ruq;fk;  JNuhzh gapw;rp mflkp. rpwg;G tpUe;jpdH 
 mkh;T jiyik          05.09.2021 
 
 
 
 
 
 



20. fy;Y}hpapy; Vw;w epHthfg; nghWg;Gfs; : 
 

gjtpapd; ngah; Mz;L 

Criterion  2021 To  Till Date  

 
 
 

 

 
21. gpw fy;tprhuh nghWg;Gfs; / nray;ghLfs; : 
 

nray;ghl;bd; ngah; nghWg;Ngw;w fhyk; 

jkpoha;Tj;Jiw –eld 
xUq;fpizg;ghsh; 

2010-2011  

   

 
 

23. fy;tprhh;e;j mikg;Gfs; kw;Wk; ghlj;jpl;lf; FOtpy; ,lk;ngw;Ws;sik : 

 

1.tpdhj; jhs; rhp ghh;j;jy; -Mz;ltd; fiy mwptpay; fy;YHhp –jpUthidf; 

Nfhtpy; - ehs;  12.03.2019 

 

 

24. njhopy;Kiw mikg;Gfspy; cWg;gpduhf cs;sik : 

25. fy;tp hPjpahd ntspehl;Lg; gazk; : 

26. gpw jfty;fs; (VNjDk; ,Ug;gpd;) : 

 

1.  kw;w fy;YhhpfSf;F tpdhj;jhs; jahhpj;jy; 

 

 

 

 

Gjtpapd; 

ngah; 

 

fy;YHhpapd; ngah; Mz;L 



 

1 

tha;nkhopj; 

Njh;T 

Gwj;Njh;thsh; 

rpjk;guk; gps;is 

kfsph; fy;YHhp. 

kz;zr;rey;YH 

09.07.2016 

 

2 

tha;nkhopj; 

Njh;T 

Gwj;Njh;thsh; 

 ,e;jpuhhe;jp fy;Yhhp 

jpUr;rp. 

10.09.2016 

3. tha;nkhopj; 

Njh;T 

Gwj;Njh;thsh; 

rpjk;guk; gps;is 

kfsph; fy;YHhp. 

kz;zr;rey;YH 

27.03.2017 

 

 

4 

tha;nkhopj; 

Njh;T 

Gwj;Njh;thsh; 

rpjk;guk; gps;is 

kfsph; fy;YHhp. 

kz;zr;rey;YH 

18.02.2019 

5 tha;nkhopj; 

Njh;T 

Gwj;Njh;thsh; 

,e;jpuhhe;jp fy;Yhhp 

jpUr;rp. 

14.02.2020 

 

 


