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கல்வித்தகுதிகள் :. 

வ.  
எண் 

பாடம்/ 
பட்டம் 

பயின்ற நிறுவைம் பல்கனைக் கழகம் 
ததர்ச்சி 
ஆண்டு 

ததர்ச்சி 
சதவிகிதம் 

1. 
பி.எச்.டி., 

தமிழ் 
தியாகராசர் கல்லூரி,  

மதுறர – 9. 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

ஜனவரி 

2017 

தனிச் 
சிைப்பு 

2. 
எம்ஃபில்., 

தமிழ் 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21.  

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

ஏப்ரல் 

2007 
67% 

3. 
 

எம்.ஏ., 
தமிழ் 

தியாகராசர் கல்லூரி,                                           

மதுறர – 9. 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

ஏப்ரல் 

2001 

 

77% 

4. 
பி.ஏ., 
தமிழ் 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21.  

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

ஏப்ரல் 

1998 
54.5% 

5. 

றசவ 
சித்தாந்தம் 

பிரிவில் 
ேட்டயம் 

(டி.எஸ்.எஸ்.,) 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

ஏப்ரல் 

2012 
75% 

6. சி.சி.ஏ., 

தியாகராசர் கல்லூரி,                                           

மதுறர – 9. 

 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக் கழகம், 

மதுறர-21. 

1999-2000 சிைப்பு 

 

கூடுதல் தகுதிகள் :.           

வ. எண் பாடம் நடத்திய நறுவைம் ததர்ச்சி ஆண்டு 

1. 
மாநிைத் தகுதித் பதர்வு (SET), 

தமிழ் 
ோரதியார் ேல்கறைக் 

கழகம் 

 
அக்படாேர் 

2012 

2. 
பதசிய தகுதித் பதர்வு (NET), 

தமிழ் 

ேல்கறைக் கழக 

மானிய ஆறணயம், 

(UGC) புதுபடல்லி. 

 
 

நவம்ேர் 

2011 

3. 
பதசிய தகுதித் பதர்வு (NET), 

தமிழ் 

ேல்கறைக் கழக 

மானிய ஆறணயம், 

(UGC) புதுபடல்லி. 

 
 
 

ஜூன் 2011 
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ஆய்வுகள்:. 

முனைவர் (பி.எச்.டி) பட்ட ஆய்வு: 

ஆய்வுத் தனைப்பு  : “திருவாரூர்ப் பதிகங்களில் 

                                      சிவநநறிச் சிந்தனைகள்” 

  

ஆய்வு நநறியாளர் :  முனைவர் த ா.ஞாைப்பூங்தகானத 

உதவிப்பேராசிரியர், 

தமிழ்த்துறை, 

தியாகராசர் கல்லூரி,  

மதுறர -625009. 

 

ந ய்ப்நபாருளியல் நினறஞர் (எம்ஃபில்) பட்ட ஆய்வு.  

ஆய்வுத் தனைப்பு  :  “நுண்நவளிக் கிரகணங்கள் –  

 ானுடவியல் பார்னவ”  

 

ஆய்வு நநறியாளர்  : முனைவர் வீ.தகாபால் 

இறணப்பேராசிரியர், 

தமிழ் உயராய்வு றமயம், 

யாதவர் கல்லூரி, 

மதுறர – 625014. 

 

பன்ைாட்டு, ததசியக் கருத்தரங்குகள்: ஆய்வுக் கட்டுனரகள்  வழங்கியது, பதிப்பிக்கப்நபற்ற  

ஆய்வுக் கட்டுனரகள் 

வ. 

எண் 
கட்டுனரத் தனைப்பு நடத்திய நிறுவைம் 

ஆய்வுக் தகானவயின்                     

நபயர்  ற்றும் தததி 

ISSN/ ISBN 

NUMBER 

பக்க 

எண் 

1. 
இதிகாசங்களில் 

சிவவழிோடு 

தமிழ் ஆய்வாளர் 

மன்றம்> தமிழியற்புலம்> 

மதுரை காமைாசர் 

பல்கரலக் கழகம்>  

மதுரை-21. 

இலக்கியங்களில் மைபும் 

புதுரமயும் -ததாகுதி-1 

(பன்னாட்டு) 06-01-2011 

ISBN 978-93-

80342-31-3 
82-86 

2. 
மூைம் உணர்த்தும் 

முதன்றமயான அைம் 

கல்லூரி ஆசிரியர்  

குமரித் தமிழ்ச்சங்கம் 

மற்றும் ஸ்காட் 

கிறித்தவக் கல்லூரி> 

நாகர்ககாவில்-2. 

பன்கனாக்குப் 

பார்ரவயில் தமிழ்ச் 

தசம்தமாழி தமிழில் அற 

இலக்கியங்கள்–ததாகுதி-1  

(கதசியம்) 04> 05-02-2011 

ISBN 13-978-81-

909074-3-9 
56-60 



4 
 

3. 
திருவருட்ேயனில் 

உவறமச் சிைப்புகள் 

இ.ப.த. மன்றம்> 

தமிழியற்புலம்> மதுரை 

காமைாசர் பல்கரலக்  

கழகம்> மதுரை - 21. 

ஆய்வுக் ககாரவ - 

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு)  

21> 22-05-2011 

ISBN 978-93-

80342-51-1 
143-147 

4. 

திருத் பதாண்டர் 

புராணம் காட்டும் 

திருநகரச் சிைப்பு 

 

கல்லூரி ஆசிரியர்  

குமரித் தமிழ்ச்சங்கம் 

மற்றும் மகளிர் 

கிறித்தவக் கல்லூரி>  

நாகர்ககாவில்-2 

பன்கனாக்குப் 

பார்ரவயில் தமிழ்ச் 

தசம்தமாழி தமிழ்க் 

காப்பியங்கள் (கதசியம்) 

03>04-02-2012. 

ISBN 13-978-81-

909074-4-6 
74-78 

5. 
சமூக பமம்ோட்டில் 

திருவிழாக்களின் ேங்கு 

தமிழ் ஆய்வாளர் 

மன்றம்> தமிழியற்புலம்> 

மதுரை காமைாசர் 

பல்கரலக் கழகம்>  

மதுரை - 21. 

தமிழ் இலக்கிய 

வரகரமகளும் சமூகச் 

சூழலும் - ததாகுதி-1 

(பன்னாட்டு) 

04-05-2012 

ISBN 978-81-

90778-2-8 
87-91 

6. 

திருவாரூர்த் தைத்து 

நாயன்மார்கள் 

 

இ.ப.த. மன்றம்> 

தமிழியற்புலம்> மதுரை 

காமைாசர் பல்கரலக்  

கழகம்>  மதுரை-21. 

ஆய்வுக் ககாரவ - 

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

19> 20-05-2012 

ISBN 978-93-

80342-57-3 
212-216 

7. 

திருமந்திர மாறையில் 

கண்கள் 

 

மதுரை யாதவர் 

கல்லூரி மற்றும் 

சிவகாசி பட்டாசு நகர் 

அரிமா சங்கம்> 

காரைக்குடி தமிழ் சக்தி 

ஆய்வு மன்றம். 

தமிழ் இலக்கியங்களில் 

கண்கள் -

பன்முகப்பார்ரவ 

(பன்னாட்டு) 

27-05-2012 

ISBN 978-81-

920060-0-0 
30-32 

8. 
பேரிய புராணத்தில் 

ஆயர்குை நாயனார் 

யாதவர் தன்னுரிரமப் 

பணியகம் 

ஆயர் வாழ்வும் 

வைலாறும். (பன்னாட்டு)   

23-12-2012. 

ISBN 

9788190845656 
6-10 

9. 
பேரியபுராணம் 

காட்டும் சமுதாயம் 

கல்லூரி ஆசிரியர் 

குமரித் தமிழ்ச்சங்கம் 

மற்றும் 

ததன்திருவிதாங்கூர் 

இந்துக் கல்லூரி> 

நாகர்ககாவில்-2 

பன்கனாக்குப் 

பார்ரவயில் தமிழ்ச் 

தசம்தமாழி தமிழ்க் 

காப்பியங்கள் –  

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

18> 19-01-2013 

ISBN 13-978-81-

909074-5-3 
74-78 

10. 

நுண்பவளிக் 

கிரகணங்கள் நாவல் 

காட்டும் மானுடவியல் 

கருத்துக்கள் 

தமிழ் ஆய்வாளர் 

மன்றம்> தமிழியற்புலம்> 

மதுரை காமைாசர் 

பல்கரலக் கழகம்> 

மதுரை-21. 

இலக்கியமும் 

பிறதுரறகளும் - 

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

22-01-2013 

ISBN 978-81-

909097-2-3 
38-43 
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11. 

தமிழ் இைக்கியங்களில் 

கல்விச் சிந்தறனகள் 

 

ஶ்ரீைாஜ ைாஜன் 

கல்வியியல் கல்லூரி> 

ஶ்ரீைாஜ ைாஜன் 

தபண்கள் கல்வியியல் 

கல்லூரி> காரைக்குடி> 

உலகத் தமிழ்ப் 

பண்பாட்டு இயக்கம்> 

புதுக்ககாட்ரட. 

ஆய்வுக் ககாரவ - 

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

08> 09-02-2013 

ISBN 979-93-

80342-62-6 
44-50 

12. 
தமிழ் இைக்கியங்களில் 

உைவு 

வல்லிக்கண்ணன் 

இலக்கியப் கபைரவ 

மற்றும் விருதுநகர் 

அஞ்சிரறத் தும்பி 

இலக்கிய வட்டம். 

தமிழ் இலக்கியங்களில் 

நல்லறம் -ஆய்வுக் 

ககாரவ> ததாகுதி-1 

(கதசியம்) 10-03-2013 

ISBN 978-81-

909440-5-2 
28-32 

13. 

சங்க இைக்கியங்களில் 

சிவ பேருமானின் 

சிைப்புகள் 

தூய கசவியர் கல்லூரி> 

பாரளயங்ககாட்ரட-2. 

சங்க இலக்கியமும் 

சமூகக் கருத்தியலும் - 

ததாகுதி-1 (கதசியம்)  

11-03-2013 

ISBN 978-81-

923975-6-6 

253-

258 

14. 
சிவபநறி விளக்கம் 

 

இந்தியப் பல்கரலக் 

கழகத் தமிழாசிரியர் 

மன்றம்> தமிழியற்புலம்> 

மதுரை காமைாசர் 

பல்கரலக் கழகம்>  

மதுரை-21. 

ஆய்வுக் ககாரவ -

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

18> 19-05-2013 

 

 

ISBN 978-93-

81724-15-6 
135-139 

15. 

திருவாரூர்ப் 

ேதிகங்களில் 

அகப்போருள் மரபுகள் 

தமிழ் ஆய்வாளர் 

மன்றம்> தமிழியற்புலம் 

மதுரை காமைாசர் 

பல்கரலக் கழகம்>  

மதுரை-21. 

தமிழ் இலக்கியமும் 

திறனாய்வுக் 

ககாட்பாடுகளும் - 

ததாகுதி-1 (பன்னாட்டு) 

26-08-2014 

ISBN 978-81-

924778-0-0 
26-30 

16. 
கலித்பதாறக காட்டும் 

இல்ைைப் ேண்ோடு 

ச.தவள்ரளச்சாமி 

நாடார் கல்லூரி> 

நாகமரல> மதுரை-19. 

சங்க இலக்கியங்களில் 

வாழ்வியல் சிந்தரனகள் 

(கதசியம்) 

19-02-2015 

ISBN 978-81-

910124-1-5 
10-14 

17. 
கம்ேன் 

கவியில் உவறம நைன் 

திண்டுக்கல் கம்பன் 

கழகம் மற்றும் ஜி.டி. 

என் கரலக் கல்லூரி> 

திண்டுக்கல். 

கம்பனின் பரடப்புகள் 

பன்முகப்பார்ரவ 

(கதசியம்) 01-03-2015 

ISBN 978-93-

81830-65-9 
06-10 

18. 
பசந்தமிழும் 

சிவபநறியும் 

தியாகைாசர் கல்லூரி> 

மதுரை -9. 
20-04-2015  11-19 
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19. 

தமிழ் இைக்கியங்கள் 

உணர்த்தும் 

அரசர்க்குரிய 

ேண்ோட்டு மரபுகள் 

ச.தவள்ரளச்சாமி 

நாடார் கல்லூரி> 

நாகமரல>  

மதுரை - 19. 

தமிழ் இலக்கியங்களில் 

பண்பாட்டு மைபுகள் 

(பன்னாட்டு) 22-12-2015 

ISBN 978-81-

910124-6-0 

442-

446 

20. 

மதுறரயில் சம்ேந்தரும் 

சம்ேந்த நத்தமும் 

 

ஶ்ரீ மீனாட்சி அைசினர் 

மகளிர் கரலக்கல்லூரி> 

மதுரை - 2. 

இலக்கியப் பதிவுகளில் 

மதுரை> ஆலவாய் –  

ததாகுதி-2 (பன்னாட்டு) 

25> 26-02-2016 

ISBN 978-81-

7735-850-6 

1213-

1216 

21. 

சித்தர்கள் உணர்த்தும் 

வாழ்வியல் 

சிந்தறனகள் 

ச.தவள்ரளச்சாமி 

நாடார் கல்லூரி> 

நாகமரல> மதுரை -19. 

தமிழ் இலக்கியங்களும் 

ககாட்பாடுகளும் 

(பன்னாட்டு) 01-02-2019 

ISBN 978-81-

926212-1-0 
55-59 

 

இதழ்களில் நவளியிட்ட ஆய்வுக் கட்டுனரகள் 

வ.எண் கட்டுனரத் தனைப்பு நூலின் நபயர் இதழின் நபயர் 
ISSN 

NUMBER& 
தததி 

ேக்க 
எண் 

1. 

திருநாவுக்கரசரும் 
திருவாதிறரத் 
திருவிழாவும் 

காலந்கதாறும் 
தமிழ் இலக்கியப் 
பரடப்புகளும் 

பரடப்பாளர்களும் 

சான்ைாக்ஸ் 
ேன்னாட்டுத் 

தமிழியல் 

ஆய்விதழ் UGC 

Approved Journal 

Number 40729. 

IMPACT 

FACTOR - 3.085 

ISSN NO 

2454-3993 

21-12-2018 

 

17-20 

2. சிைம்பில் சிவன் 

சிலப்பதிகாைம் 
காட்டும் 
பழந்தமிழர் 
வாழ்வும் 
வைலாறும். 

பசம்புைம் 
ேன்னாட்டுத் தமிழ் 

ஆராய்ச்சிக் 
காைாண்டிதழ் 

ISSN NO 

2320-589X 

12-12-2019 

 

240-

242 

3. 

திருவாசகத்தில் 
நாட்டுப்புை 

விறளயாட்டுக்கள் 

நாட்டுப்புறக் 
கரல இலக்கிய 

மைபுகள் 
மாற்றமும் 
வளர்ச்சியும். 

காவியா தமிழ் 
கரல> இலக்கியம்> 
பண்பாட்டு> 
பன்னாட்டுக் 
காலாண்டிதழ் 

ISSN  

2277-9221 

20-12- 2019 

 

32-34 

 

சிறப்பு விருந்திைராகப் பங்தகற்றல் 

வ.எண் தனைப்பு நிறுவைத்தின்      நபயர் தததி 

1. 
றசவபநறியில் மைர் 

வழிோட்டுச் சிந்தறன தியாகராசர் கல்லூரி, மதுறர -9. 28-10-2014 
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பங்தகற்றப் பயிற்சிப் பட்டனறகள் 

வ.எண் தனைப்பு நிறுவைத்தின்      நபயர் தததி 

1. 
ரசவ சித்தாந்த 
பயிற்சி வகுப்பு 
(தபாதுநிரலயில்) 

தியாகராசர் கல்லூரி, மதுறர – 9. 21-11-2010 – 30-11-2010 

2. 

ரசவ சித்தாந்த 
பயிற்சி வகுப்பு 

(சிறப்பு நிரலயில்) 

தியாகைாசர் கல்லூரி> 
மதுரை – 9. 

 

21-11-2011 - 30-11-2011 

3. 

A One Day State 

Level Workshop on 

“REFORMS IN 

CURRICUIAM 

DESIGN & 

EVALUATION 

BASED ON OBE” 

INTERNATIONAL QUALITY 

ASSURANCE CELL & OFFICE 

OF THE CONTROLLER OF 

EXAMINATIONS AT S F R 

COLLEGE FOR 

WOMEN,SIVAKASI- 

 
27-07-2019 

 

முயற்சி  ற்றும் பாராட்டுக்கள் 

 முதுநிறைப் ேட்டத்தில் கல்லூரி அளவில் இரண்டாவது    தரவரிறசயில் பதர்ச்சி. 

 மதுறர தியாகராசர் கல்லூரியில் “நசந்தமிழும் சிவநநறியும்” எனும்  தறைப்பில் மாநிை 

அளவில் நடந்த கறை அன்றனயார் நிறனவுக் கட்டுறரப் போட்டியில்   இரண்டாம் ேரிசு 

பேற்றிருத்தல். 

                                                                  


