
 

                                                     

                                                                          முனைவர் கா.வரீபாண்டியன்  

                                                                                   எம்.ஏ., எம்ஃபில்.,பி.எச்.டி.,நெட்., 
                                                                                                   உதவிப்பேராசிரியர்,                               

                                                                                                                   தமிழ்த்துறை – சுயநிதி, 
                                                                                                                            யாதவர் கல்லூரி, 

        பகாவிந்தராசன் வளாகம், 
                                                                                                        திருப்ோறை, மதுறர-14. 

னகபபசி:  9942715050 

மின்ைஞ்சல்: ycveera@gmail.com 

     

தன் விவரக் குறிப்பு 

நபயர்                                                     : முறைவர் கா.வரீோண்டியன் 

தந்னதயின் நபயர்                      : ரர. கார்பமகம் 

பிறந்த பததி                                      : 24-03-1985 

ெிரந்தர முகவரி                               : 1/21A, பூதகுடி (அஞ்சல்) 

                                                                          நத்தம் (வட்டம்), 

                                                                           திண்டுக்கல் ( மாவட்டம்) 

நதாடர்புக்கு                                        : 9942715050 

கல்வித்தகுதி                                     : எம்.ஏ., எம்ஃேில்., ேி.எச்.டி., 
                                                                         பதசிய விரிவுறரயாளர் தகுதித் பதர்வு          

                                                                             (NET) பதர்ச்சி (ஜூன்,2010) 

விருப்பமாை பாடப்பகுதிகள் : சங்க இைக்கியம், இக்காை இைக்கியம்,  

                                                                         இைக்கணம், நாட்டுப்புைவியல். 

பணி                                                          : 01-08-2008 முதல் உதவிப்பபராசிரியர்  

                                                                           தமிழ்த்துனற- சுயெிதி 
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ோடம்/ ேட்டம் ேயின்ை 
நிறுவைம் 

ேல்கறைக்கழகம் பதர்ச்சி 

ேி.எச்.டி., மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக்கழகம் 

மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

2014 

ரநட்  யு.ஜி.சி. 2010 

எம்ஃேில்., யாதவர் கல்லூரி மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

2008 

எம்.ஏ., யாதவர் கல்லூரி மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

2007 

ேி.ஏ., யாதவர் கல்லூரி மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

2005 

 

 

  சிறப்புத் தகுதி:          *எம்.ஏ., தமிழ்ப் ோடப்ேிரிவில் மதுறர காமராசர்                                                                                                         

ேல்கறைக்கழக அளவில் மூன்ைாம் இடம்(3rd Rank) 

                                *NET பதசிய விரிவுறரயாளர் தகுதித்பதர்வு  

                                பதர்ச்சி-ஜூன்,2010 

 

சான்றிதழ் படிப்பு: 1. சி.ஆர்.டி. 

                                             ( ேகுத்தைிவுச் சிந்தறைச் சான்ைிதழ்) 

                                            2. சி.டி.டி.எம். 

                                             (சுற்றுைா மற்றும் ேயண பமைாண்றம) 

                                            3. ேி.ஜி.டி.சி.ஏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ஆய்வுகள் 

முனைவர் பட்ட ஆய்வு 

      

ஆய்வுத் தனைப்பு : மதி கருத்துப்படங்கள் உள்ளடக்கப்  

                                                பகுப்பாய்வு 

       ரநைியாளர்              : முனைவர் ச.இராமமூர்த்தி 
                                                     உதவிப் பேராசிரியர், 

                                                     தமிழாய்வுத்துறை, 
                                                      மன்ைர் துறரசிங்கம் அரசிைர் கறைக்கல்லூரி, 

                                                      சிவகங்றக, சிவகங்றக மாவட்டம். 

 

 

நமய்ப்நபாருளியல் ெினறஞர் (எம்ஃபில்) பட்ட ஆய்வு  

ஆய்வுத் தனைப்பு : நெடுெல்வானடயில் வருணனைத் 
திறன் 

ரநைியாளர்               : முனைவர் வ.ீபகாபால், 

                                              இறணப்பேராசிரியர், 
                                               தமிழ் உயராய்வு றமயம், 

                                               யாதவர் கல்லூரி, 

                                               மதுறர-625 014.                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

கருத்தரங்கு- ேதிக்கப்ரேற்ை ஆய்வுக்கட்டுறரகள் 

 (பதசிய & ேன்ைாட்டு அளவில்) 

வ.எண் கட்டுனரத் தனைப்பு வருடம் ெிகழ்ந்த இடம் 

1. 

புைநானூற்ைில் 

ஒருறமப்ோட்டுச்   

சிந்தறைகள் 

2007 
வளர்தமிழ் ஆய்வு 

றமயம், திண்டுக்கல். 

2. 
ரதால்காப்ேியர் காட்டும் 

உவறமயின் இயல்புகள் 
2008 

பவ.வ.வன்ைியப் 

ரேருமாள் ரேண்கள் 

கல்லூரி, விருதுநகர். 

3. 
முல்றைப்ோட்டில் 

தறைவியின் மைநிறை 
2009 

மதுறர காமராசர் 

ேல்கறைக்கழகம், 
மதுறர. 

4. 

ரோருநராற்றுப் 

ேறடயில் மன்ைைின் 

விருந்பதாம்ேல் 

2010 

மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

மதுறர. 

 
5. 

இதழியல் வளர்ச்சியில் 

கருத்துப்ேடங்கள் 
2011 

மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

மதுறர. 

6. 
கருத்துப்ேடங்களில் 
மதியின் ேங்களிப்பு 

2012 

மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

மதுறர. 

7. 

கருத்துப்ேடங்கள் 
வறரவிைக்கணமும் 

வறககளும் 

2012 

மதுறர காமராசர் 
ேல்கறைக்கழகம், 

மதுறர. 

8. 
ரநடுநல்வாறடயில் 
தறைவியின் கண்கள் 

2012 
யாதவர் கல்லூரி, 

மதுறர. 

9. 
ஆயர்குைமகள் மாதரி 

நல்ைாள் 
2012 

மடீட்சியா ஹால், 
மதுறர. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

பங்பகற்பு ெிகழ்வுகள்: 

 

1. Quality Enhancement Strategy – Towards Excellence on 31-08-2009 

to 01-09-2009, Yadava College,Madurai-14. 

 

2. “Science Population through Folk-Arts”, Catalyzed & Supported By 

the NCSTC,DST, NewDelhi. (06-11-2013 to 09-11-2013), Yadava 

College,  

Madurai-14. 

 

3. “Science Population through Folk-Arts”, Catalyzed & Supported By 

the NCSTC,DST, NewDelhi. (13-08-2014 to 16-08-2014), Yadava 

College,  

Madurai-14. 

 

4. “Eco & Wash (wash Sanitation & Hygiene) Futures”, Catalyzed & 

Supported by the NCSTC,DST, NewDelhi: 1st November 2014, Yadava 

College,  

Madurai-14.    

 

5. “Reforms in Curriculum Design & Evaluation Based on OBE”. 

Organised & Conducted by Internal Quality Assurance cell on 27-07-

2019.  SFR College, Sivakasai. 

 

 

 


