
கு.சந்தனமாரி 

எம்.ஏ,பி.எட்,(பி.எச்.டி)   

உதவிப்பபராசிரியர் 

தமிழ்த்துறை 

யாதவர் கல்லூரி (இருபாலர்) 
பகாவிந்தராசர் வளாகம் 

திருப்பாறல 

மதுறர-625014 

அறலபபசி - 9942696780 

E-mail id-susanmadurai@gmail.com 

 
 

தன் விவரக் குறிப்பு 

பபயர்                       :கு.சந்தனமாரி 

கணவர் பபயர்               : ச.சுப்ரமணியன் 

பிைந்த பததி                 :  11.04.1974 

முகவரி                     : 2/288 கல்விநகர் (வடக்கு) 

                               ராஜம்பாடி  

                              நாகமறல, 
                              மதுறர-625021 

 

மின்னஞ்சல்முகவரி              :    Email.id-    susanmadurai@gmail.com 

பதாடர்புக்கு                                :   அறலபபசி   -  9942696780 

கல்வித்தகுதி                :   எம்.ஏ,பி.எட், (பி.எச்.டி) 
கூடுதல் தகுதி              : NET 

விருப்பமான பாடப்பகுதிகள் : இலக்கணம், சங்க இலக்கியம்,  

                            நீதி இலக்கியம் ,பக்திஇலக்கியம், 
                            சிற்ைிலக்கியம், இக்கால இலக்கியம். 
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்வித்தகுதி: 
 

வ.எண் பட்டம் கல்லூரி/பல்கலைக்கழகம் 
ததர்ச்சிபபற்ற 

ஆண்டு 



1 NET தமிழ் U.G.C New Delhi ஜூலை 2018 

2 எம்.ஏ 
மதுலர காமராசர் 
பல்கலைக்கழகம் 

ஏப்ரல்   2016 

3 பி.எட் 
மதனான் மணியம் சுந்தரனார் 

பல்கலைகழகம் 
ஏப்ரல்  1996 

4 
பி.எஸ்.சி 

(தவதியியல்)  

K.G.S கலை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரி  

மதனான் மணியம் சுந்தரனார் 
பல்கலைகழகம் 

ஏப்ரல்  1994 

 
 

ஆய்வு           :      முறனவர் (பி.எச்.டி) பட்ட ஆய்வு (பகுதி பநரம்)  

 
 

ஆய்வுத்தலைப்பு :    “ தமிழ் இைக்கியங்களில் ஆயர்கள் “  

                        Reg.No – P5198         

                        03.05.2018ல் பதிவு பசய்து ஆய்வுப் பணிகளில்  

                    ஈடுபட்டுவருகிபைன்    

 
 

ஆய்வு பெறியாளர்   :  முறனவர் பப. இந்துராணி, எம்.ஏ., எம்.ஃபில்,பி.எச்டி. 

                                                      உதவிப்பபராசிரியர் 

                     பசந்தமிழ் கல்லூரி 

                     மதுறர – 625௦௦1 

பணி                : 1. அம்பிகா கறல மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி(மகளிர்)   

                    அண்ணாநகர் மதுறர-   (2 ஆண்டுகள்) 

                   2. மதுறர யாதவர் கல்லூரி தமிழ்த்துறையில் 

                   (சுயநிதிப்பிரிவு) உதவிப்பபராசியராக 06.09.2018 முதல்                          
       பணியாற்ைி  வருகிபைன் 

பயிற்சி பட்டலற அனுபவம்:  மதுலர காமராஜர் பைகலைக்கழத்  

     தமிழியற்புைமும் ொன்காம் தமிழ்ச்சங்கம் – 
     பசந்தமிழ்க் கல்லூரியும்  இலணத்து  

     ெடத்திய முன்று ொள் (14.02.2019 – 16.02.2019) 
     பதால்காப்பியப் பயில்யரங்கம்  

  
 



சிறப்பு விருந்தினராக பங்தகற்றல்:  கம்பன்தமிழ் இைக்கிய மன்ற 
       கலை விழா  , அம்பிகா கலை 
       மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
       அண்ணாெகர், மதுலர-   

 

 கு.சந்தனமாரி, எம்.ஏ.,பி.எட்.,NET,(பி.எச்.டி). 
   உதவிப்தபராசிரியர்,தமிழ்த்துலற, 
 யாதவர் கல்லூரி(இருபாைர்),மதுலர-625014 

  பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள் 

 

ஆய்வுக்கட்டுலரகள் : 

வ.எண் 
கட்டுலரத் 
தலைப்பு 

ெடத்திய ெிறுவனம் 

ஆய்வுக் 
தகாலவயின் 
பபயர் மற்றும் 

தததி 

மாெிைம்/ 
ததசியம்/ 
பன்னாடு 

ISBN/ 
ISSN 

NUMBER 
ப.எண் 

1 

சித்தர் 
இைக்கியங்களில் 
இலறலம பற்றிய                  

சிந்தலனகள் 
 

அரசு கலைக் 
கல்லூரி, தமலூர், 
மதுலர - 6251௦6 

 

காைந்ததாறும் 
தமிழ் இைக்கியப் 
பலடப்புகளும் 

பலடப்பாளர்களும்  
21.12.2018 

பன்னாட்டு 
கருத்தரங்கம் 

ISSN 
NUMBER: 

2454-
3993 

145 

2 காடுலற உைகம் 

ச.பவள்லளச்சாமி  
ொடார் கல்லூரி                   

ொகமலை           
மதுலர – 625௦21 

 

01.02.2019 
பன்னாட்டு 

கருத்தரங்கம் 
 

ISBN 
NUMBER: 
978-81-
926212-

1-0 

128 

3 ஏறுதகாடல் 

அரசு கலைக் 
கல்லூரி தமலூர், 
மதுலர - 6251௦6 

 
 

20.12.2020 
பன்னாட்டு 

கருத்தரங்கம் 

ISSN 
NUMBER: 

2277-
9221 

93 

4 

முல்லைத் 
திலணயில் 
தலைவன் 
தலைவி 

உறவுெிலை 

ெல்ைமுத்துக் 
கவுண்டர் 

மகாைிங்கம் 
கல்லூரி 

பபாள்ளாச்சி-642001 

01.04.2021 
ததசிய 

கருத்தரங்கம் 

ISBN 
NUMBER: 
978-81-
950860-

3-0 

139S 

 


