செல்தட்டு

பைகிநது.

ிழ்ாடு

ாபெடு

காஜண

தாண்டின்

ெங்கத்ிணால் 1974 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 18 ஆம் ாள்

ற்பொம்

சாடங்கப்தட்டது.

புத்கப்தகுிகள்

தின்ங்கி

கல்ிின்ல

ார்கள்

ற்பொம்

பொலில்

சதாபைபாாத்ிலும்,

கலன

கல்ி

இனக்கித்ிற்காக
ற்பொம்

அநக்கட்டலப

ிழ்சாி

ஆய்ிழ்கள்,

புத்கங்கள்,

கபைத்ங்க

சபிபடுகலபப்

திப்பு செய்து பைகின்நது. இது ிழ் ொர்ந் ஆாய்ச்ெில

ன்ணர் ிபைலன ாக்கர் கல்லூாி

ாய்ப்பு, ற்பொம் கல்ிிலும் ெிநந்து ிபங்க கண்டும்

பர்ப்தற்காகப்

என்தற்காக,

ிபொணங்கள்

தாண்டின் கல்ி அநக்கட்டலப

சாடங்கப்தட்ட இக்கல்லூாி, இன்பொ ன்ணாட்ெிப் சதற்பொ,

ற்பொம் ெர்கெ அபில் புாிந்துர்வு ப்தந்ம் செய்து

பாித்து ஐந்நூபொக்கும் கற்தட்ட ா, ாிர்

கபைத்ங்கு ற்பொம் ாாடுகலப டத்ி பைகிநது. அன்

தாண்டின் ககாில் கலனகள்

திலும் அநிானாக உள்பது. கல்லூாிின் ஆட்ெிக்குழு

சாடர்ச்ெிாக

ிழ் ஆய்ிழ்

உபொப்திணர்கள்

செய்ப்தட்டுள்பது.

கபைத்ங்கம், கண்காட்ெி, ாடகம் ற்பொம் கலன ொர்ந்

குலநந்

ொர்தாக

E-ISSN: 2583-0880

ெிநப்திழ்
“துல ககாில்கலம் ிபைிாக்கலம்”
ெிநப்திழ் ஆெிாிர்
பலணர் ி. தாிபா
லனர் & உிப்கதாெிாிர், ிழ்த்துலந,
ன்ணர் ிபைலன ாக்கர்கல்லூாி (ன்ணாட்ெி),
தசுலன, துல– 625 004.
இழ்ப்திப்தாெிாிர்
பலணர் கி. ாககந்ின்,
தாண்டின் ககாில் கலனகள்
ிழ் ஆய்ிழ், ிபைதுகர்.

ன்ணர் ிபைலன ாக்கர் கல்லூாி
துல ாகாில் கல்ிப்திில் ெிநந்து ிபங்கும்
ாக்கர்

கல்லூாி‟

வ்சாபை

துலநிலும்

கெித்



ிப்பீட்டுக் குழுிணால் „A‟ குி சதற்பொ ெிநப்புடன்

புகழ்ப்சதற்ந

ற்பொம்

ற்கதாது

தாண்டின்

இந்

ககாில்

ிர்

கல்லூாிகள்,

ஆாய்ச்ெி

தல்கலனக்ககங்கலடன்

கபைத்ங்கம்

கலனகள்

தண்தாட்டில்

ிழ்

ககாில்கள்

கெி

ஏற்தாடு
ஆய்ிழ்

ிக

பக்கி

சதபைல ாய்ந் ன்ணர் ிபைலன ாக்கர் கல்லூாிில்,

இடத்லப் திடிக்கின்நண. அன் சான்ல, ெிலனகள்,

சுிிப்திாிின்

கட்டிடக்கலன

ிழ்த்துலநாணது

ெிநப்புடன்

நுட்தங்கள்,

ற்பொம்

த்துங்கலபக்

பழுதும் லெ ற்பொம் லக் ககாில்கள் அிகம்

பர்க்கும்

கபைத்ங்குகலபபெம்,

காப்தடுகின்நண. ணிர்கபின் க் ககாட்தாடுகபில்

தலடப்புகலப நூனாகவும் சபிிட்டுள்பது. பெஜிெி (UGC)

சான்லாணக் ககாட்தாட்லட உலடது இந்து ாகும்.

அங்கீகாம் சதற்ந இல இழ்கலடன் இலந்து தன

அில் எண்ற்ந உட்திாிவுகள் உள்பண. சதபைங்ககாில்கள்

கபைத்ங்குகலபபெம்

பல்

தல்கபொ

டத்ிபெள்பது.

அந்

லகில்

ெிபொககாில்கள்

தாண்டின் ககாில் கலனகள் ிழ் ஆய்ிழ் என்ந
தன்ணாட்டு இல ஆய்ிழுடன் இலந்து துல
ககாில்கலம் ிபைிாக்கலம் என்ந சதாபைண்லில்

தனிாண

லக்

ககாில்கள்

ெக்ி

கபைத்ங்கம்

பூலெகள்,

டத்ி

ஆய்வுக்

கட்டுலகலப

சபிிட

ிக்கார்

ஆன்ிகத்

சகாண்டிபைக்கிநது. ிழ் சாி ற்பொம் இனக்கித்ல
ண்ம்,

கண்டு

காக

இபங்கலன ற்பொம் பதுகலன தாடப்திாிவுடன் செனாற்நிக்

ல

இனர்.

அலணத்து

ககாட்தாட்லடக்
பீடங்கபாகவும்,

இந்ிா

ககாில்கலம்
சகாண்டுள்பண.

ெக்கங்கபாகவும்

கபைப்தடுகின்நது. ககாில்கபின் காற்நம், டிலப்பு,
ஆன்ிகத்

த்துங்கள்,

ெித்ர்கபின்

ிட்டிடப்தட்டுள்பது. துல ாகம் ககாில் கம்,

ககாட்தாடுகள், கட்டிடக்கலன, ிர்கபின் ககாில் தி,

ிபைிாக்கபின் கம் எண ெங்ககானம் சாட்டு இன்பொ

அநப்தி

ல

ஆாய்க இவ்ாய்ிின் காக்காகும்.

கதாற்நப்தடுகிநது.

துல

ாகர்

கட்டிடக்

ற்பொம்

உனகபாி

கலனகலக்கும், ாகாீகத்ிற்கும் சதர் சதற்ந காகத்

சதாபைண்லகள்

ிகழ்கிநது.

ிாக்கலம்,



துல ீணாட்ெிம்ன் ககாில்

லெ,

ான்ார்கபாலும்,

ிபைலன

எண்ிக்லகில்

ிகழ்வுகள் பைடந்காபொம் லடசதபொகின்நண. இத்லகப்

அநிஞர்கபால் ிப்பீடு செய்ப்தடும் ஆய்ிழ்

„ன்ணர்

ார்

ல

இலப்பு

ஆழ்ார்கபாலும்

ககாில்

கலனல

தாடப்சதற்ந



துல ீணாட்ெி ிபைக்கல்ாம்

ிபைத்னங்கலம், ிபைிலபாடற் புாத்ின் கபாகவும்



துலத் கர்த்ிபைிா

ிபங்குகின்ந துலின் ெிநப்புகள் இச்ெிநப்திின் ி



துலப் புட்டுத்ிபைிா, லபல் ிற்ந ிபைிா

சபிப்தடும்



செங்ககால் ங்கும் ிா

கண்டுகிகநாம்.

லகில்

கட்டுலகள்

அல



துல ிபைாப்புலடார் ககாில்

தாண்டின் கல்ி அநக்கட்டலப



துலில் ிபைிலபாடற் புாத்ின் ாக்கம்



ான்ார்கள் & ஆழ்ார்கள் தாடி துல னங்கள்



துல அகர்ககாில் னாபொ

கூந கண்டும். கனந்து சகாள்தர்கலக்குச் ொன்நிழ்



துல அகர் ககாில் கபைப்தொி

ங்கப்தடும்.



துலில் அகர் ஆற்நில் இநங்கும் ிா

ெிநப்திழ் இலப்பு ிம்



துல ண்டிபேர் ிபைிா



துலில் லப்பூெ சப்தத் ிபைிா

ISSN:



துலப் தாண்டி ககாில்

ிபைிாக்கலம்” - ிங்கள், 28 திப்ாி காலன 10:00 பல்

இது

கதான்ந

துல

தாண்டின் ககாில் கலனகள் ிழ் ஆய்ிழ் (E-

ககாில்கள்

குநித்

தன

2583-0880)

ெிநப்திழ்

“துல

ககாில்கலம்

ாலன 5:00 ல ி. கூகுள் ீட் (Google Meet) இல்

லனப்புகபிலும் கட்டுலகள் கற்கப்தடுகின்நண

லடசதபொகிநது.

கட்டுலாபர் கணத்ிற்கு…

இலப்பு: https://meet.google.com/wek-brhk-tqq

அலணத்துத்

துலநொர்ந்

கதாெிாிர்கள்,

ஆய்ாபர்கள்

கல்லூாிப்
ற்பொம்

ிழ்

அநிஞர்கபிடிபைந்து கட்டுலகள் கற்கப்தடுகின்நண.

அில்

கதாெிாிர்கள், ஆய்ாபர்கள் & ஆர்னர்கள்: ப.800
திவுக்கட்டம் செலுத்தும் ிதம்
தசுல

ங்கி

ாபில் 1.5 இலடசபிபெடன் (3000 - 4000 சொற்கள்) ஏாில்

தாிாற்நத்ிற்குப்

பெணிக்ககாடு (Arial Unicode) எழுத்துபைில் கிணி ி

தாிர்த்லணலக்

ட்டச்சு

கக்கிற்குச் செலுத்வும்.

ின்ணஞ்ெல்

jeyamadhan05@gmail.com

என்ந

பகாிக்கு 15.03.2022 க்குள் அநப்புல்

பலநகலபப்

தன்தடுத்வும்.
கீக

சகாடுக்கப்தட்டுள்ப

சதர்

: ொ.ாிஸ்ாணா தர்வீன்

கண்டும். கபைத்துத் ிபைட்டு ஒர் அநிஞபைக்கு இலக்கும்

ங்கிின் சதர்

: ஸ்கடட் கதங்க் ஆஃப் இந்ிா

அீிாகும்.

ங்கிக்கக்கு எண்: 20195907312

எணக,

ஆய்வுக்கட்டுலகள்

சொந்

தலடப்தாக இபைத்ல் அெிம். லனப்பு, ஆய்வுச்சுபைக்கம்,

ஐ.எப்.எஸ்.ெி (IFSC) : SBIN0002254

பக்கி ார்த்லகள் (4-6) ற்பொம் நூற்தட்டில் ிழ்

அலனகதெிஎண்

ற்பொம்

ஆங்கினத்ில்

கட்டுலகபில்
நூற்தட்டில்

ஆய்வு
இடம்

கட்டுலகள்

அல

கண்டும்.

பலநப்தடி
சதற்நிபைக்க

ற்பொம்

கண்டும்.

ஆய்வுக்

கபைத்துத்ிபைட்டு

ொிதார்க்கப்தட்டும்

குந்

ஆய்வுக்

குநிப்பு
உனி

ிப்பீடு

பனம்

செய்ப்தட்டும்

தாிந்துல ங்கப்தடும். ெீாி ிபைத்ங்கள் செய்ப்தட்ட
கட்டுலகள் ட்டுக ெஞ்ெிலகில் திசும் செய்ப்தடும்.
சநிபலநகலப
ிாகாிக்கப்தடும்.

தின்தற்நா
ஆய்வுக்

கட்டுலகள்

கட்டுல

ாிாி

தார்க்க

சொடுக்கவும் https://tinyurl.com/287zjkut
காசாபி தங்ககற்திற்காண ிதம்
28.02.2022

ிங்கள்கில

அன்பொ

ெிநப்திழ்

ஆெிாிர், இாெிாிர் ற்பொம் ிப்புல ல்லுர்கலடன்
கட்டுலாபர்கள்

கனந்துலாட

ாய்ப்தபிக்கப்தடும்.

தங்ககற்தாபர்கள் ங்கள் ஆாய்ச்ெிலப் தற்நி சுபைக்காகக்

வீடிகா

திவுக்கட்டம்

ஆய்வுக்கட்டுலலச் சொற்ககாப்தில் (Word Document) A4

செய்து

இலற்காண

தப்
தப்
ங்கிக்

: 9043230500 (ஜிகத/gpay)

திவுப்தடிம் ற்பொம் கட்டம் செலுத்ிற்காண
தற்பொச்

ெீட்டு

உாி

கூகுள்

தடி

https://forms.gle/p8x9c284jEzDe8SQA பகாிக்கு ந்து கெ
கண்டி கலடெி ாள்: 25.02.2022.

