
                                   

 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி 

(ன்ணாட்சி),  

தசுலன, துல – 625 004. 

ிழ்த்துலந (சுிிப்திாிவு) 

 

டத்தும்  

 

        கருத்ங்கம் 

 

லனப்பு 

ிழ் இனக்க, இனக்கிங்கபில் 

தல்துலந  திவுகள் 

ாள் : 08.02.2023 

******* 

கட்டுலல தின்ரும் ின்ணஞ்சல் மூனாக 

சர்ப்திக்க வண்டும். 

E mail : mtncollegetamilisbn2022@gmail.com   

தாடர்புக்கு: 

9786064510, 9047342591, 8778636205,  

கருத்ங்கப் புனர்   

            .           ,      , 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

ிரு. மூ. ிஜாகன், தசனர், 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

ிரு. ஏ.           ,         , 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல 

கருத்ங்க  லனர் 

முலணர்   .           , முல்ர், 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

கருத்ங்க         

முலணர் அ.           , 

            ,                  

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

    .  .    ,        (   ), 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

கருத்ங்க அ        

முலணர் ி. தாிபா, 

ிழ்த்துலநத் லனர் (சுிிப்திாிவு) 

ன்ணர் ிருலன ாக்கர் கல்லூாி, துல. 

        ஒருங்கிலப்தாபர்   

       .           

       .          

        .            

கருத்ங்க            

      அ.     ,          .      

      .           ,        .     

         .        ,         .        

       .          ,       .          

       .         ,          .         

       .        ,         . அ        

ன்ணர் ிருலன  ாக்கர்  கல்லூாி(ன்ணாட்சி) 

ிழ்த்துலந  (சுிிப்திாிவு) 

க்கம்… துல ாகாில் கல்ிப்திில் 

லனசிநந்து  ிபங்கும்          ன்ணர் 

ிருலன ாக்கர் கல்லூாி வசித் 

ிப்பீட்டுக் குழுிணால் ‘A‘ குிததற்ரச்  

சிநப்புடன் தசல்தட்டு ருகிநது. இக்கல்லூாி 

ிழ்ாடு ாமடு காஜண சங்கத்ிணால் 1974 

ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 18 ஆம் ாள் ிரப்தட்டது. 

           ற்ரம்         தின்ங்கி 

ஏ  ,      ார்க , கல்ிில் சிநந்து 

ிபங்க வண்டும் ன்ந உாி வாக்கத்வாடு 

இக்கல்லூாி தாடங்கப்தட்டது.          200 

                      “அ     

   ” (Silent Token)                  

                                

            .                       

ா, ாிர் திலும் அநிானாகத் 

      கல்லூாி ிகழ்          . 

  கல்லூாி    ஆட்சிக்குழு உரப்திணர்கள் 

உருாக்    அநகட்டலபின் சார்தாக, 

ஒவ்தாரு            துலந     

கருத்ங்கம், கண்காட்சி, ாடகம் ற்ரம் கலன 

சார்ந் தன ிகழ்வுகள்  டத்ப்தட்டு ருகின்நண. 

இத்லக ததருல ாய்ந் ன்ணர் 

ிருலன ாக்கர் கல்லூாிின்  ிழ்த்துலந 

சுிிப்திாிாணது  ிழ்தாி ற்ரம் ிழ் 

இனக்கி வன்லல உனகிற்கு டுத்துலக்கும் 

லகில் தல்வர ததாருண்லகபில் 

திற்சிப்தட்டலநகள் ற்ரம் கருத்ங்குகலப 

டத்ி ருகி   . அந் லகில் ற்ததாழுது 

ிழ் இனக்க, இனக்கிங்கபில்        

       ன்னும் ததாருண்லில்         

கருத்ங்கம் டத் ிட்டிடப்தட்டுள்பது.  

mailto:mtncollegetamilisbn2022@gmail.com


சங்ககான                   

                                

               அ                .   

ிழ்      , இனக்கிங்கபில் கால், வீம், 

தகாலட, புகழ், தக்ி, அசில், அநம், அநிில், 

தண்தாடு, தக்கக்க , தான்ம் ண சமூகம் 

சார்ந் தல்வர         திவு 

தசய்ப்தட்டிருப்தல                 

அ                         . 

ழுத்து, தசால், ததாருள், ாப்பு, அி ன்ந 

லககபில் இனக்க                  

காப்தடுகி   . வீணக் வகாட்தாடுகலம் 

புி அநிவுத்துலநகலம் ஊக்கம் ததற்நிருக்கின்ந 

இன்லந சூலில் ிின் த      

         ன்லகலபமம் தபி தகாரும் 

வாக்கில் இக்கருத்ங்காணது ற்தாடு 

தசய்ப்தட்டுள்பது. ணவ ங்கபது முற்சிக்கு 

கீழ்க்காணும் ததாருண்லகபில் ஆாய்ச்சிக் 

கட்டுலகள் ங்குார       அன்புடன் 

வகட்டுதகாள்கிவநாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இல வதான்ரம் லண திந 

அணுகுமுலநகலபக் தகாண்டும் ிழ் இனக்க, 

இனக்கிங்கலப ஆய்வுதசய்து ழுதும்  

கட்டுலகள் வற்கப்தடுகின்நண. 

கட்டுலாபர் கணத்ிற்கு 

அலணத்துத்துலந சார்ந் கல்லூாி 

வதாசிாிர்கள், ிநிஞர்கள், ஆய்ாபர்கள், 

             , ிழ் ஆர்னர்கள் 

         அலணாிடிருந்தும் கட்டுலகள் 

வற்கப்தடுகின்நண. 

ஆய்வுக்கட்டுலலச்  தசாற்வகாப்தில் 

(word document) A4 ாபில் 1.15 

இலடதபிமடன் ாில் மணிவகாடு (Arial 

Unicode) ழுத்துருில் 5                 

கிணி ி ட்டச்சு தசய்து  

mtncollegetamilisbn2022@gmail.com ன்ந 

ின்ணஞ்சல் முகாிக்கு 15.01.2023 ஆம் 

விக்குள் அனுப்புார வகட்டுக் தகாள்கிவநாம். 

ஆய்வு ன்ணபில் முழுலாணாக அல 

வண்டும். ஆய்வுக் கட்டுலகள் தசாந் 

முற்சிில் உருாண புி ற்ரம்       

       இருத்ல் வண்டும். ஆய்வுக்கட்டுல 

ஆய்வுமுலநப்தடி அ  குநிப்பு ற்ரம் 

   நூற்தட்டில் இடம் ததற்நிருக்க வண்டும். 

கருத்ங்க ாபன்ர ஆய்ாபர்கள் 

ங்கபின் ஆய்வுக் கட்டுல            

        அ                 . 

                              

                              

                அ          . “     

                               ” 

               (ISBN)       

                           

தபிிடப்தடும்.  

கட்டுலாபர்கள்             

         தபிமட்டுக் கட்ட ிம் 

       -          

           ரூ.400 - $25 

                .500 - $25 

                  அ            

                              

                           .  

கருத்ங்கில் தங்வகற்க           

                          அ    

                               

                       100        

          .  

கட்டுலக்காண  கட்டம் தசலுத்வண்டி 

ங்கி ிதம் 

C.SENTHILKUMAR 

Assistant Professor,Mannar Thirumalai Naicker College, 

Account No : 1346131000412, Branch : SBI, Pasumalai 

IFSC CODE - CNR0001346, MICR CODE – 625015011. 

GPay - 9786064510 

 

      –                        

                           

9786064510                 

                                    

           . 
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