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1 
Name and designation of the 
coordinator organizing the seminar 

Ŕ 
Dr. A. Kolandaisamy, Associate 

Professor & Former HOD of Tamil 

2 
Name of the University / College /  

Research Institution 
Ŕ 

St. Joseph’s College(Autonomous), 
Trichirappalli-2 

3 
Name of the P.G. Dept. applying  

for financial assistance 
Ŕ 

Tamil Research Department  

(தநிமாய்வுத்  துற) 

4 
Field of specialization and field of 
interest of the coordinator organizing 
the seminar programme 

Ŕ 
சங்க  இக்கினம் , 

காப்ின  இக்கினம் , 

மநாமினினல் 

 

 

 

j‹Étu¡ F¿¥òfŸ 
(Bio-data) 

É©z¥gjhu® bga®     Kidt® m. FHªijrhÄ 

ãwªj njâ k‰W« taJ    10-01-1956  
      57 M©LfŸ 

ãw¥ãl«      A.N. k§fy«, nry« kht£l«  

fšÉ¤ jFâ      M.A., B.Ed., PGDJ, ph.D. 

      M.A. Ŕ 1980 (Outstanding) 

        Presidency College, Madras 

      B.Ed. Ŕ 1982 (First Class) 

         Govt. College of Education 

         Saidapet, Madras 

      PGDJ Ŕ 1989 (First Class) 

         St. Joseph’s College, Trichy 

      Ph.D. Ŕ 1996 (Commended) 

         Bharathidasan University 

         Tiruchirappalli 

gÂ mDgt«     1.  1982-85 (3 M©LfŸ) 
      jÄHháÇa® 

      bghJ¥ gŸË  

(Kanniyakumari Public School) 

         2.  1986 Kjš ï‹Wtiu (27 M©LfŸ) 

      jÄœ ïiz¥nguháÆa® 
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      öatsdh® j‹dh£á¡fšÿÆ, âU¢á 

3.  Jiw¤jiyt® (5 M©LfŸ) (2008-2013) 

ca®fšÉ tÊfh£lš gÂ     1. Kidt® g£l« (Ph.D.) 
      g£l« bg‰wt®fŸ 17 ng® 

Kidth;gl ;l Ma;T Nk‰bfhŸgt®fŸ 7 ng® 

 

               2.  MŒÇaš ÃiwP® g£l« (M.phil.) 

g£l« bg‰wt®fŸ55 ng® 

MŒî¥gÂ nk‰bfhŸgt®fŸ3 ng® 

üšfŸ        1.   ïUgjh« ü‰wh©L¡ »¿¤jt¥  
       òâd¤fË‹ kÅj ÇLjiy 

          2.   Clf¤ jÄœ 

fyªJbfh©l fU¤ju§FfŸ   40¡F« nk‰g£l fU¤ju¤FfŸ,     

fUj;juq;f xUq;fpizg;ghsu;  : 10 Njrpa fUj;juq;Ffs;. 
      ïy¡»a¡ T£l¤fŸ 

tH§»íŸs f£LiufŸ           30  MŒtu¤f¡ f£LiufŸ 

ghlj;jpl;lf;FO cWg;gpdu; :  1. [khy; KfkJ fy;Y}up> jpUr;rp-20 
       2. AVVM jpU Gl;gk; fy;Y}up> jQ;rhT+u;. 
       3. Gdpj rpYit fy;Y}up> jpUr;rp-2 
       4. NeU epidTf; fy;Y}up>  

Gj;jdhk;gl;b> jpUr;rp. 
       5. J}a tsdhu; fy;Y}up> jpUr;rp-2. 
       6. jkpo;g; gy;fiyf;fofk;> jQ;rhT+u;-10. 
       7. ngupahu; <.nt.uh. fy;Y}up> jpUr;rp-23. 

fšÿÇÆš ãwgÂfŸ       1.  flªj 15 M©LfŸ fšÿÆ  

      btËpLfshd fšÿÆ M©L ky® 

      (College Magazine) k‰W« FÇa« (Focus) 
      M»at‰¿‰fhd  Kjd;ik Mrpupau;. 
         2.   nj®î¡ f©fhÂ¥ò¥ gÂ  

      öatsdh® fšÿÆ,  

âU¢áuh¥gŸË-2000 

    3.   ghuâjhr‹ gšfiy¡fHf¥ bghJ¤nj®î  

      Çil¤jhŸ âU¤Jjš  

ika¡ f©fhÂ¥ò¥ gÂ - 2001 

    4.   jÄœ¤Jiw¤ jukâ¥Õ£L¡FG¥ jiyt®  
         5.    ghlüš jahÆ¥ò,  

              ghl¤â£l¡FG¥ bghW¥ghs® 

ãw jFâfŸ      1.   jŠirjÄœ¥gšfiy¡fHfk;Ŕ  
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           Exam Result passing Committee Member 

(Folklore Department)     
    2.  Kidt®g£l, MŒÇaš ÃiwP® g£l 

MŒntLfs ; kâ¥Õ£lhs® 

    3. jÄHf fšÿÆfËš M.A.,M.Phil.&                                            

TNPSC Çdh¤jhŸ jahÆ¥ghs® 
    4.  kâ¥ÕL brŒj M.Phil.  MŒntLfŸ-50 

    5.  Kidt® g£l MŒntLfŸ 15 
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Kidt® m. FHªijrhÄ –- MŒî be¿ahs® 

Kidt® g£l« (Ph.D.) tÊfh£lš - gl;bay; 

Kidt® g£l« bg‰nwh®  

t.v

© 
MŒths® bga® MŒî¤jiy¥ò 

nj®¢á 

bg‰w 

M©L 

nj®¢á 

Étu« 

1. É. mKR gâbd©Èœ¡fz¡F üšfËš kÅj cÆikfŸ 2005 Ä.gh. 

2. o. kufj« 
òJ¡fÇijfËš 

 mfïy¡»a kuòfŸ 
2005 gh. 

3. nf. Ñjh r¤f ïy¡»a¤fËš tuyh‰W¡TWfŸ 2005 gh 

4. V. M®. nfhkâ 
ïªJkâÆ‹ òâd¤fËš 

 kÅj nea« 
2006 gh. 

5. ã. brsªjuuh#‹ 
ïu£il¡fh¥ãa¤fËš 

 kÅj nea« 
2007 gh. 

6. M. nkÇ ïkhFny£ 
»¿¤jt¢ á‰¿y¡»a¤fËš kÆa‹idÆ‹ 

bgUikfŸ 
2007 gh. 

7. lahdh »¿°o 
kfË® Fuš ïjÊš 

 bg© ÉLjiy 
2006 gh. 

8. 
n#. n#hÌ vÈrbg¤ 

ïuhÂ 
»¿¤jt eh£L¥òw ehlf¤fŸ 2007 gh. 

9. á. ãÇaj®áÅ 
kh‰WUth¡f ehlf¤fŸ Ŕ 

 X® MŒî 
2007 gh. 

10. v°. gpshu‹° nkÆ 
ïnaR khfhÉa«- rhrd cl‹go¡if -Ŕ 

X® x¥ghŒî 
2011 

11. 
âUPhd 

gHÅa«khŸ  
NÆafhªj‹ òâd¤fËš bg©Âa« 

2010 

 

12. v«. bry°o‹ nkÆ 
b#ÆÆ‹ gil¥ò¡fËš rkfhy¢ rKjha¢ 

áªjidfŸ 
2010 

13. v°. bf‹do 
eh£L¥òw¥ ghlšfËš kÅj cÆik¢ 

áªjidfŸ 
2011 

14. k. nkh£r Mdªj‹  
rKjha kh‰w¥gÂÆš mnah¤âjhr¥ 

g©ojU« jªij bgÇahU«  
2012 

15. N. ehfehj‹ á¤j®fË‹ ghlšfËš Ãiyahik¢ áªjidfŸ 2013 

16. e. ïy£RÄ ituK¤JÇ‹ gil¥òfËš »uhÄa¥ gâîfŸ 2013 

17. 
#h. bgŠrÄ‹ 

Mnuh‹ il£l° 
v£L¤bjhif Ŕ mfüšfËš bkŒ¥ghL 

2013 

 

 

Kidt® g£l MŒî brŒJ bfh©oU¥ngh® gl;bay; 

t.v© 
MŒths® 

bga® 
MŒî¤jiy¥ò 

gâî brŒj 

M©L 

1. nf. f©z‹ jÄœbkhÊ ts®¢áÆš bjËjÄœ ïjÊ‹ rdtÇ 2007 
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g§fË¥ò 

2. V. r®Ä 
Phdöj‹ ïjÊš ïy¡»a  

neh¡F« ngh¡F« 

rdtÇ 2008 

3. K. òZghtâ 
F. á‹d¥gghuâÆ‹ òâd¤fËš rkfhy¢ 

rKha¢ áªjidfŸ  

rdtÇ 2009 

4. rrpnufh 
mUstjhuf; fhg;gpaj;jpy; 
tho;tpay; rpe;jidfs; 

Vg;uy;> 2012 

5. ráfyh 
vl;Lj;njhif E}y;fspy; nrt;tpay; 
gz;Gfs;  

Vg;uy;> 2012 

6. J. rhÄehj‹  
o.brštuhÍ‹ òâd¤fËš rKjha 
nk«gh£L¢ áªjidfŸ 

Vg;uy;> 2013 

7. $ntÂ  
òJ¡nfh£il kht£l âU¡nfhÆšfŸ Ŕ 

X® MŒî 

Vg;uy;> 2013 
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Kidt® m. FHªijrhÄ –- MŒî be¿ahs® 

ïiz¥nguháÆa®, jÄHhŒî¤Jiw 

öa tsdh® fšÿÆ, âU¢áuh¥gŸË 

MŒÉaš ÃiwP® g£l« (M.Phil.) tÊfh£lš -– Étu« 

t.v© MŒths® bga®  MŒî¤jiy¥ò M©L nj®¢á 

Étu« 

1. o. bj‹duR  ïyhšFo t£lhu eh£L¥òw¥ 

ghlšfŸ 

1998 Kjš tF¥ò 

2. v‹. Rgh k¤ifa® ky® ïjÊš eL¤ju 

t®¡f¥ bg©fŸ á¤âÆ¥ò 

1999 Kjš tF¥ò 

3. xŒ. mªnjhÂrhÄ m®¢. mnyáa® ehlf¤fŸ 

-Ŕ X® MŒî 

2001 Kjš tF¥ò 

4. irk‹ jÈa¤  mfeh}‰¿š Iªâiz Çs¡f« 2001 Kjš tF¥ò 

5. ru°tâ eh£L¥òw¤ bjŒt¤fŸ- 
X® MŒî 

2001 Kjš tF¥ò 

6. nguh. anrhjh 

(k.fh. 

gšfiyfHf«)  

ïªJkâ ehtšfËš bg©Âa« 2001 Kjš tF¥ò 

7. o. âšiy¡fuá  kÅjts nk«gh£oš á¤j®fË‹ 

g§F  

2002 Kjš tF¥ò 

8. bršy¥gh©oa‹  

(k.fh. 

gšfiyfHf«) 

nfhntW fGijfŸ òâd¤âš 

r_f¢ á¡fšfŸ 

2002 Kjš tF¥ò 

9. nkh£r Mdªj‹ mnah¤âjhr¥gh©ojÆ‹ 
ïy¡»a¤âš r_f¢ áªjidfŸ 

2002 Kjš tF¥ò 

10. gh. jdÓÈ ÈšÈ 

(k.fh. 

gšfiyfHf«) 

m©zhÇ‹ áWfijfŸ - X® 

MŒî 

2002 Kjš tF¥ò 

11. ky®ÉÊ b#afhªj‹ áWfijfËš el¥ãaš 2002 Kjš tF¥ò 

12. rutzFkh® 

(k.fh. 

gšfiyfHf«) 

âUtŸStÆ‹ mw¢áªjidfŸ 2002 Kjš tF¥ò 

13. v°. °lhÈ‹  ghuâjhr‹ fÇijfËš 

bgÇahÇa¤ jh¡f«  

2003 Kjš tF¥ò 

14. v°. rÔZgh©o  b#afhªj‹ áWfijfËš 
kÅjnea« 

2003 Kjš tF¥ò 

15. bt. b#aby£RÄ $jufnzrÅ ‹ th¤fš òâd¤âš 

Ûdt® ãu¢áidfŸ 

2004 Kjš tF¥ò 

16. r. òÅjtâ yhrhÄUj« mt®fË‹ 2004 Kjš tF¥ò 



 7 

áWfij¤ bjhF¥òfËš 

bg©Âa« 

17. m. ghkh âUtU£ghÇš tŸsyhÆ‹ 

g¡âbe¿ 

2004 Kjš tF¥ò 

18. M®. brªâšFkh® brªjÄœ¢ bršÇ ïjÊ‹ 

jÄœ¥gÂ Ŕ X® MŒî 

2005 Kjš tF¥ò 

19. nfh. ghy»UZz‹ 
(mHf¥gh gšfiy.) 

ïnaRfhÉa« - X® MŒî 2005 Kjš tF¥ò 

20. M®¤â bg©nz Ú Ŕ khj ïjÊš 

bg©Âa¢ áªjidfŸ 

2005 Kjš tF¥ò 

21. ešyj«ã kh¡Ó« fh®¡»Æ‹ jhŒ 

òâd¤âš rKjha¢ brŒâfŸ 

2005 Kjš tF¥ò 

22. nf. Mnuh¡»arhK 

mil¡fy« 

bt©ÂyhÇ‹ fÇijfËš 

bg©Âa« 

2006 Kjš tF¥ò 

23. nf. f©z‹ e‰wÄœ ïjÊ‹ ïjÊaš 

gÂfŸ 

2006 Kjš tF¥ò 

24. nf. $ntÂ K¡Tl‰gŸËš ctik ea« 2006 Kjš tF¥ò 

25. Í. r¤âah átr¤fÆÆ‹ òâd¤fËš 
bg©Âa« 

2006 Kjš tF¥ò 

26. m. brštuhÂ ïjÊaš neh¡»š mU«ò ïjœ 2007 Kjš tF¥ò 

27. ã. eluhr‹ rKjhaÇaš mQFKiwÆš 

gh. Ç#Œ fÇijfŸ 

2007 Kjš tF¥ò 

28. br. gÇR¤j« á‰ãÆ‹ xU »uhk¤J 

eâÆš thœÇaš áªjidfŸ 

2007 Kjš tF¥ò 

29. v°. fiykâ âdkÂ jiya§f« - X® 

MŒî 

2007 Kjš tF¥ò 

30. ». bk®á 

(mHf¥gh gšfiy.) 

f‹ÅkÆ fhÇa¤âš 

kÆa‹idÆ‹ bgUikfŸ 

2007 Kjš tF¥ò 

31. v°. kâthz‹ cyf Û£g® Mya« 

rfhahkhjh nguhya 
tuyhW 

2007 Kjš tF¥ò 
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கருத்தபங்கப் பபார்கள் ட்டினல் 

 

ய.எண் 
கருத்தபங்கப்  

பபார்கள்  
முகயரி  

1.  
முறயர் பசா.. 
கந்தசாநி  

சிப்பு  ிறப்  

பபாசிரினர் , தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

2.  
முறயர் ஆறு. 

இபாநாதன்  

பநாள் 

ாட்டுப்புயினல்  

துறத்த றயர், 
தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

3.  முறயர் சி. சுந்தபபசன்  ாட்டுப்புயினல்  



 9 

துறத்த றயர், 
தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

4.  
முறயர் . 
நருதானகம் 

சிப்பு ிறப் பபாசிரினர், 
மசம்மநாமித் தநிமாய்வு 

நத்தின ிறுயம், 

மசன்ற. 

5.  முறயர் சி. சண்முகம்  

ாட்டுப்புயினல்துற, 

தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

6.  முறயர் சி. சித்பா 

பபாசிரினர், 
தநிமினல்துற, ாபதினார் 
ல்கறக்கமகம், 

பகானம்புத்தூர். 

7.  முறயர் சா. பபநசு 

தநிழ்  உதயிப்  

பபாசிரினர் , அபசு 
கல்லூரி , கும்பகாணம், 

தஞ்றச நாயட்டம் . 

8.  
முறயர் க. 
யாசுபதயன்  

தநிழ்த்துறத்  தறயர், 
மரினார்  ஈ.மய.பா . 

கல்லூரி , 

திருச்சிபாப்ள்ி . 

9.  முறயர் அ. ஆிஸ் 
பபாசிரினர், ாபதிதாசன் 

ல்கறக்கமகம், திருச்சி. 

10.  
முறயர் சி.அ. 

இபாசபாசன் 

இறணப்பபாசிரினர் , 

தநிழ்த்துற, பனாா 
கல்லூரி, மசன்ற. 

11.  
முறயர் அ. 

அந்பதாணிகுருசு 

பநாள் 

தநிழ்த்துறத்தறயர் 

தூன யார் 
தன்ாட்சிக்  கல்லூரி  

திருச்சிபாப்ள்ி  

12.  முறயர் அபயந்தன்  
பபாசிரினர் , மரினார்  

உனபாய்வு  றநனம் 

ாபதிதாசன்  
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ல்கறக்கமகம்  

திருச்சிபாப்ள்ி  Ŕ 
24 

13.  முறயர் க. திகயதி 
இக்கினத்துறத்  

தறயர், தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

14.  

முறயர் 

 பநாசஸ் றநக்பகல் 

ாபபட 

தநிழ்த்துறத் தறயர், 
கிருத்துயக்கல்லூர், 
மசன்ற. 

15.  
முறயர் கு.மய. 

ாசுப்ிபநணினன் 

பநாள் இக்கினத் 
துறத்த றயர், 
தநிழ்ப்  

ல்கறக்கமகம் , 

தஞ்சாவூர் . 

 

16.    

 

 

உனர்திரு. இனக்குர் அயர்கள், 
மசம்மநாமித் தநிமாய்வு நத்தின ிறுயம், 
சாறபாக்குயபத்து ிறுய யாகம், 
ந.எண்-40, 100 அடிசாற, 
தபநணி, மசன்ற- 600 113 
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