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Bio-Data 
 

1. Name    : Dr.M.K. Kovaimani 

2. Date of Birth & Age : 03.06.1963 & 55 years 

3. Designation   : Associate Professor 

4. Qualification   : M.A., M.Phil., Ph.D., 

5. Area ofSpecialization  : Tamil and Manuscriptology 

6. E-mail id   : paamozhi@gmail.com  

7. Blog.  id   : kovaimani-tamilmanuscriptology.blogspot.com 

8. Teaching/Research  
Experience in   
completed years  : 29 years 

9. No. of Seminars and  
Conferences attended : 172 

10. No. of Papers  
Presented in Seminars  
and Conferences  : 85 

11. No. of Seminars  
organized   : 18 

12. No.  of Papers  
Published (Journals &  
Conference Proceedings) : 118 

13. No. of Books/Booklets 
Published   : 34 
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14. No. of Articles in  

Popular Magazines  : 16 

1. Research Projects  
undertaken 

i. Completed  : 10 
ii. On going  : 5 

2. Endowment lectures  
delivered   : 5 

17. Academic Visit Abroad : 44  

18. Research Supervision 
i. M.Phil Awarded : 22  
ii. Ph.D Awarded : 3 

19. Service rendered in  
Professional bodies  
outside the College  : 

1. ஆேலாசைனEFG உIJபLனM, நிPபாMQ PR SரUV, தXசாYM. 

2. ெபா[ளாளM, தமி^J ப_கைலEகழக bQனாc மாணவM சfகg, தமி^J ப_கைலEகழகg, 

தXசாYM, 05.12.2005 bத_ SசgபM 2017 வைர. 

3. தைலவM, தமி^J ப_கைலEகழக bQனாc மாணவM சfகg, தமி^J ப_கைலEகழகg, 

தXசாYM, SசgபM 2017 bத_ 

4. ெசயiFG உIJபLனM, ஆசிjயM ேபரைவ, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM. 

5. ஆேலாசைனEFG உIJபLனM, வLfU - சிறFகc, தXசாYM. 

6. பாடRதிVடEFG உIJபLனM, நmரகழாno ைமயg, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 
20.02.2007 bத_ 19.02.2010. 

7. pைறRதைலவM, ஓைலrsவSRpைற, தமி^J ப_கைலEகழகg, 01.07.2012 bத_ 
30.06.2015 வைர. 

8. பாடRதிVடEFG உIJபLனM மiIg tVuநM, ஓைலrsவSRpைற, தமி^J ப_கைலEகழகg, 

தXசாYM, 27.07.2012 bத_ 30.06.2015 வைர. 

9. SAP உIJபLனM (2015-2020), sJபLரமணLய பாரதியாM தமிழிய_ pைற, vpைவJ 
ப_கைலEகழகg, vprேசj. 

10. vறநிைலR ேதMவாளM, பாரதிதாசQ ப_கைலEகழகg, தி[rசி. 

11. vறநிைலR ேதMவாளM, பாரதியாM ப_கைலEகழகg, ேகாைவ. 

12. vறநிைலR ேதMவாளM, மேனாQமணLயg swதரனாM ப_கைலEகழகg, தி[ெந_ேவலி. 

13. vறநிைலR ேதMவாளM, திராவLடJ ப_கைலEகழகg, FJபg. 

14. pைறRதைலவM, ஓைலrsவSRpைற, தமி^J ப_கைலEகழகg, 25.01.2017 bத_ 

15. ேதசியRதர மதிJபxVuE FI உIJபLனM, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM. 
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20. Awards received : 1(Tamilnadu Best Book award) 

21. Publications  : 
1.  தமி^rsவS வLளEக அVடவைண - ெதாFதி 6 (ெதாFJபாசிjயM), தமி^J ப_கைலEகழகg, 

ெவளzயxu எ|.79-6, தXசாYM, 1992, ISBN:978-81-7090-195-2. 

2.  உதயR}M vைலமாடRதிவரRp (sவSJபதிJv), தமி^Eகைல, தமி^J ப_கைலEகழகg, 

தXசாYM, தமி^ 12, கைல 1-4, மாMrs-திசgபM 1994; மIபதிJv - பாெமாழி பதிJபகg, 

தXசாYM, அEேடாபM 2008. 

3.  இwதிய காலEகணLதg, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, bதi பதிJv 1997, இர|டாg பதிJv 
2003. 

4.  வ|ணrசரபg த|டபாணL sவாமிகc ஆno மாைல ெதாFதி 1(பதிJ.), வ|ணrசரபg 
த|டபாணL sவாமிகc �iறா|u வLழாE க[RதரfF, ேகாைவ, 1998. 

5.  வ|ணrசரபg த|டபாணL sவாமிகc ஆno மாைல ெதாFதி 2(பதிJ.), வ|ணrசரபg 
த|டபாணL sவாமிகc �iறா|u வLழாE க[RதரfF, ேகாைவ, 1998. 

6. FமரF[பரM ஆno மாைல, ெதாFதி 1(பதிJ.), FமரF[பரM இலEகிய ஆno மாநாu மiIg 
க[RதரfF, வாரணாசி, 1999. 

7. FமரF[பரM ஆno மாைல, ெதாFதி 2(பதிJ.), FமரF[பரM இலEகிய ஆno மாநாu மiIg 
க[RதரfF, வாரணாசி, 1999. 

8. FமரF[பரM ஆno மாைல, ெதாFதி 3(பதிJ.), FமரF[பரM இலEகிய ஆno மாநாu மiIg 
க[RதரfF, வாரணாசி, 1999. 

9.  ஐEt ஐ�I, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, திசgபM 1999. 

10.  தமிGg வLைசJபலைக�g, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, திசgபM 2000. 

11.  sவSயLய_, ஆnவLய_ நிைறஞM பாடg - இர|டாg தாc, ெதாைலநிைலEக_வL இயEககg, 

தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 2006. 

12. sவSயLய_, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, 2006. 

13. எ|�g எGRpg, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, மாMr 2006. 

14.  ேபராசிjயM bைனவM த.ேகா. பரமசிவg அவMகளzQ ேமாVசதmப வழிபாVu மலM, SசgபM 
 2006. 

15. b[கQ இலEகிய ஆno மாைல - ெதாFதி 1 (பதிJ.), தமி^E கடoc b[கQ இலEகிய 
ஆno மாநாu மiIg க[RதரfF, ேகாைவ, SசgபM 2007. 

16. b[கQ இலEகிய ஆno மாைல - ெதாFதி 2 (பதிJ.), தமி^E கடoc b[கQ இலEகிய 
ஆno மாநாu மiIg க[RதரfF, ேகாைவ, SசgபM 2007. 

17. தமி^rsவS வLளEக அVடவைண - ெதாFதி 7 (பதிJபாசிjயM), தமி^J ப_கைலEகழகg, 

ெவளzயxu எ|.358, உலகR தமி^r ெசgெமாழி மாநாVu ெவளzயxu, தXசாYM, 2010, 

ISBN:978-81-7090-401-4. 

18. தமி^rsவS வLளEக அVடவைண - ெதாFதி 8 (பதிJபாசிjயM), தமி^J ப_கைலEகழகg, 

ெவளzயxu எ|.365, உலகR தமி^r ெசgெமாழி மாநாVu ெவளzயxu, தXசாYM, 2010, 

ISBN:978-81-7090-408-3. 

19. ப[வ இத^r sவSJபதிJv வரலாI, தமி^J ப_கைலEகழகg, ெவளzயxu எ|.359, உலகR 
தமி^r ெசgெமாழி மாநாVu ெவளzயxu, தXசாYM, 2010, ISBN:978-81-7090-402-1. 

20. உயMocள_ (தமிழிய_ கVuைரகc), ஆnவறிஞM ப. அ[ளz, bைனவM சா. 
கி[VSன�MRதி, bைனவM தா. இராபMV சRதியேசாசJ மணLவLழா மலM, தமி^J 
ப_கைலEகழக ஆசிjயM ேபரைவ, தXசாYM, 2011. 
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21. தி[EFறc ஆnoமாைல (பதிJ.), தி[EFறc பதிJபLQ 200ஆg ஆ|u ஆnoR ேதசியE 
க[Rதரfகg மiIg மாநாu ெவளzயxu, ெவளzயxu எ|.392, தமி^J ப_கைலEகழகg, 

தXசாYM, 2013, ISBN:978-81-7090-435-9. 

22. ெசgvலJ ெபய_நmM (ஐEtE கவLைத), பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜூQ 2013, 

ISBN:978-81-927107-0-9. 

23. vறநா�I உணMRpg வாைகRதிைண, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜூQ 2013, ISBN : 

978-81-927107-1-6. 

24. நாS ம[Rpவg (sவSJபதிJv), பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜூைல 2013, ISBN : 978-

81-927107-2-3. 

25. பதிJvலகR }|கc, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, அEேடாபM 2013,    ISBN : 978-81-

927107-3-0. 

26. ஓைலrsவSயLய_, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, திசgபM 2013, ISBN : 978-81-

927107-4-7. 

27. தமி^r sவSகளz_ எGRதைமதி, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, திசgபM 2013, ISBN:978-

81-927107-5-4. 

28. sவSயLய_ அறிbகg, sவSயLய_ பVடயg தாc 1, ெதாைலநிைலEக_வL இயEககg, 

தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 2013. 

29. sவSJ பாpகாJv, sவSயLய_ பVடயg தாc 2, ெதாைலநிைலEக_வL இயEககg, தமி^J 
ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 2013. 

30. sவSயLய_ அறிbகg, sவSயLய_ சாQறித^, தாc 1, ெதாைலநிைலEக_வL இயEககg, 

தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 2014. 

31. sவSJ பாpகாJvg பதிJvg, sவSயLய_ சாQறித^, தாc 2, ெதாைலநிைலEக_வL 
இயEககg, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 2014. 

32. ெச�வLய_ தமி^rsவSகc, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, பLJரவj 2014, ISBN:978-81-

927107-6-1. 

33. தமிழி_ கைதJபாட_ sவSகc, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜுQ 2016, ISBN:978-81-

927107-7-8. 

34. இத^J பதிJv �_கc, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜுQ 2017, ISBN:978-81-

927107-8-5. 

35. எVuRெதாைக �_களz_ பாடேவIபாuகc, பாெமாழி பதிJபகg, தXசாYM, ஜுQ 2017, 

ISBN:978-81-927107-9-2. 

36. b[க இலEகிய ஆnoEேகாைவ-ெதாFதி 1, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, ேம 2018. 

ISBN:978-81-936876-3-5. 

37. b[க இலEகிய ஆnoEேகாைவ-ெதாFதி 2, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, ேம 2018. 

ISBN:978-81-936876-4-2. 

38. தமி^rsவS வLளEக அVடவைண - ெதாFதி 9 (பதிJபாசிjயM), தமி^J ப_கைலEகழகg 
(அrசி_). 

39. தமி^rsவS வLளEக அVடவைண - ெதாFதி 10 (பதிJபாசிjயM), தமி^J ப_கைலEகழகg, 

(அrசி_). 

40. தமி^J ப_கைலEகழக ஓைலrsவSகc அVடவைண, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM 
(அrசி_). 

41. கைதJபாட_கc �QI (சிQனRதgபL கைத, சிIRெதா|டQ கைத, vைலமாடRதி வரRp) - 
sவSJபதிJv, தமி^J ப_கைலEகழகg, (அrசி_). 

42. தமி^J ப_கைலEகழகR தமி^rsவSகc அVடவைண, தமி^J ப_கைலEகழகg, தXசாYM, 
(அrசி_). 


