
ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத் மப்தை ஆண்டு

1 J.Soundarajan Raju . Kalidos Nataraja In South Indian Art Jun.1999

2 இஞ.தைணசஸ்ணந .ஓந்நஞகுஜர்
ஙப்ட்டிசம் ணட்ம் மஓணக் நல்ள் 

ணஞத ஜற்தம் டிஜக்ம - ஏர் ஆய்வு
ஜர்ச் - 2000

3 P.Chandramohan Raju . Kalidos Garuda in Medieval Art of  South India Jan. 2000

       ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஓநற்த்துமட           

(Dept. of Scultpture)

Research Content -  1) The Concept of Nataraja 2) Nampiyantar Nampis Koyil Thiruppanniyar Viruttam on Siva  Nataraja                

    3) Epigraphical Bearing on Nataraja 4)Nataraja in Silpasastras 5) The Early Phase of Dancing Divinities      6) Nataraja in 

Later Medieval Art Cola - Hoysala 7) Nataraja in Later Medival Art: Vijayanagara - Nayaka 8)Historical Contextand Symbolism.     

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந  2) நல் அமஜப்தை  3) டிஜக்ம

Research Content - 1) Gaurda in Mythology and Literature 2) Literature Bearing on Garuda  3) Garuda in Pre - Medieval Art          

  4) Garuda in Early Medieval Art  5) Garuda in Later Medieval Art  6) Garuda in Vijanagara - Nayaka Art 7) Garuda in Greater 

Indian Art 
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4 K.R.Sitr Raju . Kalidos Saivism Under The Imperial Colas Aug. 2000

5 வீ.ஜர்ணநந ஆ.ணலுச்ஓஜந சுந்நஞன்
நததைணச வீஞசுணஞம் நல் ஓநற்க்ம 

ஜற்தம் ட்டிக்ம -ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ர்- 2002

6 த. தொசநம்ஜள் ஆ.ணலுச்ஓஜந சுந்நஞன்
நதக்குதங்குடி - அந ஙம்நர் நல் 

டிஜக்ம - ஏர் ஆய்வு
ஓசணந - 2003

ஆய்ணக்ம்- 1) தைஞ ணஞதம் ல்ணட்டுச் ஓய்நலம் 2) ட்டிக்ம 3) ஓநற்க்ம  4) நல் ஙநர்ணம், ணநடு, 

நதணநக்ள்

Research Content - 1) The colas Historical Setting 2) Cola Temples: A Birds Eye View  3) Iconographic Programme in Saiva 

Temple 4) Saivite Pantheon in cola Monuments  5) Ritual Orientation of the Saiva Temple,  6) Saivism in Retrospect                                

            7) Saivism and its Factions.

ஆய்ணக்ம் - 1) தைஞ ணஞதம் ல்ணட்டுச் ஓய்நலம் 2) ட்டிக்ம 3) ஓநற்க்ம
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7 T.Dhanavathy Raju . Kalidos Vaisnava Temples of The Tancavur City 2003

8 ஞ.ணந ஆ.ணலுச்ஓஜந சுந்நஞன்
கும்ம் ஙசுணஞசுணஜந 

நதக்நல் - ஏர் ஆய்வு
ப்ஞல் - 2002

9 R.Radha Krishnan Raju . Kalidos
Nayaka Temples of the Chennai Region - 

A sculptural Study
Apr. 2003

Research Content - 1) Visnu :  The  Mystic  God  2)  Mal - Visnu in Earily Tamil  Sources  3) Visnu in Later Medieval Literature     

 4) Visnu Temples of Tancavur 5) Architecture of The Tancavur Visnu Temples 6) Iconography of The Tancavur Visnu Temples,         

        7) Garuda in the Temples of Tancavur

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) தமஓள், ணநக்ள் ஜற்தம் ஙநர்ணம்

Research Content -1) Historial Setting of the Temples 2) Layout of The Temples 3) Sculptures of The Vaisnava Temples              

 4) Sculptures of the Saiva Temples: Siva  5) Iconography of Brahma and Other Deities 
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10 சு.ன்சடி இஞசு.நசு
ஞ்ஓந ணட் ஜஞச்ஓநற் ணசங்ள் - ஏர் 

ஆய்வு
ப்ஞல் - 2004

11 S.Balamurugan Raju . Kalidos
The Chola Temples At Thirukkatavur: 

History and Iconography
2004

12 M.Ragunath Raju . Kalidos
Temples of the Natunatu and Introducing 

The Temples
Mar. 2004

Research Content -1) The Place, Temple and Mythology 2) Katavur in Literary and Epigraphical Sources  3) Apiramiantati:  A 

Case Study  4) Layout of The Temples and Cola Vestiges

Research Content -1) Topography of Naturnath and Introducing The Temples  2) History of The Temples   3) Layout of The 

Temples and Architecture 4) Iconography of Siva 5)  Iconography of visnu  6) Iconography of Devi and Other Deities

ஆய்ணக்ம்- 1) ஓஜணஞற்டநல் ணநங்கு, டமணள் 2) வுர்நன் ல்ணத ணசங்ள் 3) ணநட்டில் ணநங்கு - டமண 

ணசங்ள் 4) அதணம ஓஜ ணசங்ள் 5) அவுதொமட எப்தேடு 6) ணசங்லம் ணசங்லன் கூடி வுதம் 7) ஜஞம் 

ஓய்தொமட ணநக்ள்
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13 R.Rajalakshmi Raju . Kalidos
The Tiruvaiyaru Temple art Architecture 

and Iconography
Aug. 2005

14 G.Poongodi Raju . Kalidos Sculptures of the Taracuram Temple Nov. 2005

15 A.Karkuzhali Raju . Kalidos Nayaka Temples of The Tancavur Region Dec. 2005

16 ஓன.இஞத்நசண்டின் .ஓந்நஞகுஜர்
நததொட்ம் தணஞஓசுணஜந நதக்நல் 

ட்க்ம ஜற்தம் ஓநற்க்ம
டிஓம்ர்- 2005

Research Content -1) Historical Setting of The Tiruvaiyaru Temple 2) Layout, Architecture, Tirthas and Patitturais                           

  3) Iconography of Siva 4) Iconography of Visnu 5) Iconograpny of Devi, 6) Iconography of Other Deities 7) Tiruvaiyar 

Saptasthanam

Research Content -1) History of Later Colas 2) History of The Temples 3) Lay out, Architecture and Iconographic Programme 4) 

Sculptures on Devakosthas 5) Miniature Sculpture on Adhisthana and Pillars  6) Comparative Study of the Three 

Rajarajesvarams

Research Content -1) Historical Setting of The Temples 2) Lay Out and Architecture of The Temples  3) Iconography of visnu    

4) Iconography of Devi and other Deities

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந  2) ட்க் ம 3) ஓநற்க்ம
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17 தொ. .ஓந்நஞகுஜர்

உத்ஜ ஓன் நல்நன் ம 

ஜற்தம் ட்க் ம - ஏர் ஆய்வு 

(குந்மப் குந)

டிஓம்ர்- 2005

18 R. Velmurugan T.Chandrakumar

Architectural and Iconographical Study of 

the Arunachalesa  Temple At 

Thiruvanamalai

Mar. 2006

19 K. Amaran Raju . Kalidos Siva Temples of Tiruvarur Region Sep. 2006

20 ங.ஜநஓஜந .ஓந்நஞகுஜர்
நதத்துமடப்தண்டி ணட்ச் ஓர்க் 

நல்நல் ஓநற்க்ம - ஏர் ஆய்வு

அக்ர் - 

2005

Research Content -1) Historical Setting of The Temples 2) Layout and Architecture 3) Iconography of Siva 4) Iconography of 

Visnu and Devi

ஆய்ணக்ம்-1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) மஓண ஓநற்ங்ள் 4) மணண ஓநற்ங்ள்  5) ஓக்ந ஓநற்ங்ள் 6) ஜற்ட 

ய்ண ஓநற்ங்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க் ம 3) ஓநற்க்ம

Research Content -1) Historical Background 2) Architecture 3) Saiva Iconographic 4) Vaisnava Iconography         5) sakti 

Iconography 6) Miscellaneous Froms and Decoretive Feature
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21 . ணங்ஓன் .ஓந்நஞகுஜர்
நதணதௐர் ணட்க் நல்ள் - ஏர் 

டிஜக்ம ஆய்வு

ஙணம்ர் - 

2006

22 N . Alamelu Raju . Kalidos
Narration in Nayaka Art Based on Select 

Temples vol - I,II  & III
2006

23 M. Sivakumar Raju . Kalidos Sempian Matevi Style A Sculptural Study Nov. 2006

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் ணா்ச்ஓந ஜற்தம் ணநநணக்ம் 3) மஓண ஓநற்ங்ள் 4)மணண ஓநற்ங்ள் 

5) ஓக்ந ஓநற்ங்ள் 6) ஜற்ட ய்ண ஓநற்ங்ள்

Research Content - 1) An Interrogation of The Narrative Renderings Related to Devi 2) An Interrogation of The Narrative 

Renderings Related to Siva  3)  An Interrogation of Select Myths Related Temples and Devotees of Siva 4) An Interrogation of 

The Narrative Renderings Related to Visnu.

Research Content - 1) Historical Setting of The Temple 2) Layout and Architecture of The Temple  3) Iconography of Siva            

 4) Iconography of Visnu and Devi 5) Iconography of Ganapati, Murugan and other Deities
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24 ஜ.ஔ. நதணங்ஞங்ன் .ஓந்நஞகுஜர்

நதப்நநப்தைலிதா் லீசுணஞர் நல் 

ட்க்ம ஜற்தம் ஓநற்க்ம - ஏா் 

ஆய்வு

ஜர்ச் . 2007

25 K.Kannan Raju . Kalidos Visnu Temples of The Tiruvarur Region Jun-07

26 ஓன. த்ஜநசந .ஓந்நஞகுஜர்
நதஷ்ணஞச் ஓநற்ங்ள் (ஞ்மஓ 

லூக்) - ஏர் ஆய்வு
   ஜர்ச் - 2006

27 .ன்சனர் ஓல்ணம் .ஓந்நஞகுஜர் ஙடுணநல் ஙட்டு ணஞற்தத் ல்லில்   சூம - 2006

 ஆய்ணக்ம்- 1) ஞ்மஓ ணட் ணஞத 2) தைஞக் மலம் த்துணக் ட்டுலம் 3) நதஷ்ணஞச் ஓநற்ங்ள்            

4) நதஷ்ணஞ ஏணநங்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) ல்லில் 2) ணஞற்த - ஙநணநல் 3) ணஞற்த - ஊர்ள் 4) ஓதொம் - ண்டு

 ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந  2) ட்க்ம 3)மஓண ஓநற்ங்ள் 4)மணண ஓநற்ங்ள்    5) ஓக்ந ஓநற்ங்ள் 6) ஜற்ட 

ய்ண ஓநற்ங்ள்

Research Content -1) Historical Setting of The Temples 2) Layout and Architecture 3) Iconography of Visnu  4) Iconography of 

Devi and other Deities.
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28 வீ. ணநணசந்ம் .ஓந்நஞகுஜர்
ஙஓ ணட்க்நல்ள் - ஏர் 

டிஜக்ம ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2007

29 ங.ணலு .ஓந்நஞகுஜர்
ஜம்க்ம் நல் ணஞத 

ஓநற்க்ம ஜற்தம் ட்க்ம
  சூம - 2008

30 S.Muthukumar Raju . Kalidos Sculpture of the Thiruvavatuturai Temple Nov. 2008

31 M.Kasthuri T.Chandrakumar
Vaishava Sculpture in Kanchipuram - A 

Study
Apr. 2009

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் ணர்ச்ஓந ஜற்தம் ணநநணக்ம் 3) மஓண ஓநற்ங்ள் 4)மணணச் 

ஓநற்ங்ள் 5)ண் ய்ணச் ஓநற்ங்ள் 6) ஜற்ட இமடச் ஓநற்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம - அங்ஞ தணுக்ங்ள் 3) மஓணக் ஓநற்ங்ள் 4) நதஜல் ஓநற்ங்ள் 

5) ஓக்ந ஓநற்ங்ள் 6) ஜற்ட இமடச் ஓநற்ங்ள்

Research Content - 1) History of the Temple 2) Layout and Architecture 3) Saivite Iconography  4) Iconography of Visnu and 

Devi 5) Iconography of the Other Gods and Goddesses

Research Content - 1) Historical Glimpses of Kanchipuram 2) Iconography of Vishnu 3) Iconography of Dasavataras                  

4) Iconography of Minor forms of Vishnu 5) Iconography of other Vaishava Deities  

9



32 ஜ.உஜஞந ந.ந்ன்
மமட ஓஜஙர் நல் ணஞத 

ஜற்தம் ம- ஏர் ஆய்வு
ஜ - 2009

33 சு.ணந ந. ந்ன்
ஜன்சர்குடி இஞஔஓஜந நல் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
ஜ - 2009

34 .ண.நஞஞன் .ஓந்நஞகுஜர்
ஜந ற்ச் ஓநற்ங்நன் ணர்ச்ஓந 

ஜற்தம் ஓதொப் ன்டு - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2009

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம் -  1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல் அமஜப்தை ஜற்தம் ணநநணக்ம் 3) ஓநற்க்ம 4) ஓநத ய்ண டிஜங்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) இந்ந ஏணநக்ம ணஞத  2) இந்ந ஓநற்க்ம ணஞதம் அன் ஓநடப்தைலம்    3) ஜந ற்க் 

மநன் ணஞத 4) ஜந ற் ஓநற்நள் ஜற்தம் மப்தைள் 5) ற் மநன் ஓதோ ஜற்தம் தஞப் ன்டு
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35 இஞ.ஜநணன் .ஓந்நஞகுஜர்
நதணநம நதவீட்சசுணஞர் நல் 

எத ஓதோ ர்மண
சூம - 2009

36 வீ.ஜஜமணஓன் .ஓந்நஞகுஜர் தைதுச்ஓந ணட் ஓநண ணடிணங்ள் - ஏர் ஆய்வு
ஓப்ம்ர் - 

2009

37 இஞ.ணந ந.ந்ன்

நதச்ஓந ணட் தொற்ச் ஓர் 

ணநல்நன் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் 

ஆய்வு

 ஓசணந - 

2010

ஆய்ணக்ம்-  1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல் ணநநணக்ம் ஜற்தம் ட்க்ம 3) மஓணச் ஓநற்ங்ள்  4) மணணச் 

ஓநற்ங்ள் 5) ஜற்ட ஓநற்ங்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் ணர்ச்ஓந ஜற்தம் ணநநணக்ம் 4) ஓநண ணடிணங்ள் 5) ந டிஜங்ள் 

6)  தொதன் டிஜங்ள் 7) ஓக்ந டிஜங்ள் 8) ஜற்ட ய்ணச் ஓநற்ங்ள்
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38 தொ.ந்ஓஜந .ஓந்நஞகுஜர்

நதணமசக் ஔம்தைஸ்ணர் 

நதக்நல் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் 

ஆய்வு

   ஜர்ச் - 2010

39 சு.அதசு ந.ந்ன்

ஙப்ட்டிசம் ஜற்தம் ணங்ண்ந 

ணங்நன் ணஞத ஜற்தம் ம -  

ஏர் ஆய்வு

  ப்ஞல் - 2010

40 K.Sumathi Raju . Kalidos Saptavitanka sthalos - A Study Jan. 2010

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல் ணர்ச்ஓந ஜற்தம் ட்க்ம 3) மஓணச் ஓநற்ங்ள் 4) மணணச் ஓநற்ங்ள்   

5) ஓக்ந ய்ணப் டிஜங்ள் 6) ஜற்ட ய்ணச் ஓநற்ங்ள்

Research Content -1) Siapatavitanka Sthalas: Introduction Temples 2) Historical Setting of The Temple               3) Layout and 

Architecture of The Temples 4) Iconography of Siva 5) Iconography of Devi, Brahma and Other Deities

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ணக் ட் அமஜப்தைம் ணநநணக்தொம் 3) ண ஓநற்ங்ள் ஜற்தம் 

ஏணநங்ள் 4) ணநட்டுக் ம
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41 K. Lalitha Raju . Kalidos Astavirattana Sthalas  - A Study Apr. 2010

42
T.S.K.Meenakshi 

Sundharam
T.Chandrakumar

Mahalingaswami Temple at 

Thiruvidaimaruthur : History Art and 

Architecture - A Study

Jul. 2010

43 வீ.ஙஞன் ண.

நதக்ணலூர் ணட் மணணக் 

நல்ள் ணஞத ஜற்தம் ஜம -  ஏர் 

ஆய்வு

  ப்ஞல் - 2011

44 .அன்ஞஓன் ண.
உத்ஞஓஜங்ம ஜங்ஙர் நல் 

ணஞத ம - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2011

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ப்தமஜத்ம் ணநடும்

Research Content - 1) Historical Setting  2) Layout and Architecture  3) Iconography of Siva  4) Iconography of Devi, Brahma 

and Other Deities

Research Content -1) Historical Background 2) Architectural Plan and Layout 3) Iconography of Siva, Ganapathi and Murugan 

4) Vaishnava Scultpures 5) Iconography of Sakthi - Goddesses 6) Minor Deities and Their Carvings Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞத ஜற்தம் இக்நத்நல் மணணம் 2) நதக்ணலூர் ணட் மணணக்நல்ள் ஜற்தம் ணஞத      

   3) ஓநற்ம் ஜற்தம் ட்க்ம 4) ணநட்டு தொமடள் ஜற்தம் நதணநக்ள் 5) ஆழ்ணர்ள் தழ்ணர் ஜற்தம் 

ஓக்ஞத்ழ்ணர்
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45 த்நநணந ண.
தைதுக்ட்ம  ஓஜஸ்சக் நல்ள் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2011

46 ந.சுர் ண.சு
இலுப்தர் ணட் மஓணக் நல்ள் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
சூம - 2011

47 ஞ.சுஞஷ்தை ண.
நதச்ஓங்ட்ங்குடி உத்நஞனஸ்ணர் 

நல் ணஞத ஜற்தம் ம ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2011

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணநக்லம் ணநட்டுதொமடத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணநடு ஜற்தம் நதணநக்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ஓஜப்நள்
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48 ஔந.ன்.ௌஓல் .ஓந்நஞகுஜர்
ஞ்மஓ ஜஞட்டிர் க் நல்ள் 

ம ஜற்தம் ட்க்ம - ஏர் ஆய்வு

அக்ர் - 

2012

49 M.Pavithra Begum T.Chandrakumar
Isamic Art and Architecture in Thanjavur 

District - A Study 
Nov. 2010

50 .ண.வீஞஜந ந.ந்ன்

ஜநடுதுமட ணட் மணணக் 

நல்நன் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் 

ஆய்வு

டிஓம்ர் - 2012

51 . நஜஓா் ண.
நதச்ஓந ணட் மஓணக் நல்ள் 

ணஞற்த ம - ஏர் ஆய்வு
 டிஓம்ர்- 2014

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்டிக்ம 3) மஓணச் ஓநற்ங்ள் 4) மணணச் ஓநற்ங்ள் 5) ஓக்ந ஓநற்ங்ள்              

6) ஜற்ட ய்ணச் ஓநற்ங்ள்

Research Content -1) History of Islam in Thanjavur District 2) Architecture 3) Decorative Art 

ஆய்ணக்ம் - 1)ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் அமஜப்தை 3) டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணநடும் ணநக்லம்
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52 Raman K. Raju . Kalidos
Stucco Images in Social Siva Temple of 

The Kanchi Region - A Study
Dec. 2012

53 K.Rajendran Raju . Kalidos
Vaisnava Images in Siva Temples of The 

Kanchipuram Region - A Study
Dec. 2012

54  ஸ்..ணந. இஞ்ஓநன் . ஓந்நஞகுஜர்

ஞ்ஓநதைஞம் ணட் ல்ணர் க் மப் 

மப்தைநன் ம ஜற்தம் ணஞத - ஏர் 

ஆய்வு

சூன் - 2013

Research Content - 1) Kanchipuram:  Its Temples and Historical Sketches 2) Literary and Epigraphical Bearing on kanchipuram 

3) Architecture of the Temples 4) Iconography of Composite Siva - Visnu 5) Iconography Visnu in Temples of Siva

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ஏணநக்ம 5) எப்நட்டு ஆய்ணநல்

Research Content -1) Introductory -  The Subject for Investigation 2) Historical Setting of Kanchi and The temples 3) Layout and 

Architecture 4) Iconography of Siva in stucco 5) Iconography of Visnu and Devi in stucco       6) Iconography of other Deities in 

Stucco
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55 இஞ.தைததத்ஜன் ண.
உத்நஞஜதௐர் ணட்க் நல்ள் ணஞத 

ஜற்தம் ம ஏர் ஆய்வு
சூம - 2013

56 ங.ஜநழ்ச்ஓல்ணந ந.ந்ன்
நதஜமடக்டு ணஞண்சுணஞர் 

நல் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ர்-  2013

57 ந.ஓந்நல்ஙன் ந.ந்ன்
நதணக்மஞ ஓந்நஞஜலீஸ்ணஞர் நல் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
ஜ - 2014

58 . நநஜந ந.ந்ன்
மஞக்குடி ணட்க் நல்நன் ணஞத 

ஜற்தம் ஓநற்க்ம - ஏர் ஆய்வு
  சூம - 2014

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ஓதோ ஜற்தம் ஙநர்ணம் 5) ணநடு ஜற்தம் ணநக்ள்

ஆய்ணக்ம்- 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் அமஜப்தை 3 டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 3) ட்க்ம 4) மஓணச் ஓநற்ங்ள் 5) மணணச் ஓநற்ங்ள் 6) ஓக்ந ஓநற்ங்ள் 

ஜற்தம் நட ய்ணச் ஓநற்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல்நன் அமஜப்தை 3) டிஜக்ம
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59 ஓ. ணங்ட்ஞம் .ஓந்நஞகுஜர்

ஞ்ஓநதைஞம் ம்ஞஙர் நல் 

ஓநற்ங்நன் துநல் அங்ஞக் ம 

ணடிணங்ள் - ஏர் ஆய்வு

 ஓப்ம்ர்-

2014

60 தொ.ஙனண்ன் ண.
ஞ்ஓநநல் ௌத்க் ம ணஞத - ஏர் 

ஆய்வு

 ஙணம்ர், 

2014

61 K.A. Babu T.Chandrakumar
A Study of The French Decorative As in 

Puduchery
Oct . 2014

62 .ஓந ணந ந.ந்ன்
ல்குடி ணட் ஓர் நல்நன் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
ஙணம்ர்- 2014

 ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ம்ஞஙர் நல் அமஜப்தை 3) ஓநற்ங்நல் ப்டும் அங்ஞக் ம 

ணடிணங்ள் 4) எப்ய்வுச் ஓநற்ம் ஜற்தம் துநல் அங்ஞக் ம ணடிணங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 3) நல்நன் அமஜப்தை 4) டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம்-1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணநட்டு தொமட

Research Content -  1) Decorative Art and The Historical Backround of French Decorative Arts  2) Historical Backround of 

Puducherry from the Earliest Times
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63 .ஜநஜம ண.
தைதுக்ட்ம ஙஞக் நல்நன் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
 டிஓம்ர்- 2014

64 ஆ.ஸ்தூந . ஓந்நஞகுஜர் 
நதணஞ்சுந ர்னஸ்ணஞர் நல் 

ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு

    ஜர்ச் - 

2015

65 தொ.த்நஜம் . ஓந்நஞகுஜர் 
ஆங்குடி ணட்க் நல்நன் ணஞத 

ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு

    ஜர்ச் - 

2015

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நலின் அமஜப்தை தொமட 3) டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) மஓணச் ஓநற்ங்ள் 4) மணணச் ஓநற்ங்ள் 5) ஓக்ந ஓநற்ங்              

6) ஜற்ட ய்ணச் ஓநற்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ஓக்ந ய்ணங்ள்
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66 ஔ.ணந ஓந் ஔக்குஜர் ந.ந்ன்
ஞ்மஓ ஙஞத் ணங்நல் ணஞத 

ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
ஙணம்ர்- 2015

67 ங. சஓஞன் ண.
நதக்ச்சூர் நல் ணஞதம் மத்ம் 

ஏர் ஆய்வு

    ஜர்ச் - 

2016

68 ங.ஜங்ம் ண.
நதக்குதக்ம வீஞட்சுணஞர் நல் 

ணஞத ஜற்தம் ஓநற்க்ம - ஏர் ஆய்வு

   ப்ஞல் - 

2016

69 .ஜன்ஞஜ் ந.ந்ன்

குந்ம ணட் ஓப்தைத் நதஜசநள் 

டிஜக்ம ஜற்தம் அங்ஞக்ம - ஏர் 

ஆய்வு

சூன்- 2017

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ணங்நன் ணஞத 2) ணக் ட் அமஜப்தை 3) ணச் ஓநற்க்ம  4) ணநட்டு 

தொமட

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல் அமஜப்தை, ட்க்ம ணர்ச்ஓந  3) ஓநற்க்ம ஓப்தைத்நதஜசநள்            

4) ஓதோ, தஞ ஙநர்ணம் 5) தமஔ ணநடுள், நதணநக்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம  4) ணநடும் ணநக்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) டிஜக்ம 3) அநல் ஜற்தம் அங்ஞக்ம 4) எப்ய்வு
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70 சு.ன்ஜந ண.
குன்டக்குடி ஆனசக் நல்ள் ணஞத 

ஜற்தம் ம
   சூம- 2017

71 தொ.அநஞஜந ந.ந்ன்
நதக்ண்தைஞம் ஓௌநஞஔப்தஜள் 

நல் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் ஆய்வு
ஜ - 2017

72 .ஓ.ஙஞஔன் .ஓந்நஞகுஜர்

ஙப்ட்டிசம் ஞசுணஜந 

நதக்நல் ணஞத ஜற்தம் ம - ஏர் 

ஆய்வு

ஜ - 2017

73 ஓ.ஓந்ந சு.இஞஓணலு

ஆவுமர்நல் ணட்ஞக் ம 

ணஞத (நற் ட்க்ம ஜற்தம் 

ஓநற்க்ம)

ஆஸ்ட் -   

2017

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) நல் அமஜப்தை 3) டிஜக்ம

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்டிக் ம 3) ஓநற்க்ம

ஆய்ணக்ம் - 1) நல்ள் ணஞத  2) ல்ணட்டுலம் ஓப்டுலம் 3) நற் ட்க்ம 4) ஓநற்க் ம

ஆய்ணக்ம் - 1) குன்டக்குடி ஆனசம் ற்டம், ணர்ச்ஓந ஙநர்ணம் ஜற்தம் ஓதோ ஆன்ஜனப் நள்   2) ணஞற்தப் நன்சந     

   3) குன்டக்குடி ஆனசக் நல்நன் ஓநற்ங்ள் ணஞத ஜற்தம் ம 4) குன்டக்குடி ஆனசக் நல்நல் ஙமதம் 

ணநடுலம் ணநக்லம்
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74 .ல்ணநந ண.
ஙன்சநம் ணட் ஓர் நல்ள் 

ணஞத ஜற்தம் டிஜக்ம - ஏர் ஆய்வு

டிஓம்ர்-   

2017

75 .ட்ஓநதோர்த்ந ந.ந்ன்

நஞணநக் மப் நநல் தோன்டடுக்குக் 

தணமட நல் ஜஞதை (உத்ஞஜதௐர் 

சுந்ஞ ணஞஞஔர் நல் ஏர் ஓநடப்தை 

ஙக்கு)

சூன் - 2018

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க் மநன் அமஜப்தை 3) ஓநற்க் ம ஜற்தம் ஓநடப்தைள் 4) ஓதோம் - ஓஜ 

ணர்ச்ஓந 5) தமஔலம் ணநக்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க் ம 3) ஓநற்க் ம 4) எப்தேடு
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ஓ.அ.வீஞண்டின் இ.அங்மற்ண்ந ஜநநமஓநல் இற்நல்
    ப்ஞல் -

1996

2 இஞ.மணந 
கசம்நம ணந 

குந்நஞன்
 ஜணந ஞநர் ல்நன் இமஓ

அக்ர் - 

1996

3 ங.ஔணநத்
கசம்நம ணந 

குந்நஞன்

இஞஜஙக் னர்த்மச ஙந்சர் 

ஓநத்நஞக் னர்த்மச எப்தேட்ய்வு

 ஓசணந -    

1997

       ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - இமஓத்துமட          

(Dept. of Music)

ஆய்ணக்ம் -  1) ஜநநமஓநல் சுஞ எலிலம் இற்நலும் 2) ஙல்லிமஓ ஙநதத்ல் 3) ஜநநமஓநல் ஆய்ணர்நன் 

சுஞக்க்னடுள் ற்டந நடசய்வு 4) இமஓநல் எலிதொழுக்ம் ணநக்கும் ங்கு  5)  இமஓநல் ட்ம் ணநக்கும் ங்கு

ஆய்ணக்ம் -  1) ஜணந ஞநர் த் ஜந இமஓச்சூல் 2) ஜணந ஞநர் ல்ள் - ஓவ்ணநமஓ ணடிணங்லம் 

இமஓமஜநலம் 3) ஜணந ஞநர் ல்ள் - ஙட்டுப்தைட ணடிணங்லம் இமஓமஜநலம்             4) நமஞத்நல் 

ஞநர் ல்லன் இமஓமஜநத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இத இமஓ ஙக் னர்த்மச ஆஓநநநன் இமஓப் நன்சந 2) இஞஜஙக் னர்த்மச - இமஓ ணடிணங்லம் 

இமஓமஜநத்ம் 3) ஙந்சர் ஓநத்நஞக் னர்த்மச - இமஓ ணடிணங்லம் இமஓமஜநத்ம் 4) இத இமஓ ஙங்நன் இமஓ 

எப்ய்வு
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4 . உஜஜஸ்ணந இ.அங்மற்ண்ந
ஙணநஞ நவ்ணநப்நஞந் இமஓக் 

கூதள்

நப்ஞணந- 

1998

5 ஓன. மஜநலி
கசம்நம ணந 

குந்நஞன்

 நதஷ் ஞநநன் இமஓத் 

ண்டு
ஜ- 2000

6 .ணநஔ இ.அங்மற்ண்ந இமஓஞங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்  டிஓம்ர்- 2002

7 இஞ. ஜணந இ.அங்மற்ண்ந ஞஙட்டித்நல் ஙட்டுணங்ம்  டிஓம்ர்- 2002

        ஆய்ணக்ம் -  1) இமஓ அஞங்கு ற்டந ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) இமஓ அஞங்கு ற்டம் (இக்நப் ல்நன் 

அடிப்மநல்)  3) இமஓ அஞங்கு ணர்ச்ஓந (இக்நங்ள் ஜற்தம் ஓநற்  ஏணநங்நன் அடிப்மநல்)  4) ஆங்நல் 

அஞங்நமஓ 5) 19, 20 ஆம் தற்டண்டுநல் இமஓ அஞங்நன் ணர்ச்ஓந  6) அஞங் ணடிணமஜப்தை

ஆய்ணக்ம் -  1) ஙட்டுணங்ம் ர்ச ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) ஙட்டுணங்த் ற்டம்  3) ஙட்டுணங்க் ம தட்ங்ள்       

 4) இன்மட ஆலின் ஙட்டுணங்ம் 5) ஙட்டுணங்க் மகர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நவ்ணநப் நஞந்ம் ர்ச -ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) நவ்ணநப் நஞந்த்நல் இமஓ ற்டந                              

அச்ஓன்தள்  3) நவ்ணநப் நஞந் இமஓப் ல் ணநள் 4) நவ்ணநப் நஞந் இமஓ ஜஞதை - அமஞர் ஓமண  5) நவ்ணநப் 

நஞந் இமஓ - ற்ம்

ஆய்ணக்ம் -  1) இமஓப்ற் தைணர்  நதஷ் ஞநர் 2)  நதஷ் ஞநநன்      சநக் 

னர்த்மசநல் இல், இமஓச் ஓநடப்தைள் 3)  நதஷ் ஞநநன் ஙங்ள்  4)  நதஷ் ஞநர் 

இற்டந நட ல்ள்
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8 கூ.தொ.தைணசஸ்ணந இ.அங்மற்ண்ந
இமஓஞசு ம்.ம்.ண்ந ஓநநன் 

ணழ்க்மத்ம் இமஓத் ண்டுலம்
டிஓம்ர்-  2002

9 ஓ.ற்ம் இ.அங்மற்ண்ந ஙட்டி ஙங்நல் லும் ஆலும் டிஓம்ர்-  2002

10 ஞணந சுப்ஞஜநன் இ. அங்மற்ண்ந இமஓ ணர்ச்ஓநநல் க்நப் ல்ள் சூன்- 2002

 ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) இமஓ ணர்ச்ஓநநல் க்ந இக்நங்ள்  3) இமஓ ணர்ச்ஓநநல் நதப்தைழ் 

4) இமஓ ணர்ச்ஓநநல் னர்த்மசக்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டி ஙத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஙட்டி ஙங்நன் ணமள்     3) ஙட்டி ஙங்நல் 

இமஓமஜந 4) ஙட்டி ஙங்நல் ஆல் ஜற்தம் ங அமஜநள்  5) ஙட்டி ங உதணக்ம் - இக்தொம் 

ஓல்தொமட ணநக்தொம்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ண்ந ஓநர் ற்டந ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) இமஓ ஙநழ்த்துக் மநல் ண்ந ஓநநன்       

ங்நப்தை 3) ண்ந ஓநர் ஏர் இமஓநல் ஞடநகர் 4) ண்ந ஓநநன் நட இமஓத் ண்டுள்  5) 

இமஓத்நல் ண்ந ஓநநன் சநச் ஓநடப்தைள்
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11 ந. சுஞஷ் இ.அங்மற்ண்ந இமஓ ணர்ச்ஓநநல் ர்நன் ங்கு சூன்- 2004

12 ணஓந் ஞத்ணஞஜ்
கசம்நம ணந 

குந்நஞன்
ணஞ இமஓ ஜஞதை சூம- 2003

13 ஓந. ஓத்நணந இ.அங்மற்ண்ந ல்ணட்டில் இமஓக்கூதள்
அக்ர்- 

2005

14 தொதசு ஙணஞத்நசம் இ.அங்மற்ண்ந நததொமடநல் இமஓ அமஜந
அக்ர்- 

2006

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்நன் இமஓமஜந 2) நதஙவுக்ஞஓர் ணஞத்நன் ந இமஓமஜந  3) நதணஓத்நன் இமஓமஜந 

4) த்து, நசன்டம் நததொமடநன் ஓநடப்தைம் இமஓஅமஜநத்ம் 5) நதைஞத்நன் தமஜ

ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓணர்ச்ஓநநல் ர்நன் ங்கு 2) நன் ண்தை ஙன் 3) ர்நன் இமஓத் நடன் ணழ்க்மதொமட

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநர் இமஓ ஜஞதை 2) நதகசஓம்ந்ர் ணஞ இமஓ ஜஞதை 3) சுந்ஞதோர்த்ந ஙசர் ணஞ இமஓ ஜஞதை          

4) நதஙவுக்ஞஓர் ணஞ இமஓ ஜஞதை 5) ணஞ இமஓ ஜஞதைம் ஜற்டங்லம்

 ஆய்ணக்ம் -  1) ல்ணட்டின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) இமஓக்ல்ணட்டுக்ள் 3) ல்ணட்டில் ணஞப்ல்லம் ணஞ 

தோணதம் 4) ல்ணட்டில் இமஓக்தணநலம் ஆற்மத்ம்
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15 ணந.உத்நஞணந இ.அங்மற்ண்ந
நதகசஓம்ந்ர் நங்லம் 

தொத்துசுணஜந னட்ஓநநன் நதநலம்
சூம- 2007

16 ண. இ.அங்மற்ண்ந
ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்நன் 

ல்நல் ஆற்கூதள்
ஜர்ச்- 2007

17 ஜ.ஓனஷ்ஜந இ.அங்மற்ண்ந ண்நல் தங் இஞங்ள்
நப்ஞணந- 

2008

 ஆய்ணக்ம் - 1) நதகசஓம்ந்ர் தொத்துசுணஜந னட்ஓநர் ற்டந ஆய்வுச்ஓய்நள்  2) நதகசஓம்ந்ர் ணஞ நங்நன் 

அமஜப்தைம் தொத்துசுணஜந னட்ஓநர் ல்நன் அமஜப்தைம்  3) நதகச ஓம்ந்ர் ணஞங்நல் ண்லம் தொத்துசுணஜந னட்ஓநர் 

ல்நல் இஞங்லம் 4) நதகச ஓம்ந்ர் ணஞப் ண்நல் அமஜந்  தொத்துசுணஜந னட்ஓநர் நதநள் எப்தேட்டு 

தொமடநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்நன் ணழ்க்ம ணஞத 2) ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்ர் ல்நல் 

ணமப்டுள் 3) ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்ர் ல்நல் இமஓக்கூதள் 4) ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்ர் 

ல்நல் ஆற்கூதள் 5) ஊத்துக்டு ணட்சுப்மய்ர் ல்ள் ண் இமஓ, ஙட்டி உதணக்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்ள் - தங் இஞங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஞ்ஓஜம் - ணநக்குடநஞ்ஓந - ௌஓநம்                

     3) க்ஓந - க்ஞம் ஓவ்ணந 4) ஜஞக்குடநஞ்ஓந - ழ்தொந
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18 ஜனஞ.ணநல்ணஞர் இ.அங்மற்ண்ந
ஜநநமஓநல் தோணர் தொலிலம் ஓங்ன 

தொம்தோர்த்நலம்
ப்ஞல்-    2008

19 ஞ.நல்ஞஜன் இ.அங்மற்ண்ந ன்குஜந ண் இமஓஜஞதை
அக்ர்- 

2008

20 ஓ.லிம்ள் இ.அங்மற்ண்ந ம்தத்  இமஓப்ல்ள் டிஓம்ர்-  2008

21 ங.நநஷ்குஜர் இ.அங்மற்ண்ந
ஜநக் தொலிநன் ஓங்ன 

ஓந்நநமநல் ப்டும் இமஓக் கூதள்
டிஓம்ர்-  2008

ஆய்ணக்ம் - 1) ன்குஜந ண் இமஓஜஞதை ஆய்வுச்ஓய்நள் 2) ஜநநக்நங்ள் இம்தைம் இமஓஜஞதைம், குஜந ஜணட் 

இமஓஜஞதைம் 3) ஓவ்ணநல் இமஓ அடிப்மநச குஜந ஜணட் இமஓஜஞதை 4) அநத்நஞட்ம் ஜமநல் இமஓஜஞதை                

 5) ன்குஜந ஜணட்த்நல் ஙட்டுப்தைட இமஓஜஞதை

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்தத் இமஓப் ல்ள் ர்ச ஆய்வுச் ஓய்நள்   2) நதக்ச்ஓநம்ம் (ஞ்ஓநதைஞம்) 3) நத 

ஆமக் 4) நத அண்ஜம 5) நதக்த்ந  6) நதக்நல் (நதத்நல்ம)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ன ஓந்நநம ற்டந ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) ஜநக் தொலிநன் ஓங்ன ஓந்நநமநல் ப்டும் 

ஞங்ள் - ஓஜ ஜற்தம் நட இமஓ தல்லன் எப்தேடு 3) ஜநக் தொலிநன் ஓங்ன ஓந்நநமநல் ப்டும் 

க்கூதள் 4) ஓங்ன ஓந்நநமநன் இமஓப்ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநமஓநல் தோணர் தொலிள் அடநதொம் 2) ணஞ தொலிலம் - ஜநநமஓ தோணதம் 3) ணஞ தொலிலம் - 

ஓங்ன தொம்தோர்த்நலம் 4) ஜநநமஓ தோணதம் - ஓங்ன தொம்தோர்த்நலம்
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22 இஞ. ஓந்நஞ இ.அங்மற்ண்ந

ஞ்மஓ ஜணட்த் ஜநநமஓ ஜஞதை   

(கும்ம் ணட்த்ம 

தொன்சநமப்டுத்ந)

ஔம-  

2009

23 .இக்குஜந இ.அங்மற்ண்ந
ஜநநமஓக் மநல் ஞ்மஓ 

ஜஞட்டிர்நன் ங்கு
டிஓம்ர்-  2009

24 ஓந.ணசந இ.அங்மற்ண்ந ணஞத் நததொமடநல் இமஓக்தணநள்
ஆஸ்ட்- 

2011

 ஆய்ணக்ம் - 1) கும்த்மச் சுற்டநத்ள் ங்லம், ப்ல்லம் இமஓஜஞதைம் 2) கும்த்மத்ம்,         

கும்த்மச் சுற்டநத்ள் குநநல் ணழ்ந் இமஓ இக் தல் ஆஓநநர்ள் - இல் இமஓப் தைணர்ள்                           

      3) கும்த்நல் நடந்து ணழ்ந்து, ணழுநன்ட இம் ர்ந் இமஓக் மகர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓ ணஞற்டநல் ஞ்மஓ 2) ஞ்மஓம ஆண் ஜஞட்டி ஜன்சர்நன் இமஓத் ண்டு  3) ஞ்மஓ 

ஜஞட்டி  இலிமஓ ணர்ள் 4) ஞ்மஓ ஜஞட்டி  இமஓ ணடிணங்ள் 5) ஓஓநநன் ணந ல்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞத் நததொமடநல் இமஓக்தணநள் 2) நதகசஓம்ந்ர் ணஞத்நல் இமஓக்தணநள்                            

3) நதஙவுக்ஞஓர் ணஞத்நல் இமஓதணநள் 4) சுந்ஞர் ணஞத்நல் இமஓக்தணநள்
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25 ஔந இ.அங்மற்ண்ந
ஜ மணத்நங ஓநணன் அணர்நன் 

ணழ்க்ம ணஞதம் இமஓப்மப்தைலம்

நப்ஞணந- 

2012

26     சு .ணநஔஞணன் இஞ. ஜணந
ஓவ்ணநமஓ ஜற்தம் ஙட்டி அஞங்குநல் 

ணலிசநன் ன்டு - ஏர் ஆய்வு

   ஜர்ச்-      

2013

27    தொ. சட்சுஜந ஓ.ற்ம்
ஙட்டுப்தைட இமஓநல் ஓவ்ணநமஓக் கூதள் 

(ஞம்லூர் ஜணட்ம்)

ஆஸ்ட்-  

2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜ மணத்நங ஓநணன் ற்டந ஆய்வுச் ஓய்நள் 2) ஜ மணத்நங ஓநணன் அணர்நன் இமஓப் 

மப்தைள் 3) ஜ மணத்நங ஓநணன் ல்நல் ப்டும் இஞம் ஜற்தம் ச்ஓநடப்தைள் 4) ஜ மணத்நங ஓநணன் 

இற்டந 72 ஜர்த் ஏர் ஆய்வு 5) ஜ மணத்நங ஓநணன் த்நல் ணழ்ந்  இமஓப் தைணர்லன் ஓநணன் அணர்ம 

ஏப்நல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணலின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) குஞலிமஓ ஙநழ்ச்ஓநநல் ணலின் ங்கு 3) க் இமஓக் தணநநல் 

ணலிசநன் ஓநடப்நம் 4) ணலிசநன் ம தட்ங்லம், நலம் 5) ஙட்டி ஙநழ்ச்ஓநநல் ணலிசநன் ங்நப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நங்ள் ட்டும் ஙட்டுப்தைடச் ஓல்ணக்கு 2) ஞம்லூர் ஜணட் ஙட்டுப்தைடப் ல் ணமள்            

3) ஞம்லூர் ஜணட் ஙட்டுப்தைடப் ல்நல் ஓவ்ணநமஓ உதப்டிநன் ஓல்ணக்கு 4) ஞம்லூர் ஜணட் ஙட்டுப்தைட 

இமஓக்மள் 5) நட ஜணட் ஙட்டுப்தைட இமஓத்ம் ஞம்லூர் ஜணட் ஙட்டுப்தைட இமஓத்ம் ஏர் எப்தேடு
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28 ஓ.ஓநண ௌந ஓ.ற்ம்
ஜணநத்துணன் நத 

ண.சு.ஜநஓங்ஞநன் ஜநநமஓப்ந

ஓப்ம்ர்-  

2013

29 ஆசந் ஔந ர்தசன் இஞ.ஜணந
ஞ ஙட்டிம் ஜநசநட்ம் 

அமவுள் எப்தேடு

ஆஸ்ட்-  

2013

30      ந.ஓந்நஞஓஞன் இ.அங்ற்ண்ந

இஞஜஙக் னர்த்மச- ம் 

இஞஜப் ர்மணநலும் ர்ங 

இமஓநன் தட்ங்நலும்

ஓப்ம்ர்-  

2013

 ஆய்ணக்ம் -1) ஞ ஙட்டிம் ஜநசநட்ம் ற்டதொம் இன்மட ஙநமத்ம்  2) ஞஙட்டி அமவுள்                            

3) ஜநசநட் அமவுள் 4) ஞஙட்டி ஜநசநட் அமவுள் எப்தேடு 5) இன்மட ஙட்டில் உதணடிநன் 

அமவுநன் ங்கு

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்ம் 2) அத்ந ண்ம் 3) ஆஞந ண்ம் 4) நஷ்நந் ண்ம்  5) சுந்ஞ ண்ம்           

  6) த்த் ண்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1 ஜந ஓங்ஞநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) ஜந ஓங்ஞநன் ஜநநமஓ ஆய்வுள்                                        

3) ஜந ஓங்ஞர் இற்டந இமஓத்ஜநழ் இக் ணநக்ம் 4) ஜந ஓங்ஞர் இற்டந ஜநநமஓப் ல்ள் 

5)ஜந ஓங்ஞர் நடதம ல்ம இமஓ அமஜத் தொமடள் 6) ஜந ஓங்ஞ நன் இமஓ ற்நக்கும் தொமடள்
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31        .ஓநணஞஜ் ஓ.ற்ம்
ஜநழ்த் நமஞநமஓநல் இமஞஔணநன் 

ங்நப்தை - ஏர் ஆய்வு

டிஓம்ர்-   

2013

32        ண.ஸ்ரீஞன் ஓ.ற்ம் ஜநநமஓ ஜஞநல் ட்மள்-  ஏர் ஆய்வு
  அக்ர்-  

   2013

33  ஔ. நடநஸ்டி இஞ.ஜணந

ஓநடப்தைக் குந்மள்- ஜச ணர்ச்ஓநக்ச 

நற்ஓநக்த்நல் ஞஙட்டிம் - ஏர் 

ஆய்வு

    டிஓம்ர்-    

2013

 ஆய்ணக்ம் - 1) இமஞஔணநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) இமஞஔணநன் நமஞநமஓப் ந  3) நமஞநமஓ அல் 

இமஓமஜப்தைப் நள் 4) இமஞஔ எத இல் இமஓமஜப்ர்  5) இமஞஔ ந் தைதுமஜள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநமஓ ஜஞநல் ட்மள் 2) தோணர் ணஞப் ல்நல் ட்மள் 3) ஙநஞத் நவ் நஞந்த்நன் 

 அமஜநள் 4) நதப்தைழ் ல்நல் ட்மள்  5) நற் இமஓப்ல்நல் ட்மள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநடப்தைக் குந்மள் ர்? 2) ஓநடப்தைக் குந்மலம்- ஞ ஙட்டிதொம் 3) ஞ ஙட்டிப் நற்ஓநநல் 

மண் உத்நள், ன்ள் எப்தேடுள் 4) ஓநடப்தைக் குந்மலக்கு ணங்ப்டும் ஜசணர்ச்ஓநநல் ஙசத்நன் ங்கு
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34 ந. நசஷ்குஜர் இ.அங்ற்ண்ந
நதணதௐர் ஜணட்ப் ல் ற்ட 

நதத்ங்நன் இமஓஜஞதை

     ஓசணந-     

2014

35
நடநதச தர்ஜந 

ஞஞ்ஓநத் குஜர்
இஞ.ஜணந

ஜட்க்ப்தை ஙட்டுப்தைட ஙசக் 

மலம் ஜந ஙட்டுப்தைட 

ஙசக்மலம் - ஏர் எப்தேட்ய்வு

நப்ஞணந-   

2014

36 ஓநஜங்ந தஞன் ஓ.ற்ம்

இமஓ ணடிணங்நன் ணர்ச்ஓநநல் ஈத்துக் 

ணநகர்நன் ங்நப்தை (ண- நக்கு 

ஜங்ள்)

நப்ஞணந-     

2014

ஆய்ணக்ம் - 1) நதணதௐர் ஜணட்ப் ல் ற்ட நதத்ங்ள்- ஏர் அடநதொம் 2) நதணதௐர் ஜணட்த் நதத்த் ணஞத் 

நதப்தைழ்ப் ற் ஓநடப்தைள் 3) நதணதௐர் ஜணட்த் ங்ள் ஜனது ப்ட் நட இமஓப் ற் ஓநடப்தைள் 4) நதணதௐர் 

ஜணட்த் நதத் ஙட்டி ஜஞதைள்  5) நதணதௐர் ஜணட்த் நதத் இமஓ ஜஞதைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜட்க்ப்நன் தர்வீ ணஞத 2) ஜட்க்ப்தை ஙட்டுப்தைட ஙச ணமலம் ஓநடப்நல்தைலம்                    

3) ஜந ஙட்டுப்தைட ஙசங்ள் 4) ஜட்க்ப்தை ஜற்தம் ஜந ஙட்டுப்தைட ஙசங்நன் ஆட் தொமடலம் இமஓத்ம் எப்தேடு    

   5) ஜட்க்ப்தை ஙட்டுப்தைட ஙசங்நல் உம எப்மச ஜமலம் , ஜந ஙசங்நன் உம எப்மச ஜமலம் 

குப்தைமஞத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓக்ம ணர்ச்ஓநநல் ஈத்நன் ங்நப்தை 2) ஈத்து இமஓப் தைணர்ள் 3) ஈத்து இமஓப் க்நல் இமஓ 

ணடிணங்ள் 4) ஈத்து இமஓ தற்நன் இமஓ ணடிணங்ள் 5) 72 ஜர்த் னர்த்சங்ள் ணடிணமஜப்நல் ஈத்துக் ணநகர்ள்
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37 Rajesh Sivaraman Iyer E.Angayarkanni

Computerized Analysis of Chandas and 

Thalas in the Thiruppgazh Compositions of 

Saint Arunagirinather

Mar. 2014

38        ஓந.ஜந்நஞன் இஞ.ஜணந
ஜநழ்ப் ல்நல் ப்தை ணமலம் 

தொம்- ஏர் ஆய்வு

     ஜர்ச்-    

2014

39          . ஓனசநணஓன் ஓ.ற்ம்
நதணநமஜததூர் ஞஔ அணர்நன் 

இமஓப்நள்
ஜ- 2014

Research content - 1)Creation of a Computerized Software for Thiruppugazh 3) Analysis of Thiruppugazh Compositions Using 

Thiruppugazh Software 4) Results & Conclusions and Directions for Future Research

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநமஓ 2) ஜநழ்ப் ல்நல் ணண்ங்லம் ப்தை ணமலம் 3) ஜநழ்ப் ல்நல் ஓந் ஓற்லம் 

 ஙமலம் 4) இன்மடக் க்ட்த்நல் ஓந்தொம் தொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓ ணர்ச்ஓநநல் நதணநமஜததூநன் ங்கு 2) நதணநமஜததூர் ஞஔ அணர்நன் ணழ்க்ம ணஞத           

 3)  நதணநமஜததூர் ஞஔ இற்டந இமஓ ணடிணங்ள்  4)  நதணநமஜததூர் ஞஔ இற்டந ஙட்டி ணடிணங்ள்                       

    5)  நதணநமஜததூர் ஞஔ இலிமஓப் நள்
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40        ணந. ஔந்நசந இ.அங்ற்ண்ந
ஞ்மஓநல் ழுந் இமஓ ணடிணங்ள் - ஏர் 

ஆய்வு

    சூம-    

2014

41    சு. தொதன் இ.அங்ற்ண்ந
ஜதுமஞ ஓதொணநன் ணழ்க்ம ணஞதம் 

இமஓத் ண்டும்

    சூம-     

2014

42     . ஜக்ண்ன் இ.அங்ற்ண்ந
நதஜநமஓ ஆழ்ணநன் நதச்ஓந் ணநதத்ப் 

ல்ள் -ஏர் ஆய்வு

ஙணம்ர்-      

2014

43   S. Sowmyasree S. Karpagam Vivadi Ragas - A Study Nov. 2014

ஆய்ணக்ம் - 1) நதஜநமஓ ஆழ்ணநன் ணழ்க்ம ணஞதம், அணதம இமஓப்மப்தைலம்  2) 108 

மணணத்நதத்ங்லம், நதஜநமஓ ஆழ்ணஞல் ப்ற்ட 16 மணணத்நதத்ங்லம்   3) நதஜநமஓ ஆழ்ணநன் 

நதச்ஓந் ணநதத்ப்ல்ள் ஏர் குப்ய்வு 4) நதணநஞப் நங்ள்- நதச்ஓந் ணநதத்ப் ல்ள் நதப்தைழ்ப் ல்ள்- ஏர் 

எப்தேட்டு ஙக்கு

 Research content - 1) 72 Mela  Raagas - An explanation 2) Vivadi Mela Ragas 3) Janya Ragas of Vivadi Melas                           

 4) Compositions in Vivadi Mela Ragas 5) Composers of Vivadi Mela Ragas 6) Present Status of Vivadi Ragas

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜதுமஞ ஓதொணநன்  ணழ்க்ம ணஞத 2) ஓவ்ணநமஓ அஞங்குநல் ஜதுமஞ ஓதொணநன் இமஓ ஆலமஜத் நடன்  

3) இலிமஓப் தைணஞ ஜதுமஞ ஓதொ 4) நமஞப்ங்நல் ஜதுமஞ ஓதொ

ஆய்ணக்ம் - 1) இமஓக்மநல் ஞ்மஓ ஏர் அடநதொம் 2) ஞ்மஓநல் ன்டந இக்நம் ஜற்தம் இமஓ ணமள்                   

 3) ஞ்மஓநல் ன்டந ஙட்டி உதப்டிள் 4) ஞ்மஓநல் ணழ்ந் இமஓக்மகர்ள் 5) ஞ்மஓநல் ழுந் 

இமஓக்தணநள்
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44       ந.தொத்துச்ஓஜந ஓ.ற்ம் 
ஜநநமஓ ணர்ச்ஓநநல் ங்கு ஙட்டுத் 

ங்நன் ங்நப்தை

ஓப்ம்ர்-  

2014

45        .ஓஞஔ இ.அங்ற்ண்ந

ஞ்மஓ தொ.ஆநஞம் ண்டிநன் 

தஜநர் ஓஞம் கூதம் ஜநநமஓநன் 

ன்மஜத்ம் இக்தொம்

    ஙணம்ர்-   

2014

46       .ஜந இஞ.ஜணந
தண்மநன் ணர்ச்ஓநநல் தொமண 

ஜணட்த்நன் ங்கு
டிஓம்ர்-  2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்கு ஙட்டுத் நததொமட நதத் ணஞத 2) ங்கு ஙட்டுத் நதத்ங்நன் நததொமட இமஓமஜப்தை 

தொமட 3) ங்கு ஙட்டுத் நதப்தைழ் ங்லம் நட ல்லம் 4) ங்கு ஙட்டு நதத்ங்நல் டி அதர்ள்           

    5) ங்கு ஙட்டில் இமஓ ணர்க்கும் ஙநதணசங்ள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்மஓ தொ.ஆநஞம் ண்டிநன் ணழ்க்ம ணஞதம் அணஞது ன்தொத் நடன்லம்  2) தஜநர் ஓஞம் - 

தல் ட்மஜப்தைம் உள்க்தொம் 3) ஜநநமஓ ணஞத 4) மலம் ண்லம் 5) தஜநர் ஓஞம் கூதம் இமஓக் 

தணநலம் அணற்டநசநன்த டப்டும் இமஓநல் ஏப்தேடுலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொமண ஜணட் ணஞதம் ணம்ஓ ணந ஆண் ஓதுநலம் 2) தொமண ஜணட்த்நன்  இமஓ ஜற்தம் 

ஙட்டிச் ஓய்நள் 3) தொமண ஜணட்த்நன் நட தண்மள்  4) தொமண ஜணட்த்நன் ஙட்டுப்தைடக் மள்
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47     துமஞஓநங்ம் உதந்ந இஞ.ஜணந
இங்ம ஜம ஙநழ்வுநல் 

ஞஙட்டித்நன் ங்நப்தை- ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ர்-  2014

48       ஓன.தைணசஸ்ணந இஞ.ஜணந
என்ன் சுமண ஙக்நல் நதக்குடள்- ஏர் 

ஆய்வு

நப்ஞணந-  

2015

49 .க்க்ஷநசந இஞ.ஜணந
ஞ ஙட்டிதொம் ண்டி ஙசதொம் எத 

எப்தேட்டு ஆய்வு

நப்ஞணந-  

2015

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙட்டிப் நநவுநன் ணந என்ன் சுமணலம் (ஙணஞஓங்ள்) நதக்குடநன் ஓநடப்தைலம் 2) ஜநழ் ஜற்தம் 

ணஜந தல்ள் கூதம் என்ன் சுமணள் (ஙணஞஓங்ள்) 3) என்ன்  சுமண ஙக்நல் (ஙணஞஓங்ள்) நதக்குடள் 

(அநஞங்நல் ஜங்ந ஙநற்கும் சுமணள்)  4) ஜய்ப்டுள் ணநப்டுத்தும் குடள்ள் ஜற்தம் அற்ச  ணநக்ங்ள் 5) 

நதக்குடநல் ஙட்டி ஙம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙட்டிம் ற்டதொம் ணஞதம் அன் அதைடஙநம ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ண்டி ஙசம் ற்டதொம் 

ணஞதம் அன் அப்தைடஙநம ணர்ச்ஓநத்ம் 3) ஞஙட்டிம் தொக்ந கூதள்     4) ண்டி ஙசத்நன் தொக்ந கூதள்              

                     5) ஞஙட்டிதொம் ண்டி ஙசம் ஏப்தேடு

 ஆய்ணக்ம் - 1) இங்ம ஞக்ம ணர்ச்ஓநநன் ணஞற்தப் நன்சந 2) இங்மப் ல்மக் ங்நல் ஞ    

ஙட்டிம் 3) இங்ம உர்ல்ணந ஙநதணசங்நல் ஞ ஙட்டிம் 4) இங்மநல் சநர் ஞ ஙநதணசங்நன் ங்நப்தை       

     5) இங்மநல் ஞக்ம ணர்ச்ஓநக்கு ஊங்நன் ங்கு
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50 ந. உஜஜஸ்ணந இ.அங்ற்ண்ந

அதச்ஓக்ணநஞநன் இஞஜஙக் 

னர்த்மசலம் நஞஔசநன் இஞஜா் 

னர்த்மசலம் எப்தேடு

ஜர்ச்- 2015

51 .சுகுஜர் ஓ.ற்ம்
வீம ஓநட்டிதை அணர்நன் ணழ்வும் 

இமஓப்நத்ம்
ப்ஞல்- 2015

52 .ஙஞஔன் இ.அஞங்ற்ண்ந
ஜநநமஓ ணர்ச்ஓநநல் ஓனர்ந 

ணநந்ஞஔசநன் ங்கு
சூம - 2015

ஆய்ணக்ம் - 1) அதஓக்ணநஞர், நஞஔர் ஆநர் னர்த்மசநல் இஞஜம்  2) இஞஜஙக் 

னர்த்மசநன் அமஜப்தைம் நஞஔர் இஞஜர் னர்த்மசநன் அமஜப்தைம்   3) இஞஜஙக் னர்த்மசள், நஞஔநன் 

இஞஜர் னர்த்மசள் - எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநட்டிதை அணர்நன் ணழ்க்ம ணஞத 2) வீம ஓநட்டிதை அணர்நன் ந தொமடள் 3)  ஓநட்டிதை 

அணர்ள் இற்டந உதக்ள் 4)  ஓநட்டிதை அணர்நன்  நமஞப்ம் ஜற்தம் ஙட்டி இமஓமஜப்தைப் நள் 5)  ஓநட்டிதை 

அணர்நன் இமஓ ஆய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓனர்ந ணநந்ஞஔசநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) ஜநழ் க்நப்ல்நல்  ணநந்ஞஔசநன் நள்            

 3) நமஞப்த்துமடநல் ணநந்ஞஔசநன் நள் 4) ணநந்ஞஔதம் ஓஜக் மகர்லம் 5)ணநந்ஞஔசநன் 

ன்தொப் ர்மண
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53 ஓ.ஜர்ணநந இ.அங்ற்ண்ந நதணமசக் நங்லம் ல்லம் சூம-  2015

54 இஞ.ஓநணஞஜன் இ.அங்ற்ண்ந
அதட்குத அச்சுஓநன் 

இமஓப்மப்தைள் ஏர் ஆய்வு

ஙணம்ர்-  

2015

55 .சுசந ஓ.ற்ம்
ஞநர் ல்நல் ப்டும் 

சுமணக்ட்டுள்
டிஓம்ர்-  2015

ஆய்ணக்ம் - 1) நதணமசக் ச்ஓநடப்தை 2) நததொமடள் ஜற்தம் நதப்தைநல் நதணமசக்ணநன் ஓநடப்தை                              

  3)  நதணமசக் த்மப் ற்டநப் நட இமட இக்நப் மப்தைள்  4)  நதணமசக்  இமஓ ணடிணங்ள் 

5)சநப்ல்ள் ஜற்தம் ஙட்டுப்தைட இமஓ ணடிணங்ள் ட்டும்  நதணமசக்

ஆய்ணக்ம் - 1) அதட்குத அச்சுஓர் ணழ்க்ம ணஞத 2) அதட்குத அச்சுஓநன் மப்தைநல் ஓங் இமஓப்ல் 

ணமள் 3) அதட்குத அச்சுஓர் இற்டந ணடிணங்ள்  4) ஜநநமஓப் ஞப்நல் அதட்குத அச்சுஓர் தம் ஓனந இம்           

    5) த்துண ஙக்நல் அதட்குத அச்சுஓர் ல்ள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஞநநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) சுமணக்ட்டு - ஏர் ணநக்ம்  3) ஞநநன் ஞ்ஓலி ஓத்நல் 

ப்டும் சுமணள் 4) ஞநநன் குநல் ட்டில் ப்டும் சுமணள்    5) ஞநநன் ண்ன் ட்டில் ப்டும் 

சுமணள்
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56 ஆ.ணநஔட்சுஜந இ.அங்ற்ண்ந
ங்குஙட்டு இமஓத்ம் 

இமஓக்தணநலம் ஏர் ஆய்வு

ஓசணந-   

2016

57 ண.ஓநணக்குஜர் ஓ.ற்ம்
ன்ட்டு ஙக்நல் ஜநதங்தொம் 

வும்

  ப்ஞல்-    

2016

58 இஞ.துஷ்ந்ந இஞ.ஜணந
ஜநர் ஙசதொம் ஜட்க்ப்தை ணஜடிக் 

கூத்தும்

  சூம-     

2016

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநர் ஙசத்நன் ற்டதொம் ஓநடப்நல்தைலம் 2) ஜட்க்ப்தைம் அன் ண்ட்டு ணடிணங்லம்                  

  3) ஜட்க்ப்தைக் கூத்தும் ஓதோதொம் 4) ஜட்க்ப்தை ணஜடிக் கூத்நன் ற்டதொம் அன் ஓநடப்நல்தைலம் 5) ஜநர் ஙசம் 

ஜட்க்ப்தை ணஜடிக்கூத்து - எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்கு ஙடும் இமஓக்குந மஜங்லம் 2) ன்ச இமஓ ணர்ச்ஓநக்குக் ங்கு ஜண்த்நன்    

ங்நப்தை 3) ங்கு ஙட்டு இமஓ ஜஜமள் 4) ங்கு ஙட்டின் ஆங்நல் இமஓத்ம் இமஓக்தணநலம்             5) 

ங்கு ஙட்டு ஙட்டுப்தைடப் ல்லம் இமஓக்தணநலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ற்தணநநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓந ஙநமலம் 2) ஜநதங்த் ச் ஓற்ட்டுள்   3) ஞசணநன் 

ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 4)  ச் ஓற்ட்டுள் 5) ன்ட்டு ஙக்நல் ஜநதங்தொம் வும் 6) தைழ்ற்ட 

ஜநதங்ம் ஜற்தம்  மகர்நன் ணழ்க்ம ணஞத
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59 அ.ஸ்ரீ.ஙததந ஓ.ற்ம் 
ன்சநத நததொமடப் ண்லம் 

ண்ஞய்ச்ஓந தொடிவுலம்
ஙணம்ர் -2016

60 .ஔந்ந ஓ.ற்ம் ஜநழ்ங ணர்ச்ஓநநல் இமஓநன் ங்கு
  டிஓம்ர்-   

2016

61 ஞ.ஷ்ஜஷ் இ.அங்ற்ண்ந
நதச்ஓந ஜணட் ல்ற்ட ங்லம் 

இமஓ ணடிணங்லம் - ஏர் ஆய்வு

ஓசணந-   

2017

 ஆய்ணக்ம் - 1) ன்சநத நததொமடநன் ற்டதொம் ண்மஜப்தைம் 2) ண்தொமடநல் ஓம்ந்ர் நங்ள்                              

3) நதஙவுக்ஞஓநன் ண்தொமட, ப்தை தொமடப் நங்ள் 4) ண்தொமடநல் சுந்ஞர் நங்ள் 5) மச நததொமடநல் 

ண்அமஜநள் (8.12 நததொமடள்) 6) ன்சநத நததொமடப் ண்ள் குடநத் ண்ஞய்ச்ஓந தொடிவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஙத்நன் ன்மஜத்ம் ர்ச்ஓநத்ம் 2) ஜநழ் ங ணமள் 3) ஜநழ் ஙத்நல் ப்தம் 

இமஓ ணமள் 4) ஜநழ் ஙத்நல் இமஓநன் ங்கு 5) ஜநழ் ஙக் மகர்ள் இமஓக்கு ஆற்டந ண்டுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) மஓண ஆங்லம் ணஞ தோணதம் 2) நதச்ஓந ஜணட்த் ணஞப் ல் ற்ட ங்லம் இமஓ 

ணடிணங்லம் 3) மணண ஆங்லம் ன்சநத ஆழ்ணர்லம் 4) நதச்ஓந ஜணட் ஜங்ஓசம் ற்ட ங்லம் இமஓ 

ணடிணங்லம் 5) நதச்ஓந ஜணட்த் நதப்தைழ்ப் ல் ற்ட ங்ள் 6) நதச்ஓந ஜணட்த் ங்நல் ன்டந நற் இமஓ 

ணடிணங்ள்
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62 ட்ஓதோர்த்ந நஞனன் இ.அங்ற்ண்ந ஈத்ஜநர் இமஓ ஜஞதை
  ப்ஞல்-    

2016

63 .சசுந்ந இஞ.ஜணந
ஆல்ணல்ன் ஙசச் ஓமநன் 

ஙட்டிப் ல்ள் ஏர் ஜநப்தேட்ய்வு

   ப்ஞல்-     

2017

64 கு.ஓஞந இ.அங்ற்ண்ந ஓநப்நஞத்நல் ஆற்கூதள்
   ஔன்-     

2016

65 ந.ஜஸ்ணந இஞ.ஜணந ஙன்ஜர்ள் ஆழ்ணர்ள் இமஓ எப்தேடு
ஆஸ்ட்-  

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஈத் ஜநதம் ஓதோப் நன்தைதொம் 2) ஈத்ஜநதக்ச ஞம்ந இமஓ ஜஞதைள்  3) ஈத்து ஙங்நன் 

சநத்துணம் 4) ஈத்து ஙங்லம் இமஓத்ம் 5) ஈத்து இமஓக் தணநலம் தைந இமஓக்தணநநன் உதணக்தொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நம் கூதம் ஙச ணஞத 2) ஓங் இக்நங்ள் ஜற்தம் ப்நங்நல் ஙசச் ஓய்நள்             

3) க்ந இக்நங்ள் ஜற்தம் ஓநற்டநக்நங்ள் ட்டும் ஙசம் ற்டநச் ஓய்நள்  4) இன்மட ஞ ஙட்டித்நற்கு 

ஆல்ணல்ன் ல்ள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நம் கூதம் ஙச் ஓய்நள் 2) இங்ணடிள் கூதம் ஓநப்நஞ ஙசச் ஓய்நள்               

    3) உமஞஓநநர்ள் ஙக்நல் ஓநப்நஞ ஙசச் ஓய்நள் 4) க்ந இக்நம் கூதம் ஙசச் ஓய்நள்                              

          5) ஓநப்நஞ அடிச்சுணடில் இன்மட ஙசம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநமஓநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணஞம் 3) நவ்ணநப் நஞந்ம் 4) ணஞ நவ்ணநப் நஞந் இமஓ 

எப்தேடு ண் எப்தேடு 5) இன்மட ந சுஞங்நன் ணர்ச்ஓந ஙநம
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66 ..தன இஞ.ஜணந
ஓநற்டநக்நங்நல் ப்தம் ஙசக் 

கூதள்

 ஙணம்ர்-   

2016

67 .குஜஞன் ஓ.ற்ம்
ஓவ்ணநல் ஙட்டி ஙநழ்ச்ஓநநல் தைந 

அணுகுதொமடள்

 டிஓம்ர்-   

2016

68 அ.அர்ச ப்னத் ஓ.ற்ம் ண்ணும் ஞதொம்
   ஔபன்-      

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டநக்நம் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙசம் ஓர் தத்துக்ள் 3) நள்மத் ஜநழும் 

ஙசதொம் 4) உவும் ஙசதொம் 5) ம்தொம் ஙசதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓவ்ணநல் ஙட்டித்நல் ணஞற்தப் க்கு 2) ஓவ்ணநல் ஙட்டி ஙநழ்ச்ஓநநல் ம ஜஞதைள்                    

3) ஓவ்ணநல் ஙட்டி ஙநழ்ச்ஓநநல் தைந அணுகுதொமடள் 4) தைந அணுகுதொமடநல் ஜஞதைம் ஜற்டதொம் 5) தைந 

அணுகுதொமடநல் ன்டுத்ப்டும் நல் தட்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙட்டித்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓந ஙநமத்ம் 2) ஜநழ் இக்ந தல்நல் ண்ணும் ஞதொம்                      

3) ஜநழ் ஙட்டி தல்நல் ண்ணும் ஞதொம் 4) ணஜந ஙட்டி தல்நல் ண்ணும் ஞதொம் 5) ஜநழ் ஜற்தம் ணஜந 

ஙட்டி தற்நல் ண்ணும் ஞதொம் - ஏர் எப்தேடு
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69 . மணந இ.அங்ற்ண்ந
தஜநத ஓஞத் நஞட்டில் இமஓ 

ணடிணங்ள் - ஏர் ஆய்வு
சூன்- 2017

70 வீ. வீஞகுஜந ஓ.ற்ம்
தைதுச்ஓந ஜஙந ஙட்டுப்தைட ல் 

ணமள்- ஏர் ஆய்வு
சூன்- 2017

71 ணந.ஓ.தொஞந ஓ.ற்ம்
ஆமம் ட்டி ஓ.ங.ஆநஓஓய்நன் 

ணழ்வும் இமஓப் நலம்

ஆஸ்ட்- 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆநஞம் ண்டிநன் ணழ்க்ம ணஞத ஜற்தம் இமஓப் நன்சந 2) தஜநத ஓஞத்நஞட்டில் உள் 

இமஓ ணடிணங்லம் அன் அமஜப்தைம் 3) நஞ ஜட்டுக்நல் அமஜந் ஆநஞம் ண்டிநன் இமஓ உதப்டிள் - ஏர் 

எப்தைஙக்கு 4)  தஜநத ஓஞத்நஞட்டில் உள் சுணஞத் க் குடநப்தைநன் சநத்ன்மஜ

 ஆய்ணக்ம் - 1) தைதுச்ஓந ஜஙந ணஞத 2) இக்நங்நல் ஙட்டுப்தைடப் ல் ணமள்  3) தைதுச்ஓந ஜஙந  ஙட்டுப்தைடப் 

ல் ணமள் 4)  தைதுச்ஓந ஜஙநத்நல் ஙநழ்த்ப் தம் கூத்நல் இமஓ ஓய்நள் 5) தைதுச்ஓந ஜஙந  ஙட்டுப்தைட 

இமஓக்மகர்நன் இமஓச் ஓர்ந் ங்நப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆநஓஓய்நன் ணழ்க்ம ணஞத 2) ஆநஓஓய்நன் இமஓப்மப்தைள் 3) நடர்                            

இமஓமஜத்துள் ஆநஓஓய்நன் ல்ள் 4) அஞங்நமஓநல் நஞஜச ஆநஓஓய்நன் ல்ள்  5) ஓஜக் 

மகர்லன் ண்டுள் ஙட்தைடவு
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72 .ஜநணன் ஓ.ற்ம்
இமஓ ணர்ச்ஓநக்கு ணலின் 

இமஓக்மகர்நன் ங்நப்தை

ஆஸ்ட்- 

2017

73 .ஆர்.உஜஜஸ்ணந இஞ.ஜணந ண்ணம் எத குப்ய்வு
ஆஸ்ட்- 

2017

74 .ஔய்சு இ.அங்ற்ண்ந தக்கூத்நல் இமஓத்ம் ஙட்டிதொம்
நப்ஞணந- 

2018

75 Sreelatha Viswanathan R.Madhavi Adavus - A Critical Study Apr. 2018

    ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙட்டித்நல் ஆல் இக்ங்ள் 2) ஜநழ் ஙட்டி தல்நல் ண்ணங்ள்  3) இமடணன் ஆடி 

ழுணமத் ண்ணங்ள் 4) ஞ ஙடித்நல் ண்ணங்ள் - இன்மட ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) தக்கூத்துக் மநன் ற்டதொம் அக்ம ஓநடந்து ணநங்ந இங்லம் 2) தக்கூத்நல் ப்டும் 

இமஓதொமடலம் ல்லம் 3) தக்கூத்நல் ப்டும் ஙட்டி ணமள் 4) தக்கூத்நன் ஜமமஜப்தை ஜற்தம் 

எப்மச தொமடள் 5) க்தகூத்து ஆஓநநர்லம் மகர்லம்

Research content -  1) The Role of the Body in Communication 2) Priniciple of Movement - Upanishadic Teaching and its 

Relevance to the Study on Atavu 3) Angika Abhinaya 4) The Importance of Kutanul (Kn) in the Study of Atavu-s 5) The period of 

Transition and Transformation in Relation to the Study of  the Atavu 6) Atavu and Karana

ஆய்ணக்ம் - 1) நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணலின் இமஓக்மகர்நன் ணழ்க்ம ணஞத  3) ணலின் 

இமஓக்மகர்நன் இமஓ ஙட்டிப் மப்தைள் 4) நமஞப்த்துமடநல் ணலிசநமஓக் மகர்நன் ங்நப்தை   5) இமஓ, 

ஙட்டி ஜமநல் ணலிசநமஓக் மகர்நன் ங்நப்தை
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76 P.Lakshimi E.Angayarkanni Playing Techniques of veena Jun. 2018

77 சு. நந ஓ.ற்ம்
ஞஙட்டித்நன் ணர்ச்ஓநநல் 

ஙநதணசங்நன் ங்கு - ஏர் ஆய்வு
சூன்- 2018

 

Research content - 1) Origin & Development of Veena 2) Playing finguring Techinques  3) Eminent vainikas 4) Analysis of 

Styles of Vainikas 5) Teaching and leaning method of veena

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙட்டிம் ற்டந ணநக்ம் 2) குதகுணஓம் ணநநல் ஞ ஙட்டிம்  3) ஞ ஙட்டித்நன் ணர்ச்ஓநநல் 

அஞசு ஙநதணசங்நன் ங்கு 4) ஞ ஙட்டித்நன் ணர்ச்ஓநநல் சநர் ஙநதணசங்நன் ங்கு 5) ஞ ஙட்டித்நன் ற் 

ணர்ச்ஓந ஙநம
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ண. ண் ஆய்ணர் ஙடநா் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 வீ.ஞணந தொ.இஞஜஓஜந
ணஞற்தப் க்நல் 

ஙட்டுப்தைடக்மள் ஜற்டங்ள்
டிஓம்ர்- 2002

2 .ணங்ஞஜன் .இஞவீந்நஞன்
ஞ்மஓ ஜணட்க் ணநல் ணந 

ஙங்ள்
  ஜர்ச் - 2004

3 வீ. ஔல் .இஞவீந்நஞன்
ணஞற்தப் நன்சநநல் மஓண ஓஜ 

ஙங்ள்
  ஜர்ச் - 2004

         ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஙத்துமட          

    (Dept. of Drama)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙந உமமஜச் ஓதோத்நல் ஙட்டுப்தைடக் மள் 2) ஙட்டுப்தைடக் மநல் நல் ஜற்தம் நல் தட் 

ணர்ச்ஓந க்ம் 3) ஙர் ஜஜலில் மள் 4) ணகுஓச ஊங்லம் மலம் 5) லித் ணநடும இக்ங்லம் 

ஙட்டுப்தைடக் மலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநல் ணநக்லம் ஜநழ் ஙதொம் 2) ஞ்மஓ ஜணட்க் மப் நன்சந 3) ஞ்மஓ ஜணட்க் ணநல் 

ணந ஙங்ள் 4) ணநல் ணந ஙங்நல் மப்தைக் கூதள் 5) நல் ணந ஙங்நல் அடக்தத்துக்ள் 6) 

நல் ணந ஙங்லம் ஜக்லம் 7) நல் ணந ஙங்நன் சநத்ன்மஜ

ஆய்ணக்ம் -1) மஓண ஓஜ ஙங்லம் ணஞற்தக் ங்லம் 2) ப்நன்சந 3) அஞஓநல் நன்சந 4) ஓஜப் நன்சந 

5) ஓதொ நன்சந 6) ஙங்நன் ஙநழ்வுலம் தத்து ணநப்டுலம் 7) மஓணஓஜ ஙங்நன் ங்நப்தை
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4 இஞ.நஞணநஞந .இஞவீந்நஞன் நர் ல்நல் ஙக்கூதள் ஓசணந - 2006

5 கு.ஓநன்சப்ன் தொ.இஞஜஓஜந ஜநழ்ங ணர்ச்ஓநப் க்நல் லித்நம் ப்ஞல் - 2006

6 இஞ.அன்ஞஓன் .இஞவீந்நஞன்
ஜநழ் இழ்நல் ஙப் ங்ச 

ஏணநங்ள்
  ஜர்ச் - 2007

7 .ஔஞந தொ.இஞஜஓஜந
ஜந அஞஓநன் ஊட்ச்ஓத்து நட்ச் 

ஓல்ட்டில் த்நஞஜற்த ஙடித்ல்
ஜ - 2007

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஙக்கூதள் எத ர்மண 2) ஓங் இக்நதொம் நர் ல்லம் 3) நர் ல்நல் ஙக் ம 

ஜந்ர்ள் 4) நநன் அப்ல்நல் ஙக் கூதள் 5) நநன் தைடப்ல்நல் ஙக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநத்நல் லித் ஓநந்மச ஜஞதை 2) ஜநநல் லித் இக்நம் 3) ஜநழ் ங ணர்ச்ஓநப் க்நல் லித்நம்        

     4) ஜநத்நல் லித் அஞங்நல் 5) லித் அஞங்நன் ணநடுமக் தத்துக்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ) ஏணந ணஞத ஜற்தம் அன் ணர்ச்ஓந  2) இழ்நன் ணஞத ஜற்தம் ணர்ச்ஓநப் க்நல் ஏணநம்  3) ஏணந 

உநஞட்தொம் ஙப் ங்கும் 4) இக்நக் ம ஏணந ஙப் ங்கு 5) இநஓக் ம ஏணந ஙப் ங்கு 6) ஓதோக் 

ம ஏணந ஙப் ங்கு

ஆய்ணக்ம் -1) ஜந அஞஓநன் ஊட்ச்ஓத்துத் நட்ம் 2) ஊட்ச்ஓத்து நட்த்நல் ணநநப்தைர்வுப் நஞச்ஓஞம்  3) ணநநப்தைர்வுப் 

நஞச்ஓஞத்நல்  த்நஞஜற்த ஙடித்ல் தொமட 4) ஊட்ச்ஓத்துத் நட்க்  ஆய்ணநல் த்நஞஜற்த ஙடித்ல் தொமட
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8 இஞ.ஓதுஞஜன் தொ.இஞஜஓஜந
ஜநழ் இக்நத்நல் இஞஜர் மலும் 

இஞஜர் ம ஙநழ்த்துலும்
சூன் - 2007

9 ஜ.ஓநணஞஞ்ஓசந .இஞவீந்நஞன் ஜநநல் ஓதோ ஙங்ள் சூம - 2008

10 ஓந.ர்த்நக்ன் தொ.இஞஜஓஜந
அண்ன்ஜர் ஓஜந உடுக்டிக் கூத்து ஏர் 

ஆய்வு
டிஓம்ர்- 2008

11
Jonathan Preeth 

Jayabarathan
K.Ravindran Theatre Movement in Pudukottai District Jun. 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) அண்ன்ஜர் ஓஜந ணநட்டு உதணக்ம் 2) அண்ன்ஜர் ஓஜந உடுக்டிக் கூத்து 3) அண்ன் ஜர்ஓஜந 

உடுக்டிக் கூத்நன் ணய்ஜநப் தணல் 4) அண்ன்ஜர் ஓஜந உடுக்டிக் கூத்நன் ஙநழ்த்ல் தொமடள் 5) அண்ன்ஜர் ஓஜந 

உடுக்டிக் கூத்நன் அஞங்ப் ன்ட்டுப் தள்ள்

Research Content - 1) Tamil Drama and Troupes 2) Dramatic Activities of Pudukottai 3) Dramas (Plays) and Performance             

  4) Dramatic Themes and Contents 5) Social Stastus of Artister

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநழ் இக்நங்நல் இஞஜர் மல் 2) இஞஜர் ம ஙநழ்த்ல் ஓங்நல் 3) இஞஜர் மப் நஞநத்ம் 

ஙநழ்த்லும் 4) இஞஜர் ம ஙநழ்த்ல் தொமடமஜ 5) இஞஜர் ம ஙநழ்த்ல் தொமடமஜநல் த்கும் ணதடுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ங ணஞற்டநல் ஓதோ ஙங்ள் 2) ஓதோ ஙங்நன் அமஜப்தைக் கூதள் 3) ஓதோ ஙங்நல் 

ஓநந்மசள் 4) ஓதோ ஙங்நல் ஓநக்லும் னர்வும் 5) ஓதோ ஙங்நன் ங்நப்தை
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12 P.Senthilkumar P.Govindasamy
Health Implication in The World of Sports 

and Drama A Study
Jun. 2009

13 ஞ.குஜர் .இஞவீந்நஞன் 
ஓங்ஞஓ சுணஜநநன் ஙங்நல் 

த்நஞப் மப்தைள்
சூம - 2009

14 .ஔனண ஞ .இஞவீந்நஞன்
 ன்மஜ இக்நக் ம ஜந்ர் 

மப்நல் ஙப் ங்கு

ஆஸ்ட் -  

2009

Research Content -1)  Health Implications is Sports 2) Health Implications in Drama 3) Health Implication a Statistical Study

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஙதொம் ஓங்ஞஓ சுணஜநலம் 2) ஓங்ஞஓ சுணஜநநன் ஙப் த்நஞங்ள்  3) ஓங்ஞஓ 

சுணஜநநன் ஙப் த்நஞ ணநப்ட்டில் மக்த 4) ஓங்ஞஓ சுணஜநநன் ஙப் த்நஞ ணநப்ட்டில் உத்நள்     

   5) ஓங்ஞஓ சுணஜநநன் ஙப் த்நஞ ணநப்ட்டில் தத்க்ங்ள்  6) ஓங்ஞஓ சுணஜநநன் ஙத் ன்மஜ

ஆய்ணக்ம் - 1)  ன்மஜ இக்நங்ள் 2) ன்மஜ இக்நக் ம ஜந்ர்நன் த்நஞப்மப்தை 3) ன்மஜ 

இக்நத்நன் மமஜப் த்நஞ ஆலமஜ 4) ன்மஜ இக்நங்நன் மப் க்கும் ஙப் ங்கும் 5) ம 

ணநப்ட்டில் த்நஞங்நன் ஙப் ங்கு
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15 .த்ஜணந .ணநந்ஓஜந
ஜநழ் ஙப் ங்நப்நல் தைதுக்ட்ம 

தொத்ஜநழ் ங ஙடிர் ஓங்ம்

அக்ர் -  

2009

16 சு.அன்தைச்ஓநன் தொ.இஞஜஓஜந நஞணந இக் ஙங்ள்   ஜர்ச் - 2010

17 து.தொஞக் ம் .இஞவீந்நஞன் ஜநழ் ங இக்நதொம் ணழ்ணநலும்   ஜர்ச் - 2011

18
அந்ந லூநஸ் 

ஜத்நத்ஸ்
.இஞவீந்நஞன் இந்ந ணநடுமநல் ஜநழ் ஙங்ள்

ஆஸ்ட்- 

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞணந இக் ஙங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நஞணந இக் ஙங்நன் குத்டநவு 

ஓநந்மசள் 3) நஞணந இக் ஙங்நன் தநநல் ஓநந்மசள் 4) நஞணந இக் ஙங்நன் ண்நச் 

ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ங ணர்ச்ஓந 2) ஜநர் ணழ்ணநற் கூதள் 3) ஜநழ் ங இக்நதொம் ணழ்ணநலும் 4) ஜநழ் ங 

இக்நம் சுட்டும் ஜநர் ஜம்டு அல்து ஜநர் எற்தமஜ 5) ஜநழ் ங இக்நம் ட்டும் ஓதொ ஙம்நக்மள் 6) ஜநழ் 

ங இக்நம் சுட்டும் ஜநழ் இசம், ஜநழ் ஜந,  ஜநழ்ப் ண்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டு ணநடுமத்ம் ஙக்மத்ம் 2) ஜநழ் ங ஜமநல் ணநடும ணநப்டு 3) ணநடும இக் 

ஙங்நல் தத்து ணநப்டு 4) ணநடும இக் ஙங்நன் அமஜப்தை, த, உத்நள்       5) ணநடுமநல் ஙக் 

மகர்லம் ஜக்ள் ணநப்டுத்ந உர்ணமலம்

      ஆய்ணக்ம் - 1) ஸ்தல் ங தொமடமஜத்ம் ங ஙடிர் ஓங்ங்நன் ற்டதொம்   2) தைதுக்ட்ம தொத்ஜநழ் ங 

ஙடிர் ஓங்ம் ற்டதொம் ஓல்டும் 3) ம ணநப்டு 4) மகர்ள்
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19 .இஞப்ன் .ணநந்ஓஜந
ணசலி ஙப் ங்நப்நல் ஓந்ம் 

மத்ர்தை ஙநமம்
ஓசணந - 2012

20 ஜ.ஜநழ்ச்ஓல்ணந .இஞவீந்நஞன்
நடசய்வு ஙக்ந மகநன் 

ஙங்ள்
 ஜர்ச் - 2012

21 ந.சநச்ஓஜந .ணநந்ஓஜந ஓங் இக்நங்நல் ஙக்கூதள் ஜ - 2012

22 .ய்ணக்ன்சந .இஞவீந்நஞன்
ஓநற்டநக்ந ங ணடிணங்ள் ட்டும் 

ண்நன் ஙநம

ஓப்ம்ர்- 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ங ணஞற்டநல் நஞணந இக்ம் 2) மகர் ஙங்ள் எத ர்மண 3) ஙக் மப் 

த்நஞங்நன் ணநப்டு 4) மகர் ஙங்நல் தத்தும் இக்நச் ஓழுமஜத்ம் 5) ஜநழ் ங ணஞற்டநல் மகர் 

ஙங்நன் ங்நப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் அத்நமப் ல்லம் 2) மத்ம் மகர்லம் 3) அத்நமப் ல்நல் 

ஙக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ங ணஞற்டநல் ஓநற்டநக்நம் 2) ஓநற்டநக்ந ங இக்நக் மப் தலம் த்நஞப் 

மப்தைம் 3) ஓநற்டநக்ந ஙப் ண் த்நஞஒள் 4) ஓநற்டநக்ந ங ணடிணங்ள் ணநப்டுத்தும் ண்நப் 

நஞச்ஓநமசள் 5) ஓநற்டநக்ந ங ணடிணங்ள் ட்டும் ண்நத்நன் ஆலமஜ

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓந்ம் மத்ர்தை ஙநமத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணசலி ஙங்ள்                                 

    3) த்நஞப்மப்தை 4) ஜந ஙம 5) ஓஜச் ஓநந்மசள் 6) ஓதொச் ஓநந்மசள்
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23 ஓன.ஜசுணந .இஞவீந்நஞன்

ஓநம்நல் அஞங்ற்த மம 

தொன்சநதத்ந ஜநழ் ஙத்ம 

ஜனட்டுதணக்ம் ஓய்ல்

ஆஸ்ட் -

2013

24 து. ணநத் .இஞவீந்நஞன்
ஓநப்நஞ இக்நத்நன் ஙணநல் 

ணநப்டுள்

ஙணம்ர் - 

2013

25 அ.ஓந்சஓஜந .இவீந்நஞன்
தண்டநவு ஈவு ஜம்ட்டில் 

ஙநத்நன் ங்கு

   டிஓம்ர் -  

2013

 ஆய்ணக்ம் - 1) நட ஜநநன் ங ணஞதம் துத் ன்மஜத்ம் 2) ப்ந ணஞதம் துத் ன்மஜத்ம்                      

3) ஓநப்நஞத்நன் அஞங்ற்தக் ம 4) அஞங்ற்த ம சுட்டும் அஞங் ணஞத 5) ஙநழ்த்துக் மக்ச தோஜ 

ஓநப்நஞம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநப்நஞத்நன் ப்நக் ட்மஜப்தை 2) ஓநப்நஞம் இக்ந ணடிணநல்  ண்டுள்  தொத்ஜநழ் 

நடத்நமச அடநல் 3) ஓநப்நஞக் ப்நம் ணநப்ட்டு ஙநமநல் ண்டிதக்கும் ஙணநல் கூதள்  4) ஓநப்நஞக் 

ப்நத்நன் ங ஆலமஜல் ஙட்டுப்தைடக் மப்ல்நல் ண்டுள் த்நமச அடநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ற்மக் ல்ணந ஙமதொமட 2) ஜஞதை ணநமட்டுக்லம் ம கூடலில் தண்டநவும் 3) தண்டநவும் 

ஙநதொம் 4) ஙநப் நற்ஓந 5) ஙநப் நற்ஓந குடநத் குப்ய்வு
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26 க.ஔஞஞ்ஓநன் தொ.இஞஜஓஜந
இங்மநல் ங்கு ள்ல் அஞங்தொம் 

ஜதும உதஜற்டதொம்

நப்ஞணந- 

2014

27 ஜ.த்நஞஔன .ணநந்ஓஜந
ஙவீச ஜநழ்க் ணநமநல் ஙக் 

கூதள் தொம் ணநத்ம்
ப்ஞல் - 2014

28 ஓ.ணந .ணநந்ஓஜந ஆற்தப்ம தல்நல் ஙக் கூதள் சூம -  2015

29 ஜ.தஞன் .இஞவீந்நஞன்
ஙங்நல் ட்ஓநத் ர்தை 

ணடிணமஜப்தை
டிஓம்ர் - 2015

ஆய்ணக்ம் - 1) இங்மநல் ஜதும உதஜற்டத்நற்ச நன்தைம் 2) ஜதும, ஜதும உதஜற்டம் ங்கு ள்ல் 

அஞங்நன் தத்க் ஙநம 3) இங்மநன் அஞங்ப் க்குலம் ங்கு ள்ல் அஞங்ச் ஓல் ஙடநத்ம்    4) தக்குப் 

நந்மச் சூலில் ங்கு ள்ல் அஞங்நன் இன்டநமஜமஜத்ம் நர்ள்லம் ஓணல்லம் 5) ங்கு ள்ல் அஞங்நன் 

உதணக்ப் டிதொமடலம், ணர்ச்ஓந ஙநமத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்க் ணநம ஜஞநல் ஙவீசத் ஜநழ்க் ணநமள் 2) ஙவீசத் ஜநழ்க் ணநமநல் ஙக் கூதள்  3) ஙவீசத் 

ஜநழ்க் ணநமநல் த்நஞப் மப்தைம் உமஞலும் 4) ஙவீசத் ஜநழ்க் ணநமநல் தொம் ணநத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநதொ ஙக்நல் ஆற்தப்ம தல்ள் 2) ஆற்தப்ம தல்நல் மத்ம் மகர்லம்    3) 

ஆற்தப்ம தல்நல் தொம் தொம் 4) ஆற்தப்ம தல்நல் ஙக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அஞங்தொம் ட்ஓநத் ர்தைம் 2) ட்ஓநத் ர்தை ணடிமஜப்தைம் ஙக் ட்ஓநத்ம் 3) ட்ஓநத் ர்தை 

ணடிமஜப்தைம் ஙக் கூதலம் 4) ட்ஓநத் குப்தை ணடிணமஜப்நன் ஏணநம் 5) ட்ஓந ணடிணமஜப்நல் ங்நப்தை
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30 ண.இஞணந .ணநந்ஓஜந
ஞத்நல் ண்ந ர்ச 

ஙநழ்த்து மள்
ப்ஞல் - 2016

31 க. அதள்ஓல்ணந . ணநந்ஓஜந
ர்நல் ஙக்நல் குஜந ஜணட்க் 

நப் ங்குடி ஜக்நன் ஙநழ்த்தும
சூம - 2016

32 .நசஞன் .இஞவீந்நஞன் ஜநழ்த் நமஞப்ங்நன் ணநம்ஞங்ள்
ஓப்ம்ர் - 

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) நப்ங்குடி ஜக்நன் ணழ்ணநல் 2) நப்ங்குடி ஜக்நன் ஙநழ்த்துக் ம 3) ர்நல்  

ஙக்நல் நப்ங்குடி ஜக்நன் ஙநழ்த்துக் மள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நமஞப்தொம் ணநம்ஞதொம் 2) ஜநழ்த் நமஞப் ணநம்ஞ உத்நள் 3) ஊம் ஓர்ந் நமஞப் ணநம்ஞங்ள் 

4) ஜநழ்த் நமஞப் ணநம்ஞ ணநப்டுள் 5) ஜநழ்த் நமஞப் ணநம்ஞம் சநத்ன்மஜத்ம் ங்நப்தைம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ ஙநழ்த்துக் மள் 2) ஞ ணநட்டு ஜஞநல் ண்ந 3) ஞ ஙநழ்த்துக் ம ஜஞநல் ண்ந      

 4) ஙல்ம்ஜப் ட்டுப் தணல்ள்  5) ஙல்ம்ஜப் ட்டு ஙநத்து ஜஞதைள்
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33 .ஞணந .ணநந்ஓஜந

தைதுக்ட்ம ணட்ஞக் ள்ர் இச 

ஜக்நன் ணழ்ணநல் ஓங்குநன் ஙக் 

கூதள்

டிஓம்ர் - 2016

34 ண.ஸ்ஞன் . ணநந்ஓஜந
ஜநழ் ஙவீச அஞங் உதணக்ம் : கூத்துப் 

ட்மட

ஆஸ்ட் - 

2017

35 அ.ணநஜ .இஞவீந்நஞன்

இசு ணநதொம் ணநணநலிக் 

தத்துதணக்க் மநன்  ஙநச் 

ஓநத்நப்தைலம்

 ஆட் -

2017

 ஆய்ணக்ம் - 1) தைதுக்ட்ம ணட்ஞக் ள்ர் இச ஜக்நன் நடப்தைச் ஓங்குள்  2) தைதுக்ட்ம ணட்ஞக் ள்ர் இச 

ஜக்நன் தப்தைச் ஓங்குள் 3) தைதுக்ட்ம  ணட்ஞக் ள்ர் இச ஜக்நன் நதஜச் ஓங்குள் ஜற்தம் தச் 

ஓங்குள் 4) தைதுக்ட்ம ணட்ஞக் ள்ர் இச ஜக்நன் இடப்தைச் ஓங்குள் 5) தைதுக்ட்ம ணட்ஞக் ள்ர் இச 

ஜக்நன்  ஓங்குநல் ஙக் கூதள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஙவீச ங ணஞத - ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) கூத்துப்ட்மடநன் ற்டதொம் ஓல்டுலம்                

   3) கூத்துப்ட்மடநன் ன்தொப் நற்ஓநத்ம் ஙடிப்தை தொமடத்ம் 4) கூத்துப்ட்மடநன்  ஙடிர்நன் நதொம் ஜநழ் ஙப் 

ங்நப்தைம் 5) கூத்துப்ட்மட ஙப் மப்க்தொம் அஞங் ணடிணமஜப்தை தொமடலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநணநலிம் - எத ர்மண 2) இசு ணநம்  - எத ர்மண 3) இசு ணநத்நல் ட்ஓநப் டுத்ப்ற்தள் 

ணநணநலிக் தத்துதணக்க் மள் 4) ணநணநலிக் தத்துதணக்க் மநல் ஙநச் ஓநத்நப்தைக்லம் இசு ணநப் 

ன்ட்டு உத்நலம்  5) இசு ணநத்நல் ஙநக் ட்ஓநப் டிணம்
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36 .ந்நஜந .ணநந்ஓஜந
ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஜநர் 

அமங்ள்

ஓப்ம்ர்- 

2017

37 ஓ.ந.ஓங்ர் .ணநந்ஓஜந ஞ்மஓ ங ஏணந ஜஞதை
ஙணம்ர் -  

2017

38 ந.கசப்நஞஓம் .ணநந்ஓஜந
லித் ணநடும ர்மணநல் ஜநப் 

ஸ் ங ஙநழ்வுள்
ஜ- 2018

39 ண..ஜ. ஓர்லி .இஞவீந்நஞன் ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச் சுமண சூன் - 2018

 

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநதொ ஙக்நல் அமங்ள் 2) அடநதொ ஙக்நல் நமஞப்க்ம 3) ஙநழ்த் ஜநழ்ச் ஓதோத்நல் 

ஜநர் அமங்ள்   4) ஜய்ஙநமத் நமஞப்ங்நல் ஜநர் அமங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்ஓவூர் 2) ஞ்மஓ ஏணந ஜஞதை 3) ஞ்மஓ ங ஜஞதை 4) ஞ்மஓ ங ஏணந ஜஞதை

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் க்நல் ஸ் ஙம் 2) ஜநப் ஸ் ஙங்லம் ஙநழ்த்து தொமடலம் 3) லித் 

ணநடுமப் ர்மணநல் ஜநப் ஸ் ங ஙநழ்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச்சுமண தம் இம் 2) ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச்சுமணநன் ணம           

3) ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச்சுமணநன் ஆலமஜ 4) ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச்சுமண ஙடிர்நன் ங்நப்தை 5) 

ஜநழ்த் நமஞப்ங்நல் ஙமச்சுமண மப்நலம் ஙமச்சுமண ஙடிர்லம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ஓந.தைஷ் .. ஞஜஓநணம்
ஓங்ற்ட்டு ஆணங்ள்-ஓதோப் 

தஞம்
சூன் - 1997

2 ஆ.குஓஞன் ண.இஞ.ஜணன்
ஞ்மஓ ஜஞட்டி ஜன்சர்நன் தப் 

நள்
ப்ஞல் - 2002

3 ஜ..மணஜந ..ஞஜஓநணம் தண இழ்நல் சுணடிப்நப்தைள்
ஓப்ம்ர்-

2002

       ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஏமச்சுணடித் துமட              

(Dept .of Palmleaf Manuscripts)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ற்ட்டு ஆணங்ள் 2) டுநன் ணமள் 3) ஆய்வுக்ச ஊர்ள் 4) ஓங்ற்ட்டு - ஓதோப் 

தஞம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தலும் ததொம் 2) ஞ்மஓ ஓஞசுணந தத் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 3) ஞ்மஓ ஜஞட்டி அஞசும் ததொம்        

   4) இஞண்ம் ஓஞஔநநன் தப்நள் 5) இஞண்ம் ஓநணஔநத்ம் அணதக்குப் நன்சதம் ஓஞசுணந ஜல் த ணர்ச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) சுணடிப்நப்தைம ணநநட்ப் தண இழ்ள் 2) சுணடிப்நப்தை ணஞற்டநல் தண இழ்ள்                          

3) தண இழ் சுணடிப்நப்தைம் சந தற்நப்தைம் 4) தண இழ் சுணடிப்நப்தைம் ணமத்ம் ணடிணதொம்  5) தண இழ்நன் 

ஙக்கும் க்கும்
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4             .  ..ஞஜஓநணம்
ஓங்ற்ட்டு ஜணட் ஆணங்நல் 

ஙனர்ஓசதொம் ணநம தட்லம்
டிஓம்ர் - 2002

5 ஓ.அஞங்ஞஓன் ண.இஞ. ஜணன் ஓநத் ஜதத்துண தற்நப்தைள் (1850-1950) சூம - 2005

6 அத. ஜததுதுமஞ தொ. ஓண்தொம்நள்ம தோணர் ணஞத்நல் ஓநணதஜன்
ஆஸ்ட் -

2007

7 கு.தை ண. இஞ.ஜணன்
நநர் ஓனன் ல்குணநன் நப்தைப் 

நள் - ஏர் ஆய்வு
ஜ-2008

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ற்ட்டு ஏம ஆணங்ள் (ஏம ஆணங்லம் அமணமக் மள்ணநல் உள் ஓநக்ல்லம்)         

  2) ஓங்ற்ட்டு ஜணட்ம் 3) ஙனர் ஓச அமஜப்தைள் 4) ணநமதட்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1)ஜநழ் ஜதத்துண தல்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) எத தற்டண்டு ப் நப்தைள்  3) ஓநத் ஜதத்துண 

தற்நப்ஓநநர்ள் 4) உமஞலம் உமஞஓநநர்லம் 5) ஜதத்துண தற்நப்நன் ன்டுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞ த்நற்கு தொந்ம ஓநணதஜன் 2) ணஞத்நல் தைஞச் ஓய்நள் 3) ணஞத்நல் ஓநணத்துணம்     

    4) ணஞத்நல் ஓநணணடிணங்ள் 5) ணஞத்நல் ஓநண ணநடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநல் க்க்  அச்சு தல்ள் 2) நநர் ஓனன் ல்குணநன் இந்ந ணதமத்ம் நப்தைப் நலம் 

3) நநர் ஓனன் ல்குணநன் ணநணநலிப் நப்தைள் 4) நநர் ஓனன் ல்குணநன் கசப்ல் நப்தை     5) நநர் ஓனன் 

ல்குணநன் ஜநழ் இக்ம், ஙனந தல்ள் ஜநப் ர்ப்தை ஜற்தம் நட நப்தைள்  6) ஓனன் ல்குவும் நட ஔர்ஜசநப் 

நநஜர்லம்
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9 .ஜநழ்ணள் ண.இஞ.ஜணன்
ல்ப்நச் சுணடிலம் துப்நல் 

ஜஞதைலம் நப்தை ணஞதம்

நப்ஞணந - 

2013

10  .ஓக்ஞந ண.இஞ.ஜணன்
சுணடிள் ஜநன்டிணஜக்குலில் உள் 

ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்
சூம-2015

11 தொ. ஓல்ணந ஜ..மணஜந
ட்டிக் ம சுப்நஞஜந தொசநணர் 

நஞந்ங்ள் ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டிக் ம சுப்நஞஜந தொசநணநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) ட்டிக் ம சுப்நஞஜந தொசநணர் 

மப்தைள் 3) ட்டிக் ம சுப்நஞஜந தொசநணா் நஞந்ங்நன் அப்தள் கூதள் 4) ட்டிக் ம சுப்நஞஜந 

தொசநணா் நஞந்ங்நல் மஓண ஓஜக் தத்துக்ள் 5) ட்டிக் ம சுப்நஞஜந தொசநணா் நஞந்ங்நல் இக்ந ஙங்ள்     

      6) நதச் ஓந்நற் ஓந் ணநதத் சுணடிப்நப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நப் தைழ் 2) சுணடிப் துப்தை ணநதொமடள் 3) ல்ப்நச் சுணடிலம் துப்தை 

தொற்ஓநலம் 4) ல்ப்நப் நப்தை ணஞத

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசநசநன் ஜநநணக்தொம் சுணடிள் துப்தைம் 2) சுணடி தங்லம் அடநணநல் தணநள் தோம் 

ஞஜநத்லும் 3) சுணடிள் ஜநன்டிணஜக்குலில் உள் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம் 4) ணல் நஜற்டத்நல் ஙநழ்ந்துள்மணத்ம் 

இசந ஓய் ணண்டுணசவும் 5) சுணடித் ஞவுமத் குத்து இமத்நல் ணநநடுலும் ன்டும்.
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12 ஓன.ஞந .ஸ்ரீர் 

ஓங்ற்ட்டு ஜணட் ஆணங்ள் 

ட்டும் அஞஓநல் ஓதோ ணஞத(18 - 19 

ஆம் தற்டண்டு)

சூம-2017

13 ங. அதண்குஜர் ஜ..மணஜந ஞ்ஓவூர் ஜணட்ச் சுணடிர்ள் ஜ-2017

14 ண.சூந ஜ..மணஜந
 ஓநத் ஜதத்துணச் சுணடிலம்  

தல்லம் - ஏர் ஆய்வு
ஆஸ்ட்-2017

15 ச். தோர்த்ந ஜ..மணஜந தைதுக்ட்ம ஜணட்ச் சுணடிர்ள் ப்ஞல் - 2018

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ற்ட்டு ஜணட் ணஞதம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓங்ற்ட்டு ஜணட் ஏம ஆணங்ள்  3) ஓங்ற்ட்டு 

ஜணட் அஞஓநல் ஙநம 4) ஓங்ற்ட்டு ஜணட் ஓதோ ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்ஓவூர் ஜணட்ச் சுணடிர்ள் அன்தம் இன்தம் 2) ஞ்ஓவூர் ஜணட்ச் சுணடிர்ள்  3) ஞ்ஓவூர் 

ஜணட்த்நல் சுணடி மணத்நதப்ர் 4) ஞ்ஓவூர் ஜணட்த்நல் ணந்ந சுணடிள்  5) ஞ்ஓவூர் ஜணட்த்நலிதந்து ஓன்ட 

சுணடிர்ள்

ஆய்ணக்ம் -  1) ஓநத் ஜதத்துணம் ஜற்தம் சுணடிநன் ணஞத 2) ஓநத் ஜதத்துணப்  தல்நன் அமஜப்தை  3) ஓநத் ஜதத்துணப் 

 தல்நன் ஙம 4) ஓநத் ஜதத்துணப்  தல்நன் ணநதௌட்டு உத்நள்  5) ஓநத் ஜதத்துணப்  தல்ள் நடசய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1)ணஞற்தப் ர்மணநல் தைதுக்ட்ம ஜணட்ம் 2) தைதுக்ட்ம ஜணட்ச் சுணடிள் 3)தைதுக்ட்ம 

ஜணட்ப் ங்ச் சுணடிர்ள் 4) தைதுக்ட்ம ஜணட்த் ற்ச் சுணடிர்ள்   5) தைதுக்ட்ம ஜணட்ச் 

சுணடிநல் ப்டும் ஓதொச் ஓநந்மசள்
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16 . நஜ ஜ..மணஜந ஙஜக்ல் ஜணட்ச் சுணடிர்ள் சூன் -2018

 ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் ர்மணநல் ஙஜக்ல் ஜணட்ம் 2) ஙஜக்ல் ஜணட்த் ல்லில் சுணடிள்  3) ஙஜக்ல் 

ஜணட் இக்நங்ள் 4) ஙஜக்ல் ஜணட்ச் சுணடிர்ள் 5)  ஙஜக்ல் ஜணட்த்நல் சுணடி மணத்நதப்ர்  6) ஙஜக்ல் 

ஜணட்ச் சுணடிநல் அடநத்கும் ஓதொச் ஓநந்மசள்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 . ஓத்நஜ ஜ.ஓ. அடநவும ஙம்ந
ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிள் சுட்டும் 

ஜக்ள் ணழ்ணநல்

    சூம -     

1998

2 ஆ. ஔன்துமஞ ஜ.ஓ. அடநவும ஙம்ந
ங்கு ஙட்டில் ஓனர்நதத்த் நதச்ஓமள் 

ஆற்டந ல்ணநத் ண்டு - ஏர் ஆய்வு

அக்ர் - 

1998

3 . ஓக்குஜர் .சுப்நஞஜநன்
ஜந இமக்த் துமடதொங்ள் 

(ந.ந.900 - 1600)

அக்ர் - 

1999

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிள் 2) ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிநல் ஆட்ஓநதொமட அமஜவுள்                             

 3) ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிநல் ஓந, ஓஜம் 4) ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிநல் குடும்தொம், நதஜதொம்                            

         5) ஜக்ன்ஓநநன் ஜநழ்ச் சுணடிநல் ணழ்ணநல் தொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்கு ஙட்டில் ஙநணநலும் ஜக்ள் ணழ்ணநலும் 2) ங்கு  ஙட்டில் ஓனர்நதத்த் நதச்ஓமள் ணதமக்கு 

தொன் இதந் ல்ணநஙநம 3) ங்கு ஙட்டில் ஓனர்நதத்த் நதச்ஓமள் 4) ஓனர்நதத்த் நதச்ஓமநன் ல்ணநப்ந 5) 

ல்ணநப்ந ணநமவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) துமடதொங்நன் ற்டதொம் ஓங்த் துமடதொங்லம் 2) ஜந இமக்த் துமடதொங்ள்                     

       3) ஜநதொம் நட துமடதொங்லம் 4) ணநதொம் ணநக் குழுக்லம்

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள்,  ஜநன் ஆய்ணங்ல் - அந மழுத்துச் 

சுணடித் துமட (Dept. of Rare Paper Mauscripts)
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4 S.John Samvel

M.S. Arivudainambi / 

G.Victor Rajamanickam (Go-

cuide)

Traditional Ship Building Along the 

Tamilnadu Coast 
Jun. 2000

5 ஓந. அங்மற்ண்ந ஜ.ஓ. அடநவும ஙம்ந
ஜந அடநகர் டிங்ள் (1 தொல் 100 

ணமஞ)

     ஜர்ச் - 

2002

6 மண. ஞஔன .சுப்நஞஜநன்
நதப்நநப்தைலிதர் சுணஞர் 

நல் - ஏர் ஆய்வு

ஓப்ம்ர் - 

2002

7 .அதொ ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந டிங்ள் சுட்டும் ஜக்ள் ணழ்ணநல் டிஓம்ர் - 2002

Research Content - 1) The Geographical Backround and Sources 2) Indian Maritime    Activity as Gleaned from Literature            

 3) Indaian Prehistoric Maritime Contacts and Cultures  4) Maritime Contacts of Tamils During The Historical Periods 5) Ancient 

Tamilnadu Ports   6) Native Crafts and Boat Building 7) Traditional Navigational Skills 8) Impact of Foreigners Influence in 

Traditional Boat Building 9) Conclusion 

ஆய்ணக்ம் - 1) டிங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நப்தைமஞ 3) டிங்ள் தோதொம் குடநப்தைமஞத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்டநல் நதப்நநப்தைலிதர் 2) நல் ற்டந இக்நதொம் ல்ணட்டுச் ஓய்நலம் 3) நசஓந 

ணநடும் நதணநக்லம் 4) நலின் தஞதொம் ஓதொத் ண்டும்   5) ட்க்ம 6) ஓநற்க்ம

 ஆய்ணக்ம் - 1)  டிங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) டிங்நன் ணமள் 3) டிங்ள் சுட்டும் ஜக்ள் ணழ்ணநல்
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8 . சட்சுஜந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந ஞ்மஓ ஜஞத்நர்  ஜநழ் ஆணங்ள் டிஓம்ர் - 2002

9 .அதஞ ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
ஜசந ஜம்ட்டிற்குப் நநன் 

ஓநந்மசள்
டிஓம்ர் - 2002

10 ஆர். இஞஔட்சுஜந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந ஞ்மஓ ஜஞத்நர்  ஜநர் ஙநம ஓசணந - 2005

11 ஆ.ணநஔட்சுஜந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
ஞங்ப் நதணங்ம் நள்ம ஙட்குடநப்தை 

- ஏர் ஆய்வு

   ப்ஞல் - 

2006

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் ஜன்சர்நன் ணஞத 2) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் அஞஓ ஜநர் 3) அஞஓநநன் நல் அமஜந் 

ஓத்நஞங்ள் 4) ஓதொத்நல் ஜநர் 5) ஙனநத்துமடநல் ஜநநன் ணக்குள் 6) ஓதொதொம் ஜநதம்   7) இக்நம், மநல் 

ஜநர்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்குடநப்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நதணங்ம் நள்ம ணஞதம் சுணடிலம் 3) ஓதோச் ஓய்நள்       

   4) அஞஓநல் ஓய்நள் 5) தஞச் ஓய்நள் 6) நட ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் ணஞதம் ஜநழ் ஆணங்லம் 2) அஞண்ஜமச ஙநர்ணம் 3) ஙநச் ஓநக்ல்ள்                          

    4) ஙனநஜன்டங்ள் 5)ஓதொ ஙக்நல் ஜநர்ஙநம 6) நட ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நர் ணழ்க்ம ணஞத 2) குத்டநணர்லம் நதம் 3) ஜசந ஜம்ட்டிற்குப் நநன் 

ஓநந்மசள் 4)ஙர்ல்
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12 இஞ.தங்ம ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந அய்க்ண் மப்தைநல் ஜநர் ஙநம ஜ - 2007

13 ஆ. ஜனசட்ஓந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
ஞ்மஓ ஜஞத்நர் த் ஜநழ் 

ஆணங்ள்
ஜ - 2007

14 ண. மச்ஓல்ணந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
 இக்நங்ள் சுட்டும்  ஜக்ள் 

ணழ்ணநல்
சூன் - 2007

15 K. Sivakami M.S. Arivudainambi
Record Management  in Manuscripts 

Libraries
Sep. 2007

ஆய்ணக்ம் - 1) அய்க்ண் ணழ்வும் மப்தைலம் 2) ந்தம் ஜநர் 3) அய்க்ண் மப்தைநல் ஜநர் ஜச 

உர்வுள் 4) குடும் அமஜப்நல் ஜநர் ஙநம 5) ஓதொ அமஜப்நல் ஜநர் ஙநம 6) ணஞற்தப் தைநசங்நல் ஜநர்

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் ணஞதம் ஜநழ் ஆணங்லம் 2) அஞண்ஜமச ஙநர்ணம் 3) ஙநச் ஓநக்ல்ள்                           

   4) ஙனநஜன்டங்ள் 5) ஓஜம்

ஆய்ணக்ம் - 1)  இக்நங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2)  இக்நங்நன் ணஞதம் மப்தைம்                      

  3) ஓதொம் ர்ச ஓய்நள் 4)ஓஜம் ர்ச ஓய்நள் 5) ஜநர் ஙநம 6) நட ஓய்நள்

Research Content - 1) Preliminary 2) An Introduction to Record Management 3)Record Management in  Manuscripts Libraries    

4) Record Management in Archival Institutions  5) Micrographic and Electronic Record Management 6) Preservation in Record 

Management
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16 தை.ணம்ஞஓந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
இஞண்ம் ஓஞஔநநன் க் 

குடநப்தைள் - ஏர் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2008

17   ஓன. நஞஜகுஜந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந நதைஞம் ட்டும் குடும் ஙடந
   ப்ஞல் - 

2009

18 . ஞஔய் ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந

ஞ்மஓ ஜஞத்நர் த்து ஜநழ் 

இக்நம் ட்டும் ஓதொஙநம - ஏர் 

ஆய்வு

சூன் - 2009

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ஜஞத்ந ஜன்சர் ணஞதம் ஜநழ் இக்நதொம் 2) ஜநர் ஙநம 3) ஓஜ ஙநம                                         

    4) ஓங்குள், ன்தட் ணக்ங்ள், ஆம அநன்ள் 5) மள் 6) அஞஓநல் 7) நட ஓய்நள்

 ஆய்ணக்ம் -1) ஓக்நர் ணழ்வும் ணக்கும் 2) ய்வீச் ஓலும் ஙன்ஜர்லம் 3) நதஜ தொமட                                       

       4) நதைஞம் ட்டும் குடும் ஙடந  5) நதைஞதொம் குடும்தொம் (ஓதோணநல் ர்மணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் ணஞற்டநல் இஞண்ம் ஓஞஔந                            

3) இஞண்ம் ஓஞஔந ஜற்ண் ங்ள் 4) ஜன்சநன் ஓஜப்நள் 5) ஜதத்துணப் நள்   6) ல்ணந ஜற்தம் தப் 

நள் 7) ம ஜற்தம் இக்நப் நள்
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19 அய். நர்ணலு ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந

ன்சநந்ந நதச்ஓம ணலூர்ப் 

ஞம் அஜநக்ன் ஆற்டு அதள் 

ண்டு அமஜப்நன் அணுகுதொமடள் - 

லித் ர்மணநல்

ஓப்ம்ர் - 

2009

20 ங. ஓல்க்நதஷ்ன் ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந ம்ஞஜத்நல் மணணச் ஓல்ணக்கு
ஓப்ம்ர் - 

2009

21 . ஔன்ஓந ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
ஞ்மஓ ஜஞத்நர் த் ஜநழ் 

ஆணங்நல் ப்டும் ணக்குள்

ஙணம்ர் - 

2009

ஆய்ணக்ம் -1) அஜநக்ன் ஆற்டு ஜநதன் அமஜப்நன் ஆஞம்  அதம்நள் 1853-1953 2) ன்சநந்நத் நதச்ஓம 

ணலூர்ப் ஞத்நன் உதணக்ம் ஜற்தம் இந்ந அதம்நர்நன் ந அணுகுதொமடள் 1947-1976          3) இசுணநன் 

த்நல் (ஸ்னசம்) ஓதோ, அஞஓநல் தஞதொம் இன்மடத் நதச்ஓமநன் ஙநர்ண தொமடலம் அநஞங்லம் 4) 

லித் நடநஸ்ணர்நன் ஓதோ,  அஞஓநல் ஙநமத்ம் லித் ஓநந்மசத்ம் ஓதோ ஜற்டத்நற்ச அமட கூணல்லம் 5) 

அதள்ண்டு அமஜப்நன் அணுகுதொமடலம், இன்மட ணலூர்ப் ஞத்நன் நதப்ந ஜற்தம் நட்ப் நத்ம் 

நர்ச் ஓணல்லம் 1976- 2001

ஆய்ணக்ம் -1) ம்தம் ஜநதொம் 2) ம்தம் ஆழ்ணர்லம் 3) ம்தம் இஞஜதஓதம் 4) ம்தம் இஞஜதம்       5) 

ம்தம் மணணதொம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ஜஞட்டி ஜன்சர்நன் ணஞத(ந.ந.1676-1855) 2) ஜஞத்நர்  ஙனநஜன்டங்ள்                                

3) ஜநர் ணக்குள் 4) ஙநங்ள் , தர்வீச் ஓத்துள் ர்ச ணக்குள் 5)அசம் ஜற்தம் ண்மச
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22 ஜ.ஜ மஓநந்ல் ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந

இசு ஓமநன் நலம் நதத்ண 

ஓஜ ணர்ச்ஓநத்ம் (ந.ந. 1900 தொல் 

இன்தணமஞ)

ஓசணந - 2010

23 .ஓக்ந குஜஞணல் ஓந.இட்சுஜன் ணத்நநப் மப்தைம் நப்தைம்
அக்ர் - 

2011

24 ஓந.ஞ்ஓஙன் ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
அண்ணநன் ணநமநல் ப்டும் 

ஓதொம்

ஙணம்ர் - 

2011

25 . அல் ஓந.இட்சுஜன்
இந்ந அலுண ஆணங்நல் 

நக்நந்ந ம்சந

நப்ஞணந - 

2012

ஆய்ணக்ம் -1) அண்ணநன் ணஞதம் மப்தைம் 2) ஜநழ் இக்ந ணஞற்டநல் அண் 3)குடும்ம்  4) அஞஓநல்   5) ஜந

ஆய்ணக்ம் -1) ஓஜப் நள் 2) ல்ணநப் நள் 3) ஓதோத் ண்டு

 ஆய்ணக்ம் -1) இந்ந அலுண ஆணங்ள் 2) இந்ந அலுண ஆணங்நன் ணமள் 3) இந்ந அலுண 

ஆணங்நல் நக்நந்ந ம்சந 4) இந்ந அலுண ஆணங்நல் ல் ங்ள்  5) எப்ந்ங்லம் 

உன்டிக்மலம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணழ்க்ம ணஞற்டநக்நத்நல் ணத்நந ஜநஓந 2) ஜநஓநநன் தற்மப்தைநல் உமஞஙம  தல்ள்            

  3) உமஞஙம  தல்நல் ஓநதஓநத ணநதௌடுள்  4) ணநம தல்ள் 5) உமஞ ணநக் தல்ள் 6) ணத்நந ஜநஓநநன் 

தற்நப்தை ணஞத
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26 . ஓநங்ஞணலு ஓந.இட்சுஜன் ஜநழ்  இக் தற்நப்தைள்
நப்ஞணந - 

2012

27 . ணநஜ ஜ.ஓ. அடநவுமஙம்ந
ஞ்மஓ ஜஞத்நர் த் ஜநழ் 

ஆணங்ள்
  ப்ஞல் - 2012

28 ந.ஆர்.உஜஞந .ஸ்ரீர்
ணஞற்த ஙக்நல் ணந்நந 

ஜநஓநநன் மழுத்துச் சுணடி

அக்ர்-

2012

29 .உதஞந . ஸ்ரீர்
ஜடி ஆணங்நன் ஜநக்ம் சுட்டும் 

ஞ்மஓ ஜஞத்நர்  ஓதொ ஙநம

அக்ர் - 

2015

 ஆய்ணக்ம் - 1) நப்நல் ணநக்ங்ள் 2) க் ண்ட்த்நல் ஜநழ்  இக் தற்மப்தைள்   3) ஜநழ்  இக் 

தற்நப்தை ணஞத 4) இக் தற்நப்தை ஙநதணசங்லம் நப்ஓநநர்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ஜஞத்நர் ணஞதம் ஜநழ் ஆணங்லம் 2) அஞண்ஜமச ஙநர்ணம் 3) ஙநச் ஓநக்ல்ள்                           

   4) ஙனநஜன்டங்ள்  5) ஓஜ ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந ணஞற்டநல் ணந்நந ஜநஓந  2) ணஞற்த ஙக்நல்   ஜநஓநநன் ஓநந்மசள்                                     

 3) ணந்நந ஜநஓநநன் மழுத்துச் சுணடிள்- டிங்ள் 4) ணந்நந ஜநஓநநன் மழுத்துக் டிங்ள் - 

ஙட்குடநப்தைள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓதொ ஙநம 2) தஞ ஙநம 3) ஓஜ ஙநம 4) ல்ணந ஙநம 5) மநன் ஙநம
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30 கு.ஞங்ஙன் ஓந.இட்சுஜன்

நச் சுணடிள் ஜற்தம் ணஞற்தச் 

ஓன்தநல் தைதுக்ட்ம 

ண்மஜன்

  ப்ஞல் - 2017

31 கு. இஞஔவுன் ஓந.இட்சுஜன் ஆசந்ஞங்ம் நள்மநன் ஙட்குடநப்தை சூன் -2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்குடநப்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஆசந்ஞங்ம் நள்மநன் ணழ்ணநல் 3) ஓதொ ஙநம                     

     4) அஞஓநல் ஙநம 5) தஞ ஙநம 6) ண்ட்டு ஙநம

ஆய்ணக்ம் -1) தைதுக்ட்ம ஓஜஸ்சதொம் ண்மஜன் ஜன்சர்நன் ற்டதொம்  2) ண்மஜன் ஜன்சர்நன் 

ணஞத   3) ல்ணட்டுச் ஓன்தநல் தைதுக்ட்ம   ண்மஜன்   4) ஓப்டுநல் ண்மஜன் 5) இக்ந 

ஓன்தநல் ண்மஜன்  6) நச் சுணடிநல் தைதுக்ட்ம ண்மஜன்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1  K.R. Sankaran Y. Subbarayalu

Irrigation in the History of Tamil Nadu with 

Special Reference to Pudukkottai Region 

from C 800 to 1800 AD

Jul-97

2 A.S. Gaur K.Rajan
Maritime Archaeology of Gujarat Coats 

with Refference to Protohistoric Period
1998

3 ஞ. தங்குன்டன் . சுப்ஞலு ண்மத் ஜநத்நல் அஞசு உதணக்ம் சூம - 1999

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள் , ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ல்ணட்டில் ஜற்தம் 

ல்லில் துமட (Dept. of Epigraphy and Archaeology )

Research Content - 1) Irrigation pre - 8th century 2) Water - Rights 3) Water Management 4) Irrigation Techniques                        

 5) Kudikkadu 6) Comparison with River Irrigation 7) Irrigation and State

Research Content - 1) Geographical and Geologycal Background 2) Cultural Horizon of Gujarat 3) Harappan Ports of Gujarat 4) 

Late Harappan Ports of Gujarat 5) Maritime Trade Relations of Harappans 6) Trade Items 7) Boat Building Activities in 

Harappan Period 8)  Decline of Harappan Ports     9) Chronology and Conclusion

ஆய்ணக்ம் -1) ல்குடிள் 2) ணநர் ழுச்ஓந 3) ஙடு 4) ணந்ர் ழுச்ஓந 5) அஞஓநல்
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4 S. Rajavelu Y.Subbarayalu

The Historical and Cultural Geography and 

Ethnography of Pudukkotai Region upto 

AD 1800

2003

5 Ajith kumar K.Rajan

An Analytical Study of Sculptural Bas 

Reliefs in Early Buddhist Coves of Western 

India

Mar. 2004

6 ணநல்லிதைஞம் ஜஸ்ணஞன் . ஞஔன்
இமக்த்து ஜநத்துச் மஓணக் 

நல்ள் எத ஓதோப் ர்மண
ப்ஞல் - 2004

7 G. Ezhil Adirai K.Rajan
A Social - Cultural Study of Nannilam 

Region (A.D 600-1600) 
Jul. 2004

 Research Content - 1) Scope and Sources 2) Political Background 3) Historical Geography 4) Cultural Geography                      

5) Cultural Enthnography 6) The Chiefs of Pudukottai

 Research Content - 1) Geographical and Historical Background 2) Different Periods and Phases of Sculptural Representation 

in Western India 3) Description of Sculptures in Various Cave Sites

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநர் ஓதோத்நல் நல் உதணக்ம் 2) ஓர் த்நல் நல்ள்  3) நலும் ண்லம்                    

    4) நலும் இமர் ஓதோதொம் 5) நலும் ஙநதண ஜற்டங்லம்

Research content - 1) Village Settlement Patten 2) Geography of Nannilam Region 3) Administrative Assemblies 4) Irrigational 

Setup 5) Socio - Economic Aspects 6) Religious Condtions 7) Cultural Mosaic
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8 ந.சுப்நஞஜநன் .ஞஔன் தஜதைந குநத் ல்லில் டிஓம்ர்-2005

9 N. Athiyaman K.Rajan Ancient Tamil Architecture Dec. 2006

10 M. Saranya K.Rajan Archeology of Kodaikanal Region Mar. 2009

11 ங. தொத்து . சுப்ஞலு 
ஓங் ம் தொல் நதோன்டம் 

தற்டண்டு ணமஞ ஆட்ஓநர்லம் ஓதோதொம்
சூன் - 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்  ஆட்ர்ள் (ந.தொ.300- ந.ந.300) 2) ல்ணர் ண்டிர்  ஆட்ர்ள் (ந.ந.300-900)           

3) ண்ள் ர்ள் 4) ஓர்  ஆட்ர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம ற்ம் 2) தங்ற்ம் 3) ஙடுற்ம் 4) குடித்ம் ஙட்டுப் நநவுலம்  5) ட்க் மத்ம், 

ஓநற்க் மத்ம்

 Research Content - 1) Cultural Background 2) Burial Architecture of Iron Age  3) Early Historical Settlement and Architecture 

4)Technology 

Research Content - 1) Physiography 2) Iron Age Culture 3) Exploration in Kodaikanal Region   4) Exavation's in Kodaikanal 

Region 5) Material Culture 6) Epigraphical Sources 
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12 ஓ. சுந்ந .ஞஔன்

நன் இமக்த் ஜநத்நல் ஓதோதொம் 

ண்டும் (ணநஔ ஙர் ம் ந.ந. 1350-

1550)

அக்ர் -

2009

13 தொ.இந்நஞ
இஞசு.வுன்துமஞ/ 

.இஞஔன்(இ. ங)

ல்ணர் க் ஞ்ஓந- ஏர் ட்க்ம 

ணஞற்த ஆய்வு
ஓசணந- 2010

14 ஜ.  ஜங்ஸ்ர்
இஞசு.வுன்துமஞ/ 

.இஞஔன் (இ. ங)

ஞ்மஓ ஜஞட்டிர் ச் ஓதோ 

ணஞற்டய்வு
ஓசணந- 2010

15 K.Kumar K.Rajan Archaeology of Vellor Region, Tamil Nadu Feb. 2011

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ஜஞட்டி அஞஓர்ள் 2) ஜஞட்டி அஞசும் ஙநர்ண ஙநமத்ம் 3) ஜஞட்டி அஞசும் தஞ ஙநமத்ம் 

4) ஜஞட்டி அஞசும் ஓதொ ஙநமத்ம்  5) ஜஞட்டி அஞசும் தண்மலம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓதோ அமஜப்தை 2) ஜசநங்லம் நல் ஙநர்ணதொம் 3) ணநஔஙஞக் த்து ணண்மஜத்ம் 

தஞதொம் 4) ணங்ம இங்மப் நநணநசர் 5) ஓஜம் 6) ஙக்ர் தொமட

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ணர் க் ஞ்ஓநநன் ணஞற்தச் ஓநடப்தை 2) ல்ணர் க் ஞ்ஓந ஙஞக் ட்க்ம ணஞத                

  3) ல்ணர் க் ஞ்ஓந ஙஞமஜப்தை

Research Content - 1) Palaeolithic Culture 2) Meolithic Culture 3) The Iron Age 4) Rock Art 
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16 R.N. Kumaran K.Rajan Second Urbanization in Gujarat Jun-13

17 இஞ.ஓர் .ஔக்குஜர் ணஞற்த ஙக்நல் மவீடு ப்ஞல் - 2014

18 ஆ.ஞஔ ஆ. துஓந்நஞன்
இஞஜஙதைஞம் ஜணட்த்நன் ணஞத 

ஜற்தம் ல்லில்

ஆஸ்ட் - 

2015

19 ஓ.ௌந ஓங்ர் வீ.ஓல்ணக்குஜர்
ஜத்ந ணநநப் ள்த்க்நன் ணழ்ணநத் 

ல்லில் ஆய்வு (ந.ந.1600 ணமஞ)

ஓப்ம்ர்- 

2015

ஆய்ணக்ம் -1) சுற்தச் சூல் நன்சந 2) தண்ற்ம் ண்டு 3) இதம்தைக் - ணஞற்தத் துணக்க் ப் ண்டு        

 4) தொன்சநமக் ப் ண்டு (.ஆ.501-900) 5) இமக்ப் ண்டு (.ஆ. 901 - 1300) 6) நன்சநமக்ப் 

ண்டு (.ஆ.1301 - 1600)

Research content - 1) Physiography 2) Early Historic Sites - An Archaeological Review   3) Appraisal of Cultural Materials             

  4) Locational Analysis

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தக்கு தொந்ம ம் 2) ணஞற்தக் ம் 3) ஓம்தைணஞய்க்ள்    4) ல்ணட்டுக்ள்  5) நல்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஙநணநல் கூதள் 2) தண்ற்ம் 3) இதம்தைக் ம் ஜற்தம் ணஞற்தத் க் ம்      4) இமக்ம்
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20 .சுர் ஆ. துஓந்நஞன்
ஜநநன் அநன்ள் எத 

ணஞற்டய்வு (ந.ந.1600 ணமஞ)

ஓப்ம்ர்- 

2015

21 ஓ. தைணசஸ்ணந ஆ. துஓந்நஞன்

ஓர் ல்ணட்டுள் ட்டும் ஓஜதொம் 

ஓதொதொம் (ணநஓன் தொல் தொம் 

இஞஓஞஓன் ணமஞ)

ஓப்ம்ர் -

2015

22 வீ.அதொஞஓந ஜ.ணசந
தொசுகுந் ஙடும் ர்த் ணர் 

ணஞதம்

அக்ா்- 

2016

23 ஔ. ஸ்ர் .ஔக்குஜர்
ண்ம ஜண்த்நன் ல்லில் 

ச்ஓங்ள்

அக்ா் - 

2016

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ங் அநன்ள் 2) ஓங்  அநன்ள் 3) ல்ணர் ஜற்தம் ண்டிர்  அநன்ள் 

4) ஓர்  அநன்ள் 5) ணநஔஙஞ  அநன்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓஜங்ள் 2) நதக்நல்நல் தமஔலம் நதணநக்லம் 3) நல் நர்ள்  4) நஞஜர்லம் 

ணள்ர்லம் 5) நல் அடிப்மநச ஓதோப் நநவுள் 6) ண்ள் ஙநம

ஆய்ணக்ம் -1) ர்த் ணநன் ற்டதொம் ஓநடப்தைம் 2) தொசுகுந் ஙட்டு ர்த்    ணர் ற்டந ஓன்தள்             

  3) தொசுகுந் ஙட்டு நஞஜக் ஙநர்ண தொமடலம் ஓட்த்நட்ங்லம் 4) தொசுகுந் ஙட்டுக் ர்த்நன் ணழ்ணநல்  

ஓங்குதொமடலம் ஓம்நஞங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ற் ணஞதம் அன் தொக்நத்துணதொம் 2) இதம்தைக்ம் / தங்ற்ப் ண்டு  3) ணஞற்தத் 

க்ம்
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24 R.Ramesh V. Selvakumar

Historical Archaeology of Salem Region 

(With Special Reference to Settlement 

Patterns up to 1600 C.E)

Oct. 2016

25 . அடநவுஜந ஜ.ணசந
ஜன்சர்குடி ணட்ஞச் ஓதோப் ண்ட்டு 

ணஞத

  டிஓம்ர் - 

2016

26 கு.ஸ்ரீஞங்ஜ ஜ.ணசந
ஓர் ஓதோத்நல் ண்நன் ஙநம 

(. ஆ. 850 -1279)

  ஓசணந - 

2017

27 .சுஞஷ் ஆ. துஓந்நஞன்
ஓன்மச ணட்ஞக் ல்ணட்டுள் 

ட்டும் ணஞத (ந.ந.1650 ணமஞ)

  ஓசணந - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநணநலும் ல்லிலும் 2) ணஞற்தப் நன்சந 3) ல்ணட்டுச் ஓய்நள்    4) ஊர்ப் ஞய்வு                

5) ஓதோதொம் ஓஜதொம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓர்ப் ண்நன் ர்ள் 2) ஓர் ஓதோத்நல் ண்நன் ஞ ஙநம 3) ஓர்ப் 

ண்நன் அடக்மள் 4) நல் ண்ள் 5) இக்நத்நல் ண்ள் - எப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓன்மச ணட்ஞ ணஞத 2) ஙநர்ணப் நநவுள் 3) ஓதோம் 4) தஞம்

 Research Content - 1) Environmental Background 2) Prehistoric Culture in Salem Region 3) The 'Polished Stone Axes' And 

The Neolithic Culture  4) Iron Age-Early Historic Archaeological  Stones  5) Iron Age Early Historic (Megalithic Culture) 6) 

Medieval Period : Historical Geography, Society and Economy 7) Ethnography of the Malayalis of Sherv Aroy Hills

78



28 C.R. Gayathri K.Rajan Archaeology of Lower Kaveri River Valley Apr. 2017

29 கு. தோம்நம . ஔக்குஜர்
கும்ம் ணட்ஞக் நல்லம் 

ணஞதம்
ப்ஞல்-2017

30 ந. இஞணநஓங்ர் . ஔக்குஜர் ஞ்மஓ ஜஞட்டிர்நன் னழ் ல்ணந ஜ- 2017

31 கு. மணந ஆ. துஓந்நஞன்
ஓர் க் ல்ணட்டுநல் ய்ணப் 

ர்ள் (ந.ந.850-1279)
சூன்- 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞட்டிர் த்நற்கு தொந்ம ல்ணந ஙநம 2) ஜஞட்டிா் த்நல் ல்ணந ஙநம 3) ஜஞட்டிர் த்நல் 

ஆங்நக் ல்ணந தொமட 4) ஆங்நக் ல்ணநநன் க்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) இக்நங்நல் ணநட்டு தொமடலம் ய்ணப் ர்லம் 2) ஓர் க் ல்ணட்டுநல் ய்ணப் 

ர்ள் 3) ஓர் த் ய்ணங்லம் ஓஜதொம்

 Research Content - 1) Landscape Archaeology 3) Previous and Present Archaeological Explorations and Excavations in Lower  

 Kaveri River Valley 4) Iron Age Lower Kaveri River Valley  5)  Early Historic Archaeology of Lower Kaveri River Valley 

ஆய்ணக்ம் - 1) நல்ள் 2) ஙநர்ணம் 3) ஙநப்நநவும் ஓதோதொம்
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32 ஓ. ணசந ஜ. ணசந
ல்ணட்டுள் ட்டும் தைதுக்ட்ம 

ஜணட்க் நஞஜந ஓதோ ணஞத
சூன் - 2017

33 ஸ்.ஓந. தேஷ்ஜஓங்ர் ஜ. ணசந
ல்ணட்டுள் ட்டும் நதணநமஜததூர் 

ணட்ஞ ஓதோப்ண்ட்டு ணஞத
சூன் - 2017

34 ஜ. அடநவுக்ண்ணு ஆ. துஓந்நஞன்
ஜநழ்ஙட்டில் நஞஜ ஙநதண தொமட (ந.ந. 

1600 ணமஞ)

ஆஸ்ட் - 

2017

35 Sujana stephen V. Selvakumar

Landscape Archaeology of Upper 

Bharathapuzha Basin, Kerala (Prehistoric 

period- to 1600 AD)

Aug. 2017

ஆய்ணக்ம் -1) தைதுக்ட்ம ஓஜஸ்சத்நன் ணஞற்தப் நன்சந 2) ல்ணட்டுநல் நஞஜநச் ஓதோம் 3) ணந ஓதோம் - 

ஙஞத்ர் 4) நஞஜநச் ஓதோங்நன் தஓல்லம்,  உன்டிக்மலம் 5) தைதுக்ட்ம ஓஜஸ்சத்நன் மத்ம் இக்நதொம்

ஆய்ணக்ம் -1) நதணநமஜததூர் ணட்ஞத்நன் ல்லில் ஜற்தம் ணஞற்த தொக்நத்துணம் 2) அஞஓநல் 3) ஓதோதொம் 

ண்டும்  4) தஞம் 5) ஓஜம்

ஆய்ணக்ம் -1) நஞஜ அமஜப்தைள் 2) நஞஜ ஙநர்ணநலம் அணர்நன் நத்ம் 3) நஞஜதொம் ஓதோதொம்

 Research Content - 1) Environmental Backround 2) Landscape Archaeology Theory and Methods 3) Prehistoric Landscapes 

and Culture 5) Medieval Landscape and Culture  
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36 . ஓங்ஞலிங்ம் . ஔக்குஜர்

ந் தற்டண்டுநல் நண்டுக்ல் 

ணட்ஞத்நன் ணஞத ந.தொ. 300 தொல் 

1800 ணமஞ

ஆஸ்ட் - 

2017

37 M.Rajesh K. Rajan
Archaeology of Southern Tamilnadu- A 

Study
Sep. 2017

38 இஞ.ஓந்சம் . ஔக்குஜர்
ஜதுமஞ ஜணட்ம் ணடிப்ட்டி ணட்ஞ 

ணஞத ஜற்தம் ல்லில்
டிஓம்ர் - 2017

39 து.ஓல்ணகுஜர் . ஔக்குஜர் ணஞற்த ஙக்நல் தௐர் குந ஜர்ச் - 2017

ஆய்ணக்ம் -1) ன்மஜ ணஞத 2) ண்டிர் ம் 3) இசுஜநர் ழுச்ஓநத்ம் ணநஔ ஙஞ அஞசும் 4) ஜதுமஞ ஙக்ர் 

ம் 5) மங்நன் ழுச்ஓநத்ம் வீழ்ச்ஓநத்ம் 6) ஙநர்ணப் நநவும் ஊர்ச் ஓநடப்தைம் 7) ஓதோதொம் ஓஜதொம்

 Research Content - 1) Physiography 2) Previous Archaeological Explorations and Excavations 3) Present Archaeological 

Explorations 5) Cultural Transformation (From Prehitoric to Early Historic) 6) Historical Geography of Viruthunagar Region                

     7) Religion and Art 

ஆய்ணக்ம் -1) ஙநணநல் கூதள் 2) ல்லில் ஓநடப்தை 3) ல்ணட்டுச் ஓய்நள்  4) நல்லம் ன்மஜத்ம் 

5)ணஞற்த தொக்நத்துணம்

 ஆய்ணக்ம் -1) ஙநணநல் அமஜப்தை 2) ணஞற்தக்கு தொற்ட் ம் 3) ணஞற்தக் ம் 4) ஙடுற்ள்   5) ல்ணட்டுள்        

  6) ஙங்ள் 7) நல்ள்
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40 . ஓங்ர் . ஔக்குஜர் லூர் ணட்ஞ ணஞத - ஏர் ஆய்வு  ஜ - 2018

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ஙடுலம் ணஙடுலம் 3) நஞம்ஜங்லம் ஙஞங்லம் 4) ஓதோம்                          

5) தஞ ஙநம 6) ஓஜம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ஞ. ணந ங. அநஜன்

ஜநத்நல் ணநங்கு ஜற்தம் ணநங்குப் 

தட்நன் ல் ஓர் ணநம் (ந.ந. 

15-ஆம் தற்டண்டு ணமஞ)

சூன் - 2013

2 G.Malathi N. Athiyaman
Political Control Over Maritime Trade 

During Early Historic Period of Tamilakam
Mar. 2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந ணஞற்டநல் ணநங்குலம் ணநங்குப் தட்லம் 2) ஜநத்நல் ணநதொம் ல்ஓர் ணநதொம்         

3) ல்ஓர் ணநம், ற்தஜந, இடக்குஜநநல் ணநங்கு ஜற்தம் ணநங்குப் தட்ள் 4) அஞஓநல் ண்ட்டுத் ங்ள்

 Research Content - 1) Political Condition During Early Historic Period 2) Socio - Economic Conditions During Early Historic 

Period 3) Trade, Trade Routes and Highways 4) Tamilakam's Relationship with Other Countries    5) Political Control in Maritime 

Trade

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள்,  ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ல்ஓர் ணஞத 

ஜற்தம் ல்ஓர் ல்லில் துமட (Dept. of Maritime History and Marine Archeology)
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3 இஞ. ணர்ஜந ங. அநஜன் ஓங்த் ஜநநன் ணநம் டிஓம்ர் - 2016

4 ஓ. ஸ்ணந ங. அநஜன்
ஜநத்நல் நநக் த் 

துமடதொங்ள் - எத ணஞற்டய்வு
டிஓம்ர் - 2016

5 ஆ. ஆஞணள்ந ங. அநஜன்
ஜநடுதுமட ணட்ஞ ணஞற்த 

ஆணங்நல் ஓதோம்
சூன் - 2017

6 .அதண்ஞஜ் சு. இஞஓணலு

ல்லில் ஙக்நல் ஓங் இக்நப் 

தைடப்ல்நல் ஓதோப் தஞ 

அஞஓநல் ஙநம

ஆஸ்ட் - 

2017

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ப் தட்ள் உற்த்ந தொமட 2) ஙஞங்லம் துமடதொங்லம்  3) ந்ஜநத்நல் ணநம்

ஆய்ணக்ம் - 1) துமடதொங்லம் ஜநப் தஞதொம் 2) நநக் த் துமடதொங்ள்   3) ஞப்நக் 

த்நல் ணநர்லம் ணநப் தட்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநணநல் அமஜப்தை 2) ணஞற்தப் நன்சந 3) ஆணங்நல் ஓதோம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் ஓதோம் 2) நலும் ணநதொம் 3) அஞசு உதணக்ச் சூலும் அஞஓநல் ஙநமத்ம்
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7 அ. ஓங்ர் ங. அநஜன்
ஆசந்ஞங்ப் நள்மநன் 

ஙட்குடநப்தைநல் ல்ஓர் ணநம்

ஆஸ்ட் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சநத்ம் ணழ்வும் 2) ஙட்குடநப்தை 3) ல்ஓர் ஙணடிக்மள்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 . ணற்டநச்ஓல்ணன் ஆ.ர்த்நன்
ஜநழ்க் ணநம ணர்ச்ஓநக்கு தைலிக் 

ணநமநன் ங்நப்தை

அக்ர் - 

2004

2 ஞ.சுகுஜர் ஓ. உசூநன்
ஓ.ஓலிங்ன் ஓநதமள் ம 

ஜநப்தேடு (இங்ம)
டிஓம்ர்- 2008

3 ன். ஜந்நந ஆ.ர்த்நன்
ஜநழ்ச் ஓநதம ணர்ச்ஓநக்கு 

ஜமத்நன் ங்நப்தை

ஙணம்ர் - 

2009

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - அல்ஙட்டுத் ஜநழ்க் 

ல்ணநத் துமட (Dept. of Tamil Studies in Foreign Countries)

ஆய்ணக்ம் - 1) தைலிதொம், ஜநழ்க்ணநமத்ம், ணர்ச்ஓநப் க்கும் 2) ஜநழ்க்ணநம ணர்ச்ஓந ஙக்நல் தைலிக்ணநம - 

உள்னட்டில் 3) ஜநழ்க்ணநம ணர்ச்ஓந ஙக்நல் தைலிக்ணநம - ணநதௌட்டில் 4) ஜநழ்க்ணநம ணர்ச்ஓந ஙக்நல் 

தைலிக்ணநம - உணநல் 5) ஜநழ்க்ணநம ணர்ச்ஓந ஙக்நல் தைலிக்ணநம - எப்தேட்டில்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதம ணஞத 2) ஓநதம உள்க்ம் 3) ஓநதம ணடிணம் 4) ஓநதம ஜந்ர் ஓநதம ஜந

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜமத் ஜநர் குடிற்டம் 2) ஜமச் ஓநதமநன் உள்க்ம்  3) ஜமச் ஓநதமநன் ணடிணம் 

4) ஜநழ்ச் ஓநதம ணர்ச்ஓந ஙக்நல் ஜமச் ஓநதமள்
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4 சு. ஓநணப்நந ஓ. உசூநன்
ஓஜந ஓநம்ஞசநன் குதந்மப் 

தஞ்ஓல்ணம் - ஜநப்தேடு
2009

5 ஈ. ஓஞ ஓ. உசூநன்
ஜநசநக் ஔனண ஓநதமள் - ஏர் ஆய்வு 

(இங்ம)
ஜர்ச் - 2010

6 அ. அன்தை ஓ. உசூநன்
ஜத்ம ஓதொணநன் மப்தைநல் 

ஜசநஙம்
ஓசணந - 2011

7 தொ. ஜஸ்ணந ஓ. உசூநன்
இதம் தற்டண்டு ஈத் ஜநழ்க் 

ணநமநன் ஓல்ஙடநள்
சூன்- 2011

ஆய்ணக்ம் - 1) உமஞத்ம் ணஞதம் 2) உமஞத்ம் தொமடத்ம் 3) நமத்ம் கூற்தம் 4) ட்டும் தொம்      5) ட்டும் தலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதம: ணஞத 2) ஓநதம: ணடிணம் 3) ஓநதம : ஜந்ர் 4) ஓநதம: ஜந   5) ஓநதம: ஓதோம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசநங ணமஞமட 2) மப்தை ணநச் ஓதோம் 3) ஓநதமநல் ஜசநஙம் 4) ஙணல்நல் ஜசநஙம்        

   5) க் ட்டுமஞநல் ஜசநஙம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்த ஙக்நல் ஈத்ஜநழ்க் ணநம 2) உள்க் ஙக்நல் ஈத்ஜநழ்க் ணநம 3) உதணணநல் ஙக்நல் 

ஈத்ஜநழ்க் ணநம 4) ஜநஙம ஙக்நல் ஈத்ஜநழ்க் ணநம
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8 இஞ.ஜநக்ணல்லி ஓ. உசூநன்

ஜஓந ஙட்டில் ந் த்ண்டுநல் 

ணநணந்துள் ஜநழ் ஙணல்நன் ணர்ச்ஓந 

ஙநம

ஓப்ம்ர் - 

2011

9 . உஜணந ஓ. உசூநன்
சுந்நஞன் ஓநதமள் ஜநப்தேடு 

(இங்ம)
ஜர்ச் - 2012

10 கு.ஞணுணந ஓ. உசூநன்
இங்மத் ஜநநக்ந ணர்ச்ஓநநல் 

கசம் இநன் ங்நப்தை

ஆஸ்ட் - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) இங்ம இநலின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓநதம ணர்ச்ஓநநல் கசம் இநன் ங்நப்தை 3) ணநம 

ணர்ச்ஓநநல் கசம் இநன் ங்நப்தை 4) ட்டுமஞ ணா்ச்ஓநநல் கசம் இநன் ங்நப்தை   5) இநலும் கசதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஓந ஜநர் குடிற்டதொம் இக்நத் ற்டதொம் 2) ஜஓநத் ஜநழ் ஙணல் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்            

3) ஜஓந ஙணல்லம் ம ஜந்ர் ஓநத்நப்தைலம் 4) ஜஓந ஙணல்லம் அண்மஜக் ச் ஓதொச் ஓநத்நப்தைலம் 5) 

ஜஓந ஙணல்லம் ஜநழ் ஙட்டு ஙணல்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதமள் ணஞத 2) ஓநதமநன் ட்மஜப்தை 3) ஓநதமநன் த்நஞங்ள்                                           

 4) ஓநதமநன் ஜநஙம 5) ஓநதமநன் உள்க்ம்
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11 . ணங்ஓம் ஆ.ர்த்நன்
ஜநழ் இக் ஜஞநல் அல்ஜநச் 

ஓற்ள் ள்மத்ம் ற்தைம்

நப்ஞணந - 

2013

12 ஓ. அநஞஜந .ணற்டநச்ஓல்ணன்
ஜஓநத் ட்ப்தைட ஜக்நன் ஓநதம 

இக்நம்
ஜர்ச் - 2013

13 ஜ.இஞஔனக்ண்ணு ஆ.ர்த்நன்
ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்க்ல்ணந ணஞற்த 

ஙக்நல் (1950 - 2009)
சூன் - 2013

14 ஔ.ஞந ஓ. உசூநன்
அ.தொத்துலிங்ம் ஓநதமள் - ஜநப்தேடு 

(ச)
டிஓம்ர் - 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்ப்தைடத் நம எழுதலம் ஜநர் வும் 2) ஜநத்நலும், ஜநத்துக்கு ணநத்ம் ஜநழ்ச் 

ஓநதம உள்லம் தைடதொம் 3) ஜஓநத் ஜநழ்ச் ஓநதம ணர்ச்ஓநத்ம் ணஞதம் 4) ஜஓநத் ட்ப்தைட ஜக்நன் ஓநதம 

இக்நம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஜநநல் அல்ஜநச் ஓற்ள் 2) ஜஞநக்ங்நன் ள்மள்  3)  ற் அடநகர்நன் 

தத்துள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநங்ப்தநல் ஜநழ்க்ல்ணந ணர்ச்ஓந 2) ர்தைதல் ற்டந நடசய்வு 3) ல்ணந ஙநமப் நநவுள்                        

  4) த்நட்ம் 5) ஓதோ அமஜப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம ஙநம 2) ம ஆக்ம் 3) ம ஙக்ம் 4) ம ஜந 5) ம ஜந்ர்
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15 . ஜந ஔன்ஓந ஞந ஆ.ர்த்நன்

ன்நக்கு ஆஓந ஙடுநல் 

ஙஞத்ர்நன் குடிற்டம் ணஞற்த 

தொமட ஆய்வு

ஜர்ச் - 2014

16 ஜ. ஜநஓணநதொத்து உ. நஞஞன்
ஓங் இக்நங்நல் ல்ணநநல் 

ஓநந்மசள்
ஜ - 2014

17 ஓந. ஙடுஞ்ஓநன் ஆ.ர்த்நன்
ஓஜச் ஓநக்ல்லம் குடள் ஜத கூதம் 

னர்வுலம்
சூன் - 2014

18 வீ. சநணல் உ. நஞஞன்
ஓங் இக்நக் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் 

இக்க் ல்ணநநல் ட்டுலம்

   ஓசணந -   

2015

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙஞத்ர் - ணஞத 2) ஙஞத்ர் - குடிற்டம் 3) ஙஞத்ர் -நலும் ஓஜப் நலம்                                  

        4) ஙஞத்ர் - சநச்ஓநடப்தைள் 5) ஙஞத்ர் - ண்டும் க் ணக்ங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நதொம் ல்ணநச்சூலும் 2) ஓங் இக்நங்நல் ற்நத்ர் குடநத் நவுள்                                   

        3) ற்நத்ல் தொமட 4) ற்டர் குடநத் நவுள் 5) ப் தள் 6) ற்டல் தொமட ல்ணந குடநத் ஓதோ ஜநப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதக்குடள் தமஜப்தைம் உதநப் தட்லம் 2. ஜதர்ஜம் தமஜப்தைம் - தற்தத்துலம்                             

    3. ஓஜச் ஓநக்ல்ள் 4. ஓஜச் ஓநக்ல்லக்ச னா்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ணநச் ஓநந்மசள் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) ஓங் இக்நக் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் ல்ணந ட்டுலம் 

3) ஓங் இக்நக் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் உநநல் ட்டுலம் 4) ஓங் இக்நக் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் உணநல் 

ட்டுலம்   5) ஓதோணநல் ட்டுலம் ஓங்க் ல்ணநத்ம்
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19 ண. ணநஔஓந்ந ஓ. உசூநன் அட இக்நங்நல் உ அமஜந சூன் - 2015

20 இஞ.ணஞன் உ. நஞஞன்
ஜஓநத் ஜநழ்க் ணநமநல் 

ஞநஓசநன் ஓல்ணக்கு

அக்ர் - 

2015

21 ங.ஓநண ஓ. உசூநன் ஓநங்ப்தர் தைதுக்ணநமள் நடசய்வு
   ஙணம்ர்-   

2015

22 .சு .ணற்டநச்ஓல்ணன்
சநல் மப்தைநல் ஓதோ ணநக்கும் 

உட்ர்வும்

   நப்ஞணந -    

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) அடதொம் இக்நதொம் 2) சந ஜசந அமஜந 3) ஓதொ அமஜந 4) ஙட்மஜந  5) உ அமஜந

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநம உள்க்ங்ள் 2) ஜநத்ர்வுச் ஓநந்மசள் 3) குத்டநவுச் ஓநந்மசள்                                          

   4) ண்ணுநமஜச் ஓநந்மசள் 5) ணழ்ணநல் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்த ஙக்கு 2) ணழ்ணநல் ஙக்கு 3) ஓதொ ஙக்கு 4) தட்ணநல் ஙக்கு        5) எப்நல் ஙக்கு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோ ணநக்கு ஜற்தம் உட்ர்ந்து இணற்டநல் ணஞற்தப் நன்தைம் 2) ஜநழ்ப்                           

தைமசமநன் க்கும் சநலின் இதொம் 3) சநல் மப்தைநல் உள்க்ம்  4) சநல் மப்தைநன் 

ட்மஜப்தை 5) சநல் மப்தைநல் ஓதோ ணநக்கு ஜற்தம் உட்ர்வு
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23 வீ. சுப்நஞஜநன் உ. நஞஞன் ணள்நன் ஓதொச் ஓநந்மசள்
       ஙணம்ர் - 

2016

24 . ஜணந ஓ. உசூநன் ஓங்ப் துமஜநல் உப் துமஜ
     ஙணம்ர் -   

 2016

25 சு. ஜஸ்ணந .ணற்டநச்ஓல்ணன் அத் ஜநழ் இழ்நன் ஓல்ஙடநள்
   நப்ஞணந -  

2017

26 ண.ஙந ஓ. உசூநன்
ஜஓநத் ஜநழ் ழுத்ர் ஓங்த்நன் 

ஜநழ்ப் நள்
ஜ - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நதொம் உப் துமஜத்ம் 2) குதந்மத்ம் லித்மத்ம் ட்டும்  உப் துமஜ                

 3) அஙதெதம் ஙற்டநமத்ம் ட்டும்  உப் துமஜ 4) ங்குதததம் நலும் ட்டும் உப் துமஜ                    

   5) தைடஙதெதம்  நற்தப்த்தும் ட்டும் உப் துமஜ

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந, அத் ஜநழ் இழ்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) அத் ஜநழ் இழ்நல் ண்நம் 3) அத் ஜநழ் 

இழ்நல் லித்நம் 4) அத் ஜநழ் இழ்நல் ஓந இசச்ஓநக்ல்  5) அத் ஜநழ் இழ்நல் ல்லிசப் ண்ட்டுச் 

சூல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஓநத் ஜநழ் ழுத்ர் ஓங்த்நன் ணர்ச்ஓந ணஞத 2) ஜஓநத் ஜநழ் ழுத்ர் ஓங்த்நன் இக்நப் 

நள் 3) ஜஓநத் ஜநழ் ழுத்ர் ஓங்த்நன் ஓதொப் நள் 4) ஜஓநத் ஜநழ் ழுத்ர் ஓங்த்நன் மப்தைப் 

நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணள்ர் 2) ணள்ர் ல்ள் : ஓநடப்தைக் கூதள் 3) ணள்ர் ல்ள் : ஓந-ஓஜப் ர்மண                    

  4) ணள்ர் ஓநந்மசநல் சநஜசந எழுக்ம் 5) ணள்ர் ல்ணநச் ஓநந்மசள்
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27 நதட்டிசம்ஜ தொசநடு ஓ. உசூநன்

ஜனஓநசு ஜற்தம் இஞதசநன் னவுநல் 

ஜநர் குடிற்டம் எத ஓதோப் ண்ட்டு 

ஙக்கு

சூன் - 2017

28 ஓ.சுந்ர்ஞஔன் உ. நஞஞன்
இஞண்ம் ஜந ற்தக்கு இக்நம் 

ற்நத்லும் - ஜநப்நலும்
சூன் - 2017

29 ஞ.ஞஔஸ்ணந ஓ. உசூநன் ஜஓநத் ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமள் சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்ஜநநன் குடிற்டதொம் ண்டும் 2) ஜனஓநசு ஜற்தம் இஞதசநன் னவுநன் ணஞதம் ஜநழ் 

தோமநன் ஓதோப் ண்ட்டுப் நன்சநத்ம் 3) ஜனஓநசு ஜற்தம் இஞதசநன் னவுநல் ஜநநன் ணநத் ன்டல்ள் 

ஜநழ் ஜநமத் க் மணக்கும் தொற்ஓநள் 4) ஜனஓநசு ஜற்தம் இஞதசநன் னவுநல் ஓதொதொம்  ஙம்நக்மலம் 5) 

ஜனஓநசு ஜற்தம் இஞதசநன் னவுநல் ஜநநன் ணழ்ணநல் தொமடநல் ண்ட்டுக் கூதலம் ஓங்குலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநத்ம் இக்நதொம் 2) த்நட்தொம் ப் தலம் 3) ஆஓநநதம் ஜந ற்நக்கும் தொமடலம்          

    4) ஜணதம் ஜந ற்டலும் 5) ஜநப்நடும் ர்வும்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் ர்மண 2)  குடும்ப் ர்மண 3) ஓதோப் ர்மண 4) ஜநப் ர்மண  5) ணநமப் ர்மண
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30 .ஓஓநக்குஜர் உ. நஞஞன்
ஞ. ர்த்நசு தைநசங்நல் ஜஓநத் 

ஜநர் ணழ்ணநல்
சூன் - 2017

31 அ. ஓஞசுணந ஓ. உசூநன்
ஜஓநத் ஜநழ்க் ணநம ஜநத்ம் 

தத்து ணநப்டும்
சூன் - 2017

32 து. ஞணநக்குஜர் ஓ. உசூநன்

அடநப் ஙந்ன் ம (ஙமப் 

ணர் ஙந்ன் ஆக்ப்ட்ன் 

ண்ட்டு அஞஓநல்)

சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஓநத் ஜநழ் ஙணல் ணஞற்டநல் ஞ. ர்த்நசுணநன் ங்நப்தை  2) ஞ. ர்த்நசுணநன் ஙணல்ள் - 

அடநதொம் 3) ஙணல்நல் ஜநர் குடும் ணழ்வு 4) ஜநநன் தஞப் நன்சந 5)  ஙணல்ள் ட்டும் ஓஜ 

ணநப்டுள் 6) க் ணக்ங்ள் 7) தைநசங்நல் ண்ட்டுக் குடநப்தைள் 8) ஜநர் ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநம ணஞத: ற்டம் 2) ணநம ணஞத: ணர்ஙநம 3) ணநம ஜந: ணடிணக் கூதள் 5) ணநம 

ஜந: ஜநக்  கூதள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நம் - ௌத்ம் - ஙந்ன் 2) க்ந இக்நம் - ஓநற்டநக்நம் - ஙந்ன்  3) ஙவீச த்நல் ஙந்ன் 

4) ஙந்தம் ஓநற், ஏணந ஓநத்நப்தைலம் 5) ௌத்த்நன் வீழ்ச்ஓநத்ம் மஓணத்நன் ழுச்ஓநத்ம் 6) ஙந்ன் மலம் னண்மஜ 

ன்தம் தத்க்தொம் 7) ஙந்ன் மலம் ண்ட்டு அஞஓநலும்
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33 S.Ayesha Gani A.Karthikeyan
A Socio - Cultural Mileu of Fiji Indians - A 

Historical Perspective 
Aug. 2017

34 து. இங்ஸ்ணந ஓ. உசூநன் அத் ஜநழ்ச் ஓநதமள்- ஜநப்தேடு
ஆஸ்ட் - 

2017

35 . அதள்தொதன் ஓ. உசூநன் ஜக்ள் ஏமஓ - ஜநப்தேடு (ஜஓந ஙநழ்)
ஆஸ்ட் - 

2017

36 ங. ஜ ஓ. உசூநன் ஓ. ஓலிங்ன் ஙணல்நல் ண்ள்
ஓப்ம்ர் - 

2017

Research Content - 1) Early Fiji and Geographical Features of Fiji Island 2) Colonial Fiji and Indenture  Indians  Immigration 

from 1879 to 1920 3) A Socio - Cultural Aspects of Fijians and Indo - Fijians Communities Upto 1987 Onwards 4) Conclusion 

Land Ownership Problem and Political Instability at Fiji

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதம ணஞத 2) ஓநதம உள்க்ம் 3) ஓநதம உதணக்ம் 4) ஓநதம ஜநஙம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஓநத் ஜநதம் ஜநழ் இழ்லம் 2) ஜக்ள் ஏமஓ ஙநநன் ல்ணநப்ந 3) ஜக்ள் ஏமஓ ஙநநன் 

இக்நப்ந 4) ஜக்ள்  ஏமஓ ஙநநன் ஓதொப் ந

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஙணலின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஙணலும் ஓதோதொம் 3) ஙணலும் ண் ஜந்தம்   4) ஙணலும் 

ஆநக்தொம்
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37 . ஜஙன் ஆ.ர்த்நன் ஜல்ஙநமத் ஜநழ்ப் தல்ள் - ஜநப்தேடு
அக்ர் - 

2017

38 ணந. ஓநம்ஓன் ஞஜ்குஜர் உ. நஞஞன்
ஜந - ஓநங்ப்தர் உர்ஙநமப் 

ள்நநல் ஜநழ்ப் தல்ள் - ஜநப்தேடு

       ப்ஞல் -    

   2018

ஆய்ணக்ம் - 1) ய்ஜநக் ல்ணநத்ம் ஜநப்தேடும் 2) த்நட்ம் ஜநப்தேடு 3) ஓய்த்ள் ங்ள்                                               

   4) உமஞஙமப் ங்ள் 5)  இக் உள்க்ம் 6) நற்ஓநள் ஜநப்தேடு 7) ர்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந ஓநங்ப்தர் ஜநழ்க் ல்ணந ணஞத 2) ய்ஜநப் தல் நப்தை ஙடநதொமடலம் ஜநழ்ப் 

தல்லம் 3) ஜநத்நடன் 4) மப்ற்டல் நடன் 5) ஜந ஓநங்ப்தர் ஜநழ்ப் தல்ள் ணங்குதொமட
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 N.Swaminathan S.Radhakrishnan
Problems and Tangles in Translating 

D.H.Lawrence's Novels Sons and Lovers
Dec. 2002

2 R.Baarathi S.Radhakrishnan English to Tamil Translation an Evalution Dec. 2002

3 அ.ஜநக்ணல் ஓ.இஞநதஷ்ன்

அக்கநன் மநல் ணழ்ணநன் 

ர்த் ஓநத்நஞம் இந்ந - ஜநழ் 

ஜநர்ப்தைம் நடசய்வும்

ப்ஞல் - 2004

Research Content - 1) Lingustical Problems of the Translation 2) Cultural Problems of the Translation                                           

3) Tangles of the Translation 4) Conclusion

Research Content - 1) Transliteration 2) Expansion or Extension 3) Transcreation 4) Lingustic of Language Loss 5) Supra 

Segmental Feature and Super Natural Feature 6) Semantic and Syntactic Problems 7) Problems of Consistency in the Text  8) 

Structural Problems 9) Loan or Adaptation or Borrowing as Equivalents 10) Colloquial or Spoken Forms as Equivalents 11) 

Cultural Problems 12) Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) தொன்தமஞ (இந்ந - ஜநழ் ஜநநன் ஓநடப்தை) 2) அக்கர் 3) அக்கர் மப்தைநன் க்ம்                          

 4)  இந்ந - ஜநழ் எப்தேடு 5) இந்ந ஜநழ் ஜநர்ப்தைச் ஓநக்ல்ள்

ஜநழ்ப் ல்மக்  தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஜநர்ப்தைத் துமட 

(Dept. of Translation)
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4
K.B.Jasmine Suthanthira 

Devi
S.Radhakrishnan

Chinua Achebes English Text and its Tamil 

Translation Comparision (Things Fall A 

Part) 

May. 2005

5 சு. நதஙவுக்ஞசு ஓ.இஞநதஷ்ன்
ஜல்ஙநமப் ள்ந ஜணர்நன் 

ஜநர்ப்தை ஆற்டல்
ஜ - 2006

6 L. Rajesh S.Radhakrishnan
Problems of Translation in Higher 

Secondary Computer Tamil Texts
Jun. 2007

Research Content - 1) Chinua Achebe's Life and Work 2) Things Fall Apart and its Tamil Translation By N.K.Mahalingam             

 3) Things Fall Apart and its Tamil Translation By The Researcher and A Comparative Analysis with N.K.Mahalingam's 

Translated Text 4) Linguistic Features of the Translation 5) Cultural Features of the Translation 6) Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் - ஆங்நம் ஜநர்ப்தைப் நம ஆய்வு 2) ஆங்நம் - ஜநழ் ஜநர்ப்தைப் நம ஆய்வு                  

3) ஜநஓர்ந் ஜநர்ப்தைச் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்

 Research Content - 1) Phonological Problems of  Translation 2) Morphological Problems of  Translation  3) Syntactical 

Problems of  Translation 4) Semantic Problems of  Translation 5) Language Loss 6) Problems of  Translation in General
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7 P. Thiyagarajan S.Radhakrishnan
Analysis of Selected Poems of 

Bharathidasan in English Translation
May. 2007

8 S. Akash S.Radhakrishnan
An Analysis of Twentieth Century English - 

Tamil Translation Works
Dec. 2007

9 B.R.Veeramani S.Radhakrishnan

Translation of T.S.Eliots The Confidential 

Clerk from English to Tamil and its Critical 

Analysis 

Feb. 2008

 Research Content - 1) The Translated Works of Bharathidasan Poem's 2) Bharathidasan's Translation: An Analysis at Various 

Level 3)The Poetic Techniques of Bharathidasan and its Translation An Analysis 4) Conclusion

Research Content - 1) Classification of Translated Works Based on Chronological Order 2) Classification of Translated Books 

Based on Different Subjects and Views 3) The Trend of English - Tamil Translation in English Literature  4) Classification of 

Translated Works Based on Translation Theories 5) Translators and Their Background Information   6) Conclusion

Research Content - 1) Life and Works of T.S.Eliot 2) Grammatical Features of Translation 3) Syntactic Features of Translation 

4) Semantic Features of Translation 5) Cultural Features of Translation 6) Conclusion
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10 S. Ruby Ebenezar S.Radhakrishnan

Nida's Views in Translating Avargal 

Peecattum in to English (Sivasankari's 

Short Stories - Tamil into English)                               

 Apr. 2008

11 K. Sivakumar S.Radhakrishnan

Translation of Earnest Hemingway's Novel  

a Farewell to Arms From English to Tamil 

and Critical Analysis of It

 Apr.2008

12 A.Mohamed Mohideen S.Radhakrishnan

A Critical Study of Abdul Rahman's 

Urankam Alaki Translation from Tamil in to 

English

Jun. 2008

Research Content - 1) Translation Principles And Nida's Contribution to It 2) Sivasankari's Life and Her Contribution                    

3) Grammatical Description And Analysis of the S.L.Text 4) Problems in the Translation Equivalence  5) Conclusion

Research Content - 1) Earnest Hemingway's Life and Works 2) Grammatical Features of Translation 3) Syntactic Features of 

Translation 4) Semantic Features of Translation 5) Cultural Features of Translation

Research Content - 1) Profile of The Author and His Contributions 2)  Problems in Translating The Linguistic Aspects                  

3) Problems in Translating The Cultural Aspects 4) Conclusion
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13 துமஞ. ஓந்நஞஓஞன் ஓ.இஞநதஷ்ன்

லித் ர்ஜநன் ஆங்ந தல் 

ஜநர்ப்தைம் ஜசந உநமஜலக்குத் 

நஞணநர் ப் ங்நப்தைம்

 சூம - 2008

14 R.Ganesan S.Radhakrishnan
Pazha. Mani's Translation a Critical Study 

with Reference to His Selected Works
Mar. 2009

15 M.Subramonia Pillai S.Radhakrishnan
Translation Techniques of A.K.Ramanujan - 

 A Study 
Mar. 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசந உநமஜள் ணநக்தொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) லித் ர்ஜநன் ஜசந உநமஜள்  தல் அமஜப்தைம் தத்துக்லம் 

3) நஞணநர் த்நன் ஜசந உநமஜ தத்துக்லம் நலம்       4) லித் ர்ஜநன் ஜசந உநமஜக் தத்துக்ள் நஞணநர் 

இக்த்நன் ஜசந உநமஜப் நள் எப்தேடு  5) நஞணநர்  ஜசந உநமஜ நர்ச்ஓநலம் அசல் ணநமந் ஙன்மஜலம்

Research Content - 1) Life and Works of Pazha. Mani's As a Translator 2) Grammatical Features of Translation                            

 3) Syntactic Features of Translation 4) Semantic Features of Translation 5) Cultural Features of Translation

Research Content - 1) A.K.Ramanujan's Poetry  2) A.K. Ramanujan's Translations 3) A.K.Ramanujan's Translation Techniques 

4) Conclusion
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16 V. Aruna S.Radhakrishnan

Linguistic Analysis of George L. Harts 

Translation of Sangam Literature - A 

Semantic Study

Apr. 2009

17 V.Vijayalakshmi S.Radhakrishnan

Translation of Jayakanthan's Anta 

Akkavaittati into English and its Crictical 

Analysis 

Jun. 2009

18 A.F.Mohamed Ashraff S.Radhakrishnan

Theory and Practice of Translation in 

SriLanka: A Critical Study Based on 

Selected Tamil Translation From Sinhala 

Texts 

Jun. 2010

Research Content - 1) Life and Works of  Jayakanthan 2) Translation Problems Related to Language 3) Translation Problems 

Related to Culture 4) Translation Equivalence with Reference to the S.L Text and the T.L Text 5) Conclusion

Research Content - 1) Equivalence  at Word Level 2) Pragmatic Equivalence in Translating Poems  3) Transferring the Virtues 

and Values of Tamil And Tamil Kings Through the Translated Poems of Purananuru 4) Conclusion

Research Content - 1) Translation Practice in Sri Lanka 2) Literary Translation From Sinhala into Tamil                                             

    3) Problems of Translating Sinhala into Tamil in Sri Lanka 4) Conclusion
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19 V.Govindarajan S.Radhakrishnan

Translation of Pattukkottai Prabhakar's 

Vettai From Tamil into English And Its 

Analysis

Jan. 2011

20 M.RaviKumar S.Radhakrishnan
The Role of Translation in English 

Language Teaching in Tamilnadu
Sep. 2011

21 T. Devika S.Radhakrishnan

A Critical Study On Tolkappiyam 

Translations in English With Special 

Reference to Eluttu & Col 

Aug. 2013

22 B.Shanmugavadivu S.Radhakrishnan
Comparative Analysis of Manimekalai in 

English
Aug. 2013

Research Content - 1) Life and Works of Pattukkottai Prabhakar 2) Linguistic Problems of Translation 3) Cultural Problems of 

Translation 4) Conclusion

Research Content - 1) Monolinguistic Method of Teaching English 2) Bilingual Method of Teaching  3) Linguistic Analysis of 

Teaching 4) Conclusion

Research Content - 1) Eluttu 2) Col 3) Analytical Views on Translation of Tolkappiyam  4) Conclusion

Research Content - 1) Phonological and Morphological Problems 2) Problem of Translating Figurative Expressions                       

 3) Stylistic Problems in Translation 4) Cultural Treatment in Translation 5) Dramatic Elements in Manimekalai 6) Conclusion
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23 B.Moses R.S.Murugan

Translation of Indira Parthasarathy's 

Helicoptergal Kegzhe Irongivitana into 

English and Critical Analysis with 

Reference to Mona Baker's View 

Apr. 2014

24 N. Parvathi R.S.Murugan

Translation of Ponneelan's Kollaikkarargal 

into English and Critical Analysis Writter 

Reference Susan Bassnett's Views

Dec. 2014

25 அ. ஙநஜதுல்ஹ் ஓ.இஞநதஷ்ன்
நதக்குர் ஆன் ஜநழ் ஜநர்ப்தைள் - 

ஏர் ஆய்வு
ஜர்சு - 2015

Research Content - 1) Life and Works of  Indira Parthasarathy and Mona Baker 2) Linguistic Problems of Translation                   

3) Cultural Problems of  Translation 4) Conclusion

Research Content - 1) Life and Works of Ponneelan and Susan Bassnett 2) Grammatical Features of Translation                          

 3) Syntactic Features of Translation 4) Semantic Features of Translation 5) Cultural Features of Translation   6) Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) நதக்குர் ஆன் ஜநர்ப்தைலம் - ஜநர்ப்ர்லம் 2) ஓல்லும் தலம்                                   

 3) ஓற்டதம் ஓற்மணத்ம் ஙமத்ம் 4) ஜநர்ப்நல் ச்ஓஞக் கூதள்
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26 R.Renuka Devi R.S.Murugan
The Three Translation of Bharathi's Kuyil 

Paattu An Assessment
Aug. 2015

27 A.Krishnamoorthy R.S.Murugan

English to Tamil Translation And Its Critical 

Analysis of J.M.Coetzee's Boywood With 

Reference to Bassnett's View

Oct. 2015

28 .நஜ இஞ.சு.தொதன்
உர்ஙநமப் ள்ந ஜணர்நன் 

ஜநர்ப்தைத் நடன்

அக்ர் - 

2015

Research Content - 1) The Kuyil Pattu - A Study 2) The Translators of The Kuyil Paattu 3)The Three Main Aspects of The Kuyil 

Paattu 4) The Three Translation of Kuyil Paattu An Assessment     5) Conclusion 

Research Content - 1) Cultural Problems 2) Linguistic Problems 3) Translation of Idioms  4) Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநத்ம் ஜநநய்வும் 2)  நம ஆத்ா்வு 3) ஜநர்ப்நய்வு                                                          

   4) ஜநர்ப்தை ஜநப்தேட்ய்வு
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29 S.Sangeetha R.S.Murugan

Translation of Ashoka Mitran's Thaneer 

into English and Its Critical Corresponding 

Roman Jakobson's Theory

Nov. 2015

30    G.Ravi R.S.Murugan 

Translation of Malgudi Days by 

R.K.Narayanan into Tamil and Critical 

Analysis of It

Jan. 2016

31  V. Rajendran R.S. Murugan

Translation of Raja Rao's Kantha Pura into 

Tamil and Comparative Study of Its 

Women Charaters With Bharathidasan's 

Work

Apr. 2016

Research Content - 1) Life and Works of R.K.Narayanan 2) Grammatical Features of Translation 3) Syntatic Features of 

Translation 4) Semantic Features of Translation 5) Cultural Features of Translation     6) Conclusion

Research Content - 1) Life and Works of Raja Rao and Bharathidasan 2) Semantic Features of   Translation  3) Syntatic 

Features of Translation 4) Cultural  Problems  5) Political Problems 6) Conclusion

Research Content - 1) Life and Works of  Ashoka Mitran and Roman Jakobson 2)  Semantic Problems of  Translation                       

     3) Syntactic Features of  Translation 4) Cultural Problems of  Translation        5) Conclusion
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32 M.Suresh R.S. Murugan

A Study On Problems of Translation In 

Girish Karnad's  Hayavadara From English 

to Tamil and Critical Analysis With 

Reference to Susan Bassnett's Views

 Apr. 2017

Research Content - 1) Life and Works of Girish Karnad and Susan Bassnett 2) Grammatical     Features of Translation                

3) Syntactic Features of Translation 4) Semantic Features of Translation  5) Cultural Features of Translation                                      

     6) Conclusion
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 இஞஜ.ண்டுஞங்ன் .ஜமன் நதணதட்ப் நப்தைள்
 டிஓம்ர் - 

2004

2 ந.ஜநன் ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஜஞநல் ஓற்லம் ஓங் இக்நப் 

ன்டும்
டிஓம்ர் - 2004

3 கு.ஞ. ஓஞ ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஜநழ் அஞநநன் ணர்ச்ஓநப் க்கும் 

அமஜப்தை ணதடுலம்
சூன் - 2005

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நப் குப்தை 2) ல்ப்நதொம் தண்மஜநலும் 3) இமஜப் ர்ள்                                  

4) இமஜப் ர்ள் 5) இமஜப் ர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அஞநத் குப்தைம் குப்தை ஙடநதொமடலம் 2) ஜநழ் எதஜந அஞநநன் அமஜப்தைம் ணஞதம்          

 3) ஜநழ் இதஜந அஞநநன் அமஜப்தைம் ணஞதம் 4) ஜநழ் எதஜந இதஜந அஞநநன் ஙநம ஜற்தம் 

அமஜப்தை ஙநம அடிப்மநச ஏப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் தல் நப்தை ணஞத 2) நப்தை ணஞற்டநல் நதணதட் 3) நதணதட்ப் நப்தைள்                                   

4)  நதணதட்ப் நப்தை ஙடநதொமடள் 5) ஐமண துமஞஓஜநப் நள்மநன் உமஞப் நப்தைம் நப்தை ஙடநதொமடலம்

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன்ஆய்ணங்ல் - அஞநநல் துமட 

(Dept. of Lexicography)
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4 ஓன.ஜநக்ம் ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஓற்தண்மஜநல் ஙக்நல் ஜநழ் 

ஙநழ் ணநம்ஞங்ள்
டிஓம்ர்- 2005

5 இஞ.ஜஞசு .ஜமன் ங.ணசஜஜமநன் ஜநநல் ங்நப்தை ஜர்ச் - 2006

6 .ஜனசஸ்ணந ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
நதணஓத்நன் ஓல் - தள் 

சநத்ன்மஜத்ம் ஜநஙமச் ஓநடப்தைம்
டிஓம்ர் - 2006

ஆய்ணக்ம் - 1) ணல் ர்தைச் ஓசங்லம் ணநம்ஞங்லம் 2) ஜநழ் ஙநழ் ணநம்ஞங்நன் அமஜப்தைம் ணமப்டும் 

3) ஜநழ் ஙநழ் ணநம்ஞங்நல் ஓல்லும் ஓற்தலம் 4) ஜநழ் ஙநழ் ணநம்ஞங்நன் ஜநஙமத்ம் தத்து 

ணநப்ட்டுத் நடன் உத்நலம் 5) ஜநழ் ஙநழ் ணநம்ஞங்நல் ஓதொத் தூண்ல் ணநப்டுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்வும் நத்ம் 2) ணஞதம் நத்ம் 3)  அடநணநலும் த்துணதொம் 4. இக்நதொம் ஙட்டுப்தைடணநலும் 

5.ஆய்வு ஙடநதொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதணஓத்நன் அமஜப்தைம் உள்க்தொம் 2) நதணஓத்நன் ஓநடப்தை  3) நதணஓச்  ஓற்லம் 

ஓற்தண்மஜச் ஓற்டுலம் 4) நதணஓத்நன் ஜநஙமத்ம் ஜநச்ஓநடப்தைம்  5) நதணஓத்நன் சநத்ன்மஜள்
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7 . நஞனசு .ஜமன்
ப்னஓநசு ஜநழ் - ஆங்ந அஞந - ஏர் 

அஞநநல் அணுகுதொமட

  ஜர்ச் -    

2008

8 அ.ன ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்

ஜநழ் இக்நங்நல் ணநங்நசச் 

ஓற்லம் ஓற்தண்மஜச் 

ஓல்டுலம் (குப்தைம் ஆய்வும்)

சூன் - 2008

9 . இஞ்ஓநன் ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஓங் இக்நத்நல் ஞமள் 

ஓற்தண்மஜநல் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2008

ஆய்ணக்ம் - 1)  ப்னஓநசு ணழ்வும் நத்ம் 2) ப்னஓநசுக்கு தொற்ட் அஞநநன் நணமஜப்தை ஙடநதொமடள்                

3) ப்னஓநசு ஜர் - ஆங்ந  அஞநநன் நணமஜப்தை ஙடநதொமடள் 4) ப்னஓநசு ஜநழ் - ஆங்ந அஞநநன் (நதத்ல் 

நப்தை) நணமஜப்தை ஙடநதொமடள் 5) ப்னஓநசு ஜநழ் - ஆங்ந அஞநப் நப்தைள் எப்ய்வு                       6) ப்னஓநசு 

ஜநழ் - ஆங்ந அஞந ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநங்குலம் ணநங்நச ணமப்ட்டு ணநக்தொம் 2) ஓற்தண்மஜத்ம்   தள் உடவுச் ஓற்லம்       

 3) ல்ப்நம் ஜற்தம் ஙநண்டுநல் ணநங்நசச் ஓற்ள் 4) ஜநழ்  இக்ந ணநங்நச ஓற்லம் எததட் 

ன்ஜநலம் 5) ணஞற்தச் ஓற்தண்மஜ ஙக்நல் ஜநழ்  இக்ந ணநங்நச ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ஞமள் 2) ஜநழ் ஞமநன் அமஜப்தைம் ணமப்டும்                                

 3) ஓங் இக்நப் ஞமநன் ஓற்தண்மஜத்ம் ணதம ஙநமத்ம் 4) ஓங் இக்நப் ஞமலம் 

தள்தைங்லம்
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10 அ.லி ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஓற்தண்மஜ ஙக்நல் ஜநழ் 

சநப்ல்ள்

ஙணம்ர் - 

2008

11 . இட்சுஜந நஞ ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ண் ணநகர்ள் ணநமநல் 

ண்நம்

ஙணம்ர் - 

2009

12 . அதொ .ஜமன்
தைடஙதெற்டநன் இதம் தற்டண்டு 

ஆய்வுள்
ஜர்ச் - 2010

 ஆய்ணக்ம் - 1) சநப்ல்நன்  உள்க்தொம் ஓல்ங்ஞப் ல்லம் 2) ஓநமப் ல்நன் ணமலம் 

தள் ணும் ணநக்தொம் 3) ஙடுணழுத்ங்ஞப் ல்நல்  ஓற்தண்மஜ உத்நள்  4) ணநடும அமஜப்தைப் 

ல்நல் ஓற்தள் ன்டு  5) ஜா்க்குடந அமஜப்தைப் ல்நல் தத்து ணநப்ட்டு தொமடள் 6) ண்ணுப் 

ர்நல்     ஓற்தண்மஜ 7) ஓநத்நஞணநலம் நட ஓல்ங்ஞப் ல்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்ந ணர்ச்ஓந ணஞத 2) ண்ற் தைணர்நன் ணஞத 3) இன்மட ண் ணநகர்நன் ஓதோப் 

ர்மண 4) இன்மட ண் ணநகர்நன் மப்தைநல் ண் ஓர்ந் ஓநக்ல்ள் 5) ண் ணநகர்ள் தொன்மணக்கும் 

ண்நச் ஓநக்ல்லக்ச னர்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தைடஙதெற்தப் நப்தை ணஞதம் உமஞணந ஆய்வும் 2) தைடஙதெற்த ஆய்வு தல்ள்   3) தைடஙதெற்த 

ஆய்ணடுநன் உள்க்தொம் ணமப்டும் 4) தைடஙதெற்த ஆய்வுக் ட்டுமஞள்  5) தைடஙதெற்த ஆய்வுள் ணர்ச்ஓந ணஞத
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13 ஓ.லில்லி ஙஓன் ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஜநழ் ஜஞநக்ங்நன் இக் 

ணநப்ட்டு உத்நள்
ப்ஞல் - 2010

14 இஞ.வீஞ ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
க்ந இக்நத்நன் ஓற்தண்மஜச் 

ஓநடப்தைம் ஜநஙமக் கூதலம்
சூம - 2010

15 அ. அதஓந ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஜநஜமநல் ஓல்ட்ஓநத்ம் 

ஙமநலும்
ஜர்ச் - 2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞநக் அமஜப்தை ணதடும் ணர்ச்ஓநப் க்கும் 2) ஜஞநக்ங்நன்     தற்க்லம் இக் 

ணநப்டும் 3) ல்ப்நநன் இக் ணநப்ட்டு உத்நள்  4) எப்ய்வு ஙக்நல் ஜஞநக்ங்நன்  இக் 

ணநப்ட்டு உத்நள்

ஆய்ணக்ம் -1) நததொமடநன் உள்க்தொம் க்ந ணநப்டும் 2) ஙநஞ நவ்ணந நஞந்த்நன் உள்க்தொம் க்ந 

ணநப்டும் 3) க்ந இக்நச் ஓற்தைங்லம் தைச்ஓற்லம் 4) க்ந இக்ந ஜநஙமக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ப்ந இக்நங்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) ஜநஜம - உள்க் அமஜப்நல் ஆய்வு                                   

   3) ஜநஜம - ஓல்ட்ஓநச் ஓநடப்தை 4) ஙமநல் கூதள்
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16 தோ.கசஓர் ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஓம சுந்ஞதஜள் ஙணல்ள் 

உள்க்க் தத்ய்வு
சூன் - 2011

17 ஆ.ஜநன் இஞ. நதஙவுக்ஞசு
ஓற்தண்மஜ ஙக்நல் நசண் 

னழ்க்கு தல்ள் - ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2011

18 ஓ.ஓச்ஓநசந்ம் இஞ. நதஙவுக்ஞசு
ஜநழ் - நஞஞ்சு அஞநநல் 

உள்மஜப்தை ணர்ச்ஓநத்ம் ணஞதம்

ஙணம்ர் - 

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம சுந்ஞதஜநன் ணழ்வும் மப்தைம் 2)ஓம சுந்ஞதஜள்    மப்தைநன் உள்க்தொம் 

தத்து ணநப்டும் 3) ஓம சுந்ஞதஜநன் ம ஜந்ர்ள்  4) ஓம சுந்ஞதஜள் ஙணல்நல் ஓதொப் 

நன்சந 5) ஓம சுந்ஞதஜள் ஙணல்நல் ஜநஙமத்ம் ஓற்தண்மஜத் சநத்ன்மஜத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) நசண் னழ்க்கு தல்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) ஓற்நன் அமஜப்தைம் ணமப்டும்                                       

      3) நசண்னழ்க்கு தல்நல் ஓல்க் உத்நள் 4) நசண் னழ்க்கு தல்நல் ஓற்தள் உடவுள் 5) 

நசண் னழ்க்கு தல்நல் தைச்ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் அஞநநலின் ணர்ச்ஓநக்குப் க்குள்  2) ஜநழ் அஞநநலின் அமஜப்தைம் உள்க்தொம்                

   3) ஞப்ந அஞநநலின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓந ஙநமத்ம் 4) நஞஞ்சு அஞநநலின் ணர்ச்ஓந க்குள்                         

       5) நஞஞ்சு அஞநநன் அமஜப்தைம் உள்க்தொம் 6) ஜநழ் நஞஞ்சு அஞநநலின் ணர்ச்ஓநப் க்கும் உள்க் 

அமஜப்தை ணஞதம் எப்ய்வு
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19 ங. இஞஞ்ஓன் இஞ. நதஙவுக்ஞசு
ல்ப்நத்நலுள் ஓநக்ல்லம் 

னர்வுலம்
டிஓம்ர் - 2011

20 அ.ஜஓநஜந ஔந.ணஓந்
ல்ப்நப் தநஞத்நல் 

ணநல், ற்நலில் ணழ்ணநல் கூதள்
டிஓம்ர் - 2011

21 ஙன. ஜஸ்ணந இஞ. நதஙவுக்ஞசு
இக் ணநக்ம் - ன்தெல் ணநக்ம் 

ஏப்தேடு
ஓசணந - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நப் தநஞத்நல் ணநல், ற்நல் அமஜப்தைம் ர்க்ஞதொம் 2) ணநல், 

ற்நலில் மணன் கூற்டநல் இம்தம் ணழ்ணநற் கூதள் 3) ணநல், ற்நலில் மணநநன் கூற்டநல் இம்தம் 

ணழ்ணநற் கூதள் 4) ணநல், ற்நலில் ந கூற்டநல் இம்தம் ணழ்ணநற் கூதள்  5) ணநல், ற்நலில் 

ணநல்ள் கூற்டநல் இம்தம் ணழ்ணநற் கூதள் 6) ணநல், ற்நலில் துண (தற்நல்) இம்தம் 

ணழ்ணநற் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞநக்ங்நன் ணர்ச்ஓநத்ம் ணஞதம் 2) இக் ணநக் உள்க்தொம் இக் ஓய்நலம்            

 3) ன்தெல் ணநக் உள்க்தொம் இக் ஓய்நலம் 4) இக் ணநக்ம் - ன்தெல் ணநக்ம் ஏப்தேட்ய்வு          

   5) இக் ணநக்ம், ன்தெல் ணநக்ம் மச் ஓற்ள் - ஓல்க் உத்நலம் அணற்டநன் சநத்ன்மஜத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நநன் இக்க் தணக்ங்ள் 2) ல்ப்நநன் ஜந அமஜப்தை ணநக்ங்ள்                     

    3) ழுத்நஞத்நலுள் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம் 4) ஓல்நஞத்நலுள் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்                                          

        5) தநஞத்நலுள் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்
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22 ஓந.ஓநத்ஞ ஔந.ணஓந் த்துப்ட்டில் தைச்ஓற்ள் ஓசணந - 2012

23 சு.ஓத்ந இஞ. நதஙவுக்ஞசு
நதைஞத்நல் ஜஞதைம் ஜஞதை 

ஜற்டங்லம்
ப்ஞல் - 2012

24 கு.ஜந இஞ. நதஙவுக்ஞசு நததொமடள் ட்டும் அப்ர் அடிள் ப்ஞல் - 2012

25 . ன்ஜந ஜ.ர்ணந அம்ஜள்

தைடஜஞதைக் ட்ட்டுத் த்நல் ஓங் 

இக்நங்ள் (தைடஙதெதம் 

நற்தப்த்தும்)

ஓப்ம்ர் - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநண்டின் ர்க்ஞம் 2) தைச்ஓற்ள் ணமஞமட 3) எததட் ன்ஜந

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்க்ப்நங்ள் எத ணஞற்தப் ர்மண 2) ன்சநத நததொமடநல் - நதைஞம்                                 

3) நதைஞத்நன் அமஜப்தைம் ஙன்ஜர்நன் ணஞதம் 4) நதைஞத்நல் ஜஞதைள் 5) நதைஞத்நல் ஜஞதைம் ஜஞதை 

ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) மஓண ஓஜ ஙக்கும் க்கும் 2) ன்சநத நததொமட அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 3) ஓக்நர் ட்டும் அப்ர் அடிள் 

4) அப்ர் ணஞம் ட்டும் அப்ர் அடிள் 5)நததொமடள் ட்டும் அப்ர் அடிள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞநக்ங்நல் தைட ஜஞதைள் 2) தைடஜஞதைம் - தைடஙதெதம் 3) தைடஜஞதைம் - நற்தப்த்தும்                                  

  4) தைடப்ல்நன் நஜங்ள்
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26 இஞ.சுஜந இஞ. நதஙவுக்ஞசு
நதக்குடள் நஜர் உமஞத்ம் 

மகர் உமஞத்ம் ஏப்தேடு

அக்ர் - 

2012

27
அ.ஸ்லின் ஜந 

நர்
.ஜமன்

ஓங் இக்நத்நல் இற்ஓடநப்தைம் 

அடத்டு ஙநற்டலும் உன்க்கும்

அக்ர் - 

2012

28 .ஓந.ஓஞணன் ஓந.ஓஜசுந்ந
தஜதைந ஜணட் ணண் நற் 

மச்ஓற்ள் - ஏர் ஆய்வு

ஙணம்ர் - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) நதக்குடநன் அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 2) நதக்குடள் உமஞஓநநர்நன் ஓநடப்தைம் உமஞத்நடதம்                            

    3) நஜர் உமஞத்நடன் 4) மகநன் உமஞத்நடன் 5) நஜர் உமஞத்ம் மகர் உமஞத்ம் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்ச் ஓதொச் சூலில் வும் ற்தைம் 2) ஓங்ச் ஓதொச் சூலில் இற்ஓடநப்தை 3) ஓங்ச் 

ஓதொச் சூலில் அடத்டு ஙநற்டல் 4) ஓங்ச் ஓதொச் சூலில் உன்க்கு 5) இற்ஓடநப்தை - அடத்டு ஙநற்டல் - 

உன்க்கு - எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்க் மச் ஓற்லம் மச் ஓல்க்தொம் ணஞற்தப் ர்மண 2) தஜதைந ஜணட் ஙநணநல் 

அமஜப்தைம்  ணண் நற்ல்லம் 3) தஜதைந ஜணட் ணண் நல்லம் மச் ஓற்லம் 4) தஜதைந ஜணட் 

நல்லம் மச் ஓற்லம் 5) தஜதைந ஜணட் ணண் மச் ஓற்லம் இக்நக் மச் ஓற்லம்
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29 ஞ.நஞ ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ர் 

ணமப்டுலம் உள்க்க் கூதலம்

நப்ஞணந - 

2013

30 ங. ஜ ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஜநழ் ஜஞநக் ணர்ச்ஓநநல் 

ணஞற்டநல் தொத்துவீநம் (ழுத்து,ஓல்)
ஜர்ச் - 2013

31 .ணசந ஓந.ஓஜசுந்ந லித்ம ட்டும் ஜநர் ஜஞதைள் ப்ஞல் - 2013

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நன் அமஜப்தைம் சநத்ன்மஜத்ம் 2) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் நலின் அமஜப்தைம் 

உள்க்தொம் 3)  ஜநநல் ஙக்நல் ர் ணமப்டுலம் கூதலம்   4) எப்நக்ந ஙக்நல் ர் கூதலம் 

ணஞற்த ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நன் அமஜப்தைம் ணர்ச்ஓநக் கூதலம் 2) தொத்துவீந ழுத்நஞம் : அமஜப்தைம் 

உள்க்தொம் 3) தொத்துவீந ஓல்நஞம் : அமஜப்தைம் உள்க்தொம்       4) ல்ப்நம், ஙன்தெல், தொத்துவீநம் : ஏர் 

எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) ம தல்நல் லித்ம 2) இக்நங்நல் ஜநழ் ஜஞதைள்  3) லித்மநல் ஜநர் ஜஞதைள்             

4) லித்மநல் ஜநர் ணழ்ணநலும் இக்த் ஜநர் ணழ்ணநலும்
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32 சு.நதஷ்ணசந ஓந.ஓஜசுந்ந
நற் இக்நங்நல் ஓங் இக்ந 

அஜஞதைம் க்தொம்
ப்ஞல் - 2013

33 இஞ. இஞ. நதஙவுக்ஞசு
குதந்மநல் அஜஞதைக் 

ட்டுலம் இக்ந உத்நலம்
ஜ - 2013

34 .சு இஞ. நதஙவுக்ஞசு
ல்ப்ந இக்நக் ட்ட்டுத் 

த்நல் ஙற்டநம
ஜ - 2013

35 ணந.தொதஸ்ணந ஔந.ணஓந்

இக்ப் ண் ணநகர்நன் 

டுதள்லம் ணநப்ட்டு 

உத்நலம்

சூன் - 2013

ஆய்ணக்ம் -1) ண் ணநகர்ள் - எத ணஞற்தப் ர்மண 2) ணநமலம் - டுதலம்  3) ணநமநல் ணநப்ட்டு 

உத்நள் 4) ணநமநல் ஜநஙம

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ப்நதொம் ஓங் இக்ந அஜஞதைம் 2) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ஓங் இக்ந அ ஜஞதைம் 

க்தொம் 3) ப்நங்நல் ஓங் இக்ந அஜஞதைம் க்தொம் 4)க்ந இக்நங்நல் ஓங் இக்ந அஜஞதைம் க்தொம் 5) 

ஓநற்டநக்நங்நல் ஓங் இக்ந அஜஞதைம் க்தொம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜஞநக்ங்நல் அஜஞதைச் ஓய்நள் 2) ட்டுத்மநல் அஜஞதைச் ஓய்நள்   3) குதந்மநல் 

அஜஞதைக் ட்டுள் 4) குதந்மநல் இக்ந உத்நள்

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ப்நம் ட்டும் தொல் த உநத்ம் ஙற்டநமத்ம் 2) ல்ப்நக் வு எழுக்தொம்   ஙற்டநமத்ம்     

    3) ல்ப்நக் ற்ழுக்தொம் ஙற்டநமத்ம் 5) ல்ப்நம் சுட்டும் உள்லமட இமடச்ஓநத்ம் ஙற்டநமத்ம்
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36 ஞ. சுர் ணடிணலு இஞ. நதஙவுக்ஞசு
நடசய்வு ஙக்நல் ணஞத 

தஞ்ஓநத்நஞசநன் ணநங்ள்
சூன் - 2013

37 தொ.ணம்தை ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ஓனண ஓநந்ஜநநன் ப்நப் க்கும் 

ஜநர்ப்தைச் ஓநடப்தைக் கூதலம்
சூம - 2013

38 .உஜஞந ச்.ஓநத்நஞதைத்நஞன்
ல்ப்ந ஙக்நல் வீஞஜதொசநணநன் 

இக்ச் ஓநந்மசள்

ஙணம்ர் - 

2013

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநழ்க் ப்நங்நல் ஓனண ஓநந்ஜந 2) ஓனண ஓநந்ஜநநன் உள்க்தொம் மப்க்கும் ம 

ஜந்ர்லம் 3) ஓனண ஓநந்ஜநநன் ஓற்கூற்தச் ஓநடப்தைலம் ஓற்தண்மஜச் ஓல்டுலம் 4) ஓனண ஓநந்ஜந 

ஜநஙமத்ம் சநத்ன்மஜத்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) வீஞஜதொசநணநன் ணழ்க்ம ணஞதம் ஜநழ்த் ண்டும் 2) ன்தெல் ணநக்ம்-    உள்க் ஆய்வு              

 3) டுந்ஜநழ் இக்ச் ஓநந்மசள் 4) ஓந்ஜநழ் இக்ச் ஓநந்மசள் 5) எப்ய்வு ஙக்நல் ல்ப்நதொம் 

வீஞஜதொசநணநன் இக்ங்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணநங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) மக்த, ம ஜந்ர் மப்தை 3) குதொக் தத்நல்ள்             

  4) ஜந ஆலமஜ
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39 .ஜஸ்ணந இஞ. நதஙவுக்ஞசு
அஜஞதைக் ட்ட்டில் ஓங் இக்நம் 

மத்நம ல்ள் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2014

40 வீ.ஓநஸ்குஜர் ஓந.ஓஜசுந்ந மணஞதொத்து ஙணல்நல் ஓதோ ஓநந்மசள் ஜர்ச் - 2014

41 து.ஞ.ஙநணந ஓந.ஓஜசுந்ந

அண்ணநன் ஓற்நவுநல் 

ஜநஙமத்ம் ஓதொக் தத்து 

ணநடும்

சூன் - 2014

42 இஞ. ஓநத்நஞணலு இஞ. நதஙவுக்ஞசு லித்மப் நப்தைள் - ஏர் ஆய்வு சூம - 2014

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞணந இக் ணஞற்டநல் அடநகர் அண் 2) அண்ணநன் ஓற்நவுலம் அணற்டநன் ணமப்டும் 

3) அண்ணநன் ஓற்நவுநல் உணமஜலம் ஜற்ள்லம் 4) அண்ணநன் ஓற்நவுநல் ஜநஙமத்ம் 

ஓல்ட்ஓநத்ம் 5) அண்ணநன் ஓற்நவுநல் ஓதொச் ஓனர்த்நதத்ச் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் இக்நங்நல் அ ஜஞதைக் ட்டுள் 2) ஓங் இக்நங்நல் மத்நமப் ல்ள்               

3) தொப்தள் ட்ட்டில் மத்நம 4) கூற்தக் ட்ட்டில் மத்நம

ஆய்ணக்ம் - 1) மணஞதொத்துணநன் ணழ்வும் ழுத்துப் நத்ம் 2) மணஞதொத்து ஙணல்நல் த்நஞப் மப்தைம் நன்சநத்ம்           

 3) மணஞதொத்து ஙணல்நல் ஓதோ ஓநந்மசள் 4) மணஞதொத்து ஙணல்நல் ஜநஙமத்ம் உத்நலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) சுணடிப் நப்தைம் ணர்ச்ஓநப் டிஙநமலம் 2) ஜநழ் தல் நப்தை ணஞதம் ஓங் இக்நப் நப்தைலம்            

3) லித்மப் நப்தைலம் ணஞற்தப் நன்தைதொம்  4) லித்மப் நப்தை ஙடநதொமடலம் நப்நல் கூதலம் எப்தேடு  

 5) லித்ம -  ணதடும் உமஞணதடும்
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43 இஞ. இஞஔ ணநச ஓந.ஓஜசுந்ந
ஓங் இக்ந ஆற்தப்ம தல்நல் 

உள்க்தொம் தத்து ணநப்டும்

ஓப்ம்ர் - 

2014

44 .ஞணு இஞ. நதஙவுக்ஞசு

ஜநழ் ஙநழ்நல் குந்ம 

இக்நத்நன் அமஜப்தைம் தத்து 

ணநப்டும்

அக்ர் - 

2014

45 கு.ணடிணல் தொதன் ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ணநமச 

ணமலம் ணமப்ட்டுக் கூதலம்
டிஓம்ர் - 2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்ந ஆற்தப்ம தல்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) ஓங் இக்ந ஆற்தப்ம தல்நன் ஓநடப்தைள்         

   3) ஓங் இக்ந ஆற்தப்ம தல்நல் - ணழ்ணநல் கூதள் 4)ஓங் இக்ந ஆற்தப்ம தல்நல் தத்து ணநதௌட்டு 

உத்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) குந்ம இக்நத்நன்  ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஜநழ் ஙநழ்நல் குந்ம இக்நத்நன் உள்க் 

ஆய்வு 3) ஙநழ்நல் குந்ம இக்நத்நன் தத்து ணநப்டுலம் உத்நலம் 4) ங்ஜர் , ஓநதணர்ஜர், ஓநதணர்ஜந 

எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நன் ணஞதம் ஓற்குப்தை தொமடலம் 2) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ணநமசநக்க் 

கூதலம் ணநமச ணமப்டுலம் 3) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ணநமச ணமப்ட்டுக் கூதள்            4) எப்நல் ஙக்நல் 

ணநமச ணமப்டுலம் ணர்ச்ஓந ஙநமலம்
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46 தொ. ணஓந்ஞணந ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஓங் இக்நப் ண்ல் தைணர்ள் 

இக்ப் ண் ணநகர்ள்
ப்ஞல் - 2015

47 . தங்டி ஓந.ஓஜசுந்ந ம்ஞஜத்நல் நமக்மள் சூன் - 2015

48 ஔ. ஞந ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஓங் அ இக்நங்நல் மச் 

ஓற்ள் (ட்டுத்ம  தல்ள்)
டிஓம்ர் - 2015

49 இஞ. இஞந ஓந.ஓஜசுந்ந நதைஞத்நல் ந்நக்ம்
ஓப்ம்ர் - 

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நப் ண்ற் தைணர்ள் 2) இக்ப் ண் ணநகர்ள் 3) ஓங்  இக்நப் ண்ற் 

தைணர்நன் டுதள் 4) இக்ப் ண் ணநகர்நன்  டுதள்  5) ஓங்ம் இக்ம் ஏப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்ஞஜத்நன் அமஜப்தைம் நநவும் 2) ப்ந ஜஞதைம் ம்ஞஜதொம்                                                       

3) ம்ஞஜத்நல் நமக்மள் 4) ம்ஞஜக் நமக்மநல் ஓதொக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் அ இக்நங்ள் அடநதொதொம் ல்ப்நத் மச் ஓற்லம் 2) ஓங் அ இக்நங்நல்  

ணற்தமஜத் ம 3) ஓங் அ இக்நங்நல் உணமஜள் 4) ஓங் அ இக்நங்நல் ண்தைத் ம  5) ஓங் அ 

இக்நங்நல் நட மள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ன்சநத நததொமடநல் நதைஞம் 2) ழுத்நக்ம் 3) ஓல்லிக்ம்  4) தநக்ம்                

     5) ப்நக்ம் 6) அநநக்ம்
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50 தொ. இஞஔம் ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
அதல்நல் ந்ஜநழ் ணழ்ணநல் 

ஓநந்மசள்

ஓப்ம்ர் - 

2016

51 .ஜணந ஓந.ஓஜசுந்ந
நள்மத் ஜநழ் தல்ள் அமஜப்தை ஜற்தம் 

உள்க்ம் - எத ஜநப்தேடு
சூன் - 2017

52 ஜ.ண்நஞதோா்த்ந ஓந.ஓஜசுந்ந
நதணதௐர் ஜணட் ஙநக்குடணநன் 

ணக்தலம் ஜசநண ஜம்டும்
சூன் - 2017

53 ங.நஞஞன் ஓந.ஓஜசுந்ந
ஞநஓன் மப்தைநல் தொம் 

தத்தும்
சூம - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் அ இக்நங்ள் (ட்டுத்ம) - ஏர் அடநதொம் 2) அத்நம ஜந்ர் 3) ஓங் அ இக்நங்நல் 

ந்ஜநர் ஓதொதொம் ண்டும் 4) மத்ம் நடணநலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) நள்மத் ஜநழ் தல்நன் ணஞதம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நள்மத் ஜநழ் தல்நன் உள்க்ச் ஓய்நள்             

      3) நள்மத் ஜநழ் தல்நன் அமஜப்தைம் ணதடும் 4)  நள்மத்  ஜநழ் தல்நன் ஜந ஙமத்ம் சநத்ன்மஜத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொம் ப்நத்ம் 2) ன்ஜதொம் ணஞதம் 3) ஓதொ ஙநம 4) ணக்தலம் ணக்ற்தச் ஓற்லம் 

5) ஜசநண ஜம்டும் சநத்ன்மஜலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்நல் ஓநத்நப்தை 2) குத்டநவுச் ஓநந்மச 3) ஓதோ அஙனந 4) துவுமமஜச் ஓநந்மசள்                       

  5) ஜநஙமத்ம் ஓல்ட்ஓநத்ம்
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54 .தொதஓன் ஜ.ர்ணந அம்ஜள்
ஜநழ்ச் ஓவ்ணநல் இக்நங்நல் 

நல் ணம் (ஓங் இக்நம்)

அக்ர் - 

2017

55 ஓ. ஜந ஓந.ஓஜசுந்ந

ஓன்மசப் ல்மக்த் ஜநழ்ப் 

ஞஞநநன் ஓற்தள் அமஜப்தைக் 

கூதள்

 ஙணம்ர் - 

2017

56 ஓந.ஓல்ணஞந .ஜமன் ஜநழ் அஞநநல் இக்ப் தள் ஜ - 2018

ஆய்ணக்ம் - 1) ணண்மஜத் நல் ணம் 2) உத் நல் ணம் 3) ல்ஓர் நல் ணம்                                         

      4) மத் நல் ணம் 5) நட நல் ணங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்ப் ஞஞந நப்ஓநநர் ஓ.மணதைநப்நள்மநன் ணழ்வும் ஜநழ்ப் நத்ம்                                           

 2) ஜநழ்ஜந அஞநநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 3)  ஜநழ்ஜந அஞநநன் அமஜப்தைம் உள்க்தொம்                            

    4)  ஜநழ்ஜந அஞநநன் மச்ஓல் நவும் தள் ணநக்தொமடலம் 5) ஜநழ்ப் ஞஞநநன் மச்ஓல் 

தள் குநநன் உத்நலம் நணமஜப்தைக் கூதலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்தொம் அஞநத்ம் 2) எத ஜந அஞநநல் இக்ப் தள் 3) இத ஜந அஞநநல் 

இக்ப் தள் 4) எத ஜந இத ஜந அஞநள் எப்தேட்ய்வு - நவுச் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்
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ண.ண் ஆய்ணா் ஙடநா் ஆய்வுத் மப்தை ஆண்டு

1 Francina A.Karippadathu Aroma G. Sam
Development and Cultural Dynamics of 

Two Tribes in Idukki District
Sep. 1997

2 ஞ. இங்ணன் கு.அண்துமஞ

க்க் ல்ணநநல் ஜநழ் ணநப் 

த்நட்தொம் நற்த தொமடத்ம் - ஏர் 

ஆய்வு

சூன் - 2002

3 .அடநணன் கு.அண்துமஞ

உர்ஙநமக் ல்ணநநல் அடநணநல் ற்டல் 

ற்நத்லில் ற்டும் நஞச்ஓமசள் - ஏர் 

ஆய்வு

அக்ா்- 

2002

     

Research Content - 1) Review of Literature 2) Concepts and Theories 3) Background and Profile of the Tribes Under Study             

    4) Analysis Socio - Economic Perspectives 5) Analysis Cultural and  Developmental Perspectives

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்குத் துமகும் நன்தைங்ள் 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு  4) ஆய்வு தொடிவுள் 

நந்துமஞள் ஜற்தம் ஆஓமசள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்ணநன் நன்தைங்ள் 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு

ஜநழ்ப் ல்மக்ம் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஓதோ அடநணநல் துமட 

(Dept. of Social Sciences)
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4 S.John Bosco Aroma G.Sam
A Study of Socio-Feministic Perspectives 

of Anjali Ashram Mysore
May. 2003

5 B.Balamurugan Aroma G.Sam

Economics of Production of Sugar in Tamil 

Nadu - A Case Study of M/s. Ponni Sugars 

(Erode) Ltd.,

Jun. 2004

6 B.Santhi C.Subramanian
Life Profile of the Aged - A Social Work 

Study in Perambalur District, Tamil Nadu
Sep. 2005

7 .ஙஞஔன் கு.அண்துமஞ
ஜணட்த் க்க் ல்ணநத்நட்ம் எத 

ஜநப்தேட்ய்வு

ஓப்ம்ர் - 

2005

Research Content - 1) Review of Literature - Concepts and Theories 2) Profile of Anjali Ashram 3) Analysis Socio - Feministic 

Perspectives of Anjali Ashram 4) Findings and Suggestions

Research Content - 1)  Review of Literature 2) Profile of the selected Mill M/s. Ponni Sugars (Erode) Ltd.

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis of the Study 4) Findings, Conclusion and Suggestions

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்குத் துமகும் நன்தைங்ள் 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு  4) ஆய்வு தொடிவுள் - 

நந்துமஞள் ஆஓமசள்
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8 C. Karthikeyan Aroma G. Sam

Education and Personality Development of 

Adolescent Students: An Exploratory 

Study in Thanjavur District

Nov. 2005

9 Isac Soundara Raja D.Robert Sathiya Joseph

Relevance of the Teaching of the New 

Testament  to the Contemporary Socio 

Culture Life of Tamil Society 

Nov. 2005

10 S.Pandi C. Subramaniam An Analysis of Urban Slums in Karaikal Apr. 2006

11 V.Brinda C. Subramanian

Efficacy of Self Development Training 

Pogramme on Improving the Academic 

Performance of Engineering Students with 

Reference to Sastra University - Thanjavur

May. 2006

Research Content -1) Review of Literature and Concepts 2) Profile of the Study Area  3) Analysis and Dicussion                          

4) Findings and Recommendations

Research Content -1) Review of Literature 2) Profile of the Study Area 3) Theoritical Concepts and Analysis  4) Findings and 

Recommendations

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis of the Data

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis of the Study 4) Summary of Findings Conclusion
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12 K.Bhuvaneshwari Aroma G. Sam

Urban Environmental Management in 

Tamilnadu with Particular Reference to 

Thanjavur and Kumbakonam Towns

Aug. 2006

13 L.Ravi C. Subramanian

Social Work Perspectives of Quality of Life, 

Life Satifaction Self  Esteem and Hazards 

of Commercial Sex Workers in Tamilnadu 

with Reference to Thanjavur District.

Aug. 2006

14 S.Malathi C. Subramanian 

Profile of School Women Teachers in 

Pudukkottai District : A Socio Educational 

Perspective

Apr. 2007

Research Content -1) Review of Literature, Concept and Theoritical Back Round 2) Profile of the Study Area                                

3) Analysis and Discussion 4) Findings and Suggestions

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis of the Interpretation   4) Findings, Conclusions and 

Suggestions

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis of the Data 4) Findings, Conclusions and Suggestions
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15 Shahul Hameed C. Subramanian

A Critical Study in the Changing Scenario 

on the Status of Muslims in Aravakkurichi 

Talk of Karur District Tamilnadu

Apr. 2007

16 V. Lakshmanapathi C. Subramanian

A Study on Adjustmental Problems of 

Industrial Alcoholics with Reference Textile 

Workers at Karaikal Union Territory of 

Pondicherry

Aug. 2007

17 K.Devaraj D.Rober Sathya Joseph

The Contribution of Christians to  

Language and Socio Cultural Development 

After Independence with Special 

Reference to Tirunelvelli District of 

Tamilnadu 

Apr. 2007

Research Content -1) Review of Literature 2) Profile the Study of  Research  3) Methodology 4) Summary of Findings 

Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis of the Interpretation 4) Summary of Findings 

and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Profile of the Study Area 3) Analysis and Interpretation 4) Summary of Findings 

Conclusion and Recommendations
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18 .அன்ன் கு.அண்துமஞ
ஜநர் மணர் ந.வீஞஜந அணர்நன் 

ஓதோ ஙனநப் நள்
சூன்- 2008

19 V.Gitanjali C. Subramaniam 

Social Perspectives of Problems Faced by 

Construction Workers in Thanjavur Town - 

A Study 

Aug. 2008

20 B.Baskaran
Aroma G. Sam / R.Selvaraj 

(Co - guide)

Agricultural Marketing in Thanjavur District 

by Tamilnadu Civil Supply Corporation Ltd.,
 Dec. 2008

21 A. Thirumalai Rajam C. Subramanian

Job Satisfaction of Staff Nurses in 

Government Hospitals A Socio 

Psychological Study in Thanjavur

Apr. 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோ ஙனந: நன்சநத்ம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ர்ப்சர் : ஆநக்தொம் - ணநமவுலம்  3) ஜநர் மணர் ந. 

வீஞஜநநன் ணழ்க்மப் ம 4) ஜநர் மணர் ந.வீஞஜநநன் ஓதோஙனநப் நள்

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis of the Data 4) Findings Conclusion and Suggestions

Research Content -1) Concept and Review of Literature 2) Profile of the Study Area 3) Analysis and Discussion                              

   4) Findings and Suggestions

Research Content -1) Review of Lliterature 2) Methodology 3) Analysis of the Data 4) Summary of Findings, Suggestions and 

Conclusion
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22 S.Iraniyan C. Subramanian
Divorce - A Sociological Study in 

Thanjavur District 
Apr. 2009

23 ஜ.ஜநன் அஞஜ கு.ஓம்

ஜந அஞஓநலில் ஞ்ஓவூர் ஜணட் 

ஜநநன் ங்ற்தை - ஓதொ அஞஓநல் 

ஙக்கு

அக்ர் -  

2009

24 Jacob Varghese D.Robert Sathiya Joseph
Customs, Culture and Religion of Paniya 

Trible and Their Social Change 
Apr. 2010

25 G.Hemalatha C. Subramanian

Socio Psychological Perspectives of 

Abandoned Children a Social Work Study 

in Thanjavur

Apr. 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) தய்வு 2) ஞ்ஓவூர் அமஜணநம் 3) குத்ய்வும் ணநக்தொம் 4) ண்டு நடிப்தைலம் நந்துமஞலம்

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis of the Data  4) Summary of Findings, 

Suggestions and  Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Profile of the Study Area  3) Analysis of the Primary Data : Orgin and 

Development Perspectives 4) Analysis of the Primary Data : Socio Culture and Economic Perspective 5) Analysis of the Primary 

Data : Religions Perspectives 6) Analysis of the Primary Data : Social Change Perspectives 7) Conclusion, Findings and 

Recommondations

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis of the Data 4) Findings, Implication and 

Conclusion
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26 J.Shanthi C. Subramanian

Status of Municipal Women Sanitary 

Workers a Case of Thanjavur Town Socio -  

 Economic Perspectives 

Apr. 2010

27 ஆ.ஓன் ஓ.சுப்ஞஜநன்
ஓநம் ஓதோ ஔநணநல் ர்மணநல் 

எத ஆய்வு
ப்ஞல் - 2011

28 R.Ponniselvan Aroma G. Sam
Social Perspectives and Determinants of 

Child Labour in Thanjavur District
Sep. 2011

29 Reji samuel Aroma G. Sam

Cultural Dynamics of Religions Conversion 

In Tamilnadu With Special References to 

Kanyakumari District

Oct. 2011

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis of the Data  4) Findings, Suggestions and  

Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) தய்வு 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு குந - 1 (ஓதோ ர்மணநல்)   4) குப்ய்வு குந - 2 

(ஓநணநல் ர்மணநல்) 5) தொடிவுள் ஜற்தம்  நந்துமஞள்

Research Content -1)  Review of Literature 2) Profile of the Study Area 3) Methodology  4) Analysis of the Data                           

5) Findings,  Conclusion and Suggestions

Research Content -1) Review of Literature 2) Profile of Kanyakumari District  3) Analysis and Discussion 4) Findings and 

Recommendations
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30 M. Buvaneswaru C. Subramanian

Social Work Perspectives of HIV/AIDS 

Infected Women a Study in Thanjavur 

District

Oct. 2011

31 C.Manogaram C. Subramanian
 A Social Work Study on Tobacco Use 

Among Male College Students in Thanjavur
Jan. 2012

32 I.Manavalan
K.Annadurai G. Victor 

Rasamanikam (C0 - Guide)

A Study on the Occupational Health & 

Safety Awarness Among the Organized 

Sector Workers

Aug. 2013

33 V.Subhiksha C. Subramanian

Study On Strees and Stain Among the 

Working and Non Working Married Women 

in Thanjavur Dt.

Aug. 2014

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Data Analysis and  Interpretation  4) Summary of 

Findings Suggestion and Conclusion

Research Content -1)  Review of Literature 2) Research Methodology 3)  Data Analysis 4) Findings, Out comes, Resevertion 

Implication,  conclusion 5) Apperences

Research Content -1)  Review of Literature 2) Research Methodology 3) Area Profile 4) Results and Discussion                           

5) Findings  and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis and Discussion    4) Findings,  Conclusion and 

Suggestions
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34 ங.நல்மஙன் ஓ.சுப்ஞஜநன்

இங்ம ஜட்க்ப்தை ஓதோக் 

ட்மஜப்நமச உதணக்த்நலும் 

ஜம்ட்டிலும் ய் ணநக் குடிமஜப்தை 

தொமடமஜநன் ன்தொத் ன்மஜ: 

ஓதோணநல் ஜற்தம் ஜதணநல் தண் 

ஆய்வு

ஓப்ம்ா் - 

2015

35 P.Jayalakshimi C. Subramanian

A Study On Knowledge and Atitude of 

Teenage Girl Students Towards Sex 

Education and HIV / AIDS in Thanjavur

Dec. 2015

36 T.Muthukumar C. Subramanian 

Attitute Perception and Commitment in 

Relation to Corporate Social Responsibility 

A Study Among Business Mangement 

Students in Thanjavur

Apr. 2018

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநதொம்  2) தய்வு 3) ஆய்வுப் நஞஓம் 4) ஆய்வு தொமடமஜநல்  5) குப்ய்வும் ந்துமஞலும்        

    6) தொடிவுலம் நந்துமஞலம்

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis and  Interpretation 4) Summary of Findings 

and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Research Methodology 3) Analysis and Interpretation of Data 4) Results, 

Recommendations and Conclusion
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37 தொ. அதள்ஜந ஓ.சுப்நஞஜநன்

ண் ஜற்தத்நடசநநன் ஓதோ 

ஜற்தம் உல் ஙச் ஓநக்ல்ள் - ஞ்ஓவூர் 

ஜணட்த்நல் எத ஆய்வு

ஆஸ்ட் -  

2018

ஆய்ணக்ம் - 1) தய்வு 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) அட்ணமப்டுத்ப்ட் ணநணஞங்ம குத்ய்ல் ஜற்தம் 

தைள்நநல் குப்ய்வு 4) தொடிவுலம் நந்துமஞலம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 . தைந்ந இஞஜ. சுந்ஞம்
க்ப்ள்ந அடநணநல் ஜநழ்ப் 

தல்நல் தத்துப்தைப்ட்டுத் நடன்
சூம-1993

2 ஓன.மணஔந்நஜ இஞஜ. சுந்ஞம்
ஜநழ்ணந அடநணநல் ஞப்தைலில் துநர் 

இநன் ங்கு- ஏர் ஆய்வு
ஜ - 1994

3 .ஓநணசுப்நஞஜநன் இஞஜ. சுந்ஞம்
ஜநழ்ணந அடநணநமப் ஞப்தைலில் 

ணசலிநன் ங்கு
ப்ஞல் -1995

ஆய்ணக்ம் - 1) த்நட்ம்  2) உமஞக்ட்டு  3) அடநணநல்-ஜநப்தல்நன் இமதை  4) ஜணர் தைநநடன்   5) ஜநழ் 

அடநணநலும் நட ஜந அடநணநலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் இழ்நன் ற்டம், ணர்ச்ஓந, துநர் இநன் அமஜப்தை 2) துநர் இழ்நன் உள்க்ம் 3)  

உமஞக்ட்டு (Discourse) 4) துநர் இழ்நல் மச்ஓற்ள் 5) ணஓர் தைநநடன்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜக்ள் ணல் ர்நல்- ஏர் அடநதொம் 2) ஜக்ள் ணல் ர்நலில் ணசலி   3) ணசலி ணந 

அடநணநல் 4) உள்க்ப் குப்ய்வு 5) ஙர்ள் ற்டந ஆஞய்ச்ஓந

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - அடநணநல்ஜநழ் ஜற்தம் 

ஜநழ்ணர்ச்ஓநத் துமட (Dept. of Scientific Tamil and Tamil Development)
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4 ஔ.ஓந்ந ஓ.நதட்டிதோர்த்ந
ஓங் இக்நத்நல் ஜதத்நம - ஏர் 

அடநணநல் ஆய்வு

ஓப்ம்ர் - 

1997

5 அ. ணள்நஙம் இஞஜ. சுந்ஞம்

ய்ஜந ணந அடநணநல் ஞப்தைலில் 

அடநணநல் இக்ங்நன் ங்கு- ஜநழ்ஙடு 

அடநணநல் இக்த்நன் ங்நப்தை

ஜர்ச் - 1998

6 . ண்ஓன் ஓ.நதட்டிதோர்த்ந
ம்தங்ப்நங்நல் அடநணநல் 

மச்ஓற்ள்- ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2001

ஆய்ணக்ம் - 1)  இக்ங்நல் ஜதத்நம 2) ஓங் இக்நங்நல் ஜதத்நம 3) உநநல் ஙக்நல் ஜதத்நம  

4) சூழ்ஙநமநல் ஙக்நல் ஜதத்நம 5) ஜதத்நமக் மச்ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் இக்ங்ள் உதணக்ம் 2) ஜநழ்ஙடு அடநணநல் இக்த்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 3) ஜநழ்ஙடு 

அடநணநல் இக்ச் ஓல்டுள் 4)  ஜநழ்ஙடு அடநணநல் இக்தொம் நட அடநணநல் இக்ங்லம் 5)  ஜநழ்ஙடு அடநணநல் 

இக் ணநதௌடுநல் ஜநழ்ப் ன்டு 6) ஜநழ் ணந அடநணநல் ஞப்தைணநல் ஜநழ்ஙடு அடநணநல் இக்த்நன் ஓதொப் 

ங்நப்தை

ஆய்ணக்ம் -1) ப்நங்லம் அடநணநல் ஓநந்மசலம் 2) மச்ஓல் ஆலமஜ 3) மச் ஓல்க் ஙடநதொமடள்
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7 .ஜணன் ஓ.நதட்டிதோர்த்ந
ஜநழ் ணநத் ஞவுத் ணடிணமஜப்தைம் 

குப்ய்வும்

ஆஸ்ட் - 

2002

8 இஞ.இந்து இஞஜ.சுந்ஞம்
ஜநழ் ணநப் டநநல் ல்ணந- 

நப்டநநன் ங்கு

ஆஸ்ட் - 

2002

9 . ஜநழ்ச்ஓல்ணந ங.ஔஓப் ணஞணநலில் ஜநழ்ப் ன்டு சூன் - 2005

 

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்ச ணநதொமடள் 2) ஞவுத் ம் 3) ஞவுத் ஙநர்ணந, ணடிணமஜப்ர்ள் ஜற்தம் நட் 

ஜண்மஜ 4) ஜன்தள் நல் தட்ம் 5) ஜன்தள் ன்டு தொமடத்ம் ஆய்வும் ணடிணமஜப்தைம்                                

   6) ண்மஜப்தைம் ணநமஓப்மத்ம் 7) ழுத்து ணடிணதொம் உத்ஞக்குடநதௌடும் 8) ணநஞ ஙநதணசங்லக்ச 

ஞவுத்ங்ள் 9) நர் ல்தள் அங்டி 10) இற்ம ஜந ஞவுத் ஆய்வு, ணநப் ல்மக்ங்ள்         11) 

ணண்மஜக்ச ஞவுத்ம் 12) அஞஙநஞல் 13) குதந்ட்மப் ன்டுத்தும்தொமட

ஆய்ணக்ம் - 1) ய்ஜந ணநக் ல்ணந  2) டநநல் ல்ணந ணஞத   3) ஜநழ்ணநப் டநநல் ல்ணநநன் நப்டந  4) 

டநநல் தல்நல் தத்ல் 5) மச்ஓல் ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநக் ணஞற்டநல் ணஞணநல் 2) ணஞணநலில் தத்துப் தைப்டு - உமஞக்டு                        

 3) ணஞணநல்  தல் மஜக் ண்ட்ம் 4) ணஞணநல் மச்ஓற்நன் டி ஙநம ணர்ச்ஓந 5) ணஞணநல் மச் 

ஓல்க் ஙடநதொமடள்
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10 ங.ற்டி
கு.அண்துமஞ 

சு.அஜநர்லிங்ம்(இ.ங)

ஜநழ்க் ப்நங்ள் உர்த்தும் 

அடநணநல் தத்துக்ள் - ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2005

11 .த்ஜஙன் ஓ.நதட்டிதோர்த்ந
நஞஞ்ஓநந்ந ணநடுமப் ஞட்த்நல் 

ஜநழ் இழ்நன் ங்கு (1947 - 1954)

ஆஸ்ட் -   

2005

12 தொ.சநஓஜந கு.அண்துமஞ
ஜல்ஙநமக் ல்ணநநல் இற்நல் 

ணநநநல் தைநநடமசக் ண்டநல்
டிஓம்ர் - 2005

13 .அதள்ஜந அஞ.ஜநஞஔன்
ட்டுத்ம தல்நல் அடநணநல் 

தைப்ட்டுத்நடன்
ஜர்ச் - 2008

ஆய்ணக்ம் - 1) ப்ந ணஞதம், அடநணநல் ஜநழ் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணண்மஜநல் 3) நலில்                                       

4) ந்நஞணநல் 5) இற்நல் 6) உநநல் 7) ட்ணநல் 8) நணநல் 9) ஜதத்துணணநல் 10) நட தத்துக்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞஞ்ஓநர் ஆட்ஓநநல் தைதுச்ஓந 2) நஞஞ்ஓநந்நணநல் இநநல் ஙநம   3) நஞஞ்ஓநந்ந  ணநடுமப் 

ஞட்ம் 4) நஞஞ்ஓநந்ந ணநடுமப் ஞட்த்நல் ஜநழ் இழ்நன் ங்கு (1947-1954) 5) ணநடுமக்குப் நன் 

தைதுச்ஓநநல் இநல் ணர்ச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ணந, அடநணநல் ல்ணந ணர்ச்ஓந 2) தொன்சடி ஆய்வுள் 3) ஆய்வு ஙடநதொமடள்   4) குப்ய்வு                     

 5) ஆய்வு தொடிவுள் நந்துமஞள் ஜற்தம் ஆஓமசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞணநல் 2) ணநங்நல் 3) ஜதத்துணணநல் 4) ணசணநல் 5) மநல்
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14 ஜ.தந கு.அண்துமஞ
தைதுக்ட்ம ஜணட்த் நல்தொமடக் 

மச்ஓற்ள் - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2008

15 ணந.ஓந.இஞஜஸ்ணஞ தொதன்
கு.அண்துமஞ /      

ந..சுந்நஞணந (இ.ங)

உா் க்க் ல்ணநநல் க்ம் - ஏா் 

ஆய்வு
சூன் - 2008

16 ஓ.ண்ப்ன் கு.அண்துமஞ ணநநல் ஜக்ம் - ஏா் ஆய்வு சூன் - 2008

17 .ஓந்நஞஓஞன் ங.ஔஓப்
ஜநழ் இக் தல்நல் அடநணநல் 

ஓநந்மசள்
டிஓம்ா் - 2007

 

ஆய்ணக்ம் - 1) நல் குழுஜங்லம் அணற்டநன் ஓதோச் ஓல்டுலம்  2) மச் ஓல்க் ஙடநதொமடள்                       

   3) நல்தொமடச் ஓற்லம் மச் ஓல்க்தொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்குத் துமகும் தோங்ள் 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்குத் துமகும் தோங்ள் 2) ஆய்வு ஙடநதொமடள் 3) குப்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநப்நநவும் ஙநமத்ம் 2) உநநல் 3) நம் 4) ணசநல் 5) உல் அடநணநல்                                           

 6) நல் தட்ம்
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18 ஓ. ன அஞ. ஜநஞஔன்
      அ இக்நக் கூற்தப் ல்நல்  

ஜநநன் ஜசஙநம ( ட்டுத்ம)
ஜர்ச் - 2009

19 . இஞ ங.ஔஓப்
ணள்ர் இக்நங்ள் அடநணநல் 

ர்மண
ஜர்ச் - 2009

20 சு. தொதஓன் ங.ஔஓப் ஜநழ் ஙநழ்நல் அடநணநல் ஓய்நள் ப்ஞல் - 2009

21 . ஓநத்ஞ ங.ஔஓப் ணழ்ணநலில் ணா்ஜக்ம ப்ஞல் - 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) அ இக்நக் கூதலம் ஜநதம் 2) ஜசதொம் உணநல் ட்டுலம் 3) அ இக்ந ஜநநன் 

ஜசஙநமத்ம் உணநல் ள்மலம் 4) அ இக்ந சவும் ப்ஞய்டிக் சவும்   5) அ இக்ந ஙத்ம் உஙத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணள்நன் மப்நக்நங்ள் 2) ணள்நன் ஆன்ஜனம் ஜற்தம் அடநணநல்  3) ணள்நன் அடநணநல் 

தைப்ட்டுத் நடன் 4) ணள்ர் அடநத் ந் தோலிமள்  5) ணள்ர் இக்நதொம் இன்மட அடநணநலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொன்சடி ஆய்வுள் நடசய்வு 2) அடநணநலும் இநலும் 3) ஜநழ் ஙநழ்நல் அடநணநல் ஓய்நநன் 

ணா்ச்ஓநப் க்குள் 4) அடநணநல் ஓய்நநன் ஜநஙம 5) அடநணநல் ஓய்ந ஞப்தைலில் இநல் உத்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணா்ஜக்மநன் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) ணா்ஜ ணநக்ங்ள் 3) ணா்ஜக் மத்ம் ஙய்த் னா்க்கும் தொமடத்ம் 4) 

ணா்ஜம் னா்க்கும் ஜதந்துள் 5) ணா்ஜக் ம ஏா் ற்ப்தைக் ம 6) ணா்ஜக்மத்ம் அக்குப்ஞ்ஓதம்
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22 தொ.ஓநணஸ் அஞ. ஜநஞஔன் மச் ஓல்க் ஙடநதொமடள்
ஆஸ்ட் - 

2009

23 ஓந. அஜற்ணஜந ங.ஔஓப்
அடநணநல் ஜநழ் ணா்ச்ஓநநல் 

நடநத்துணா்நன் ங்நப்தை

அக்ா் - 

2009

24 ங. ணநஓதோா்த்ந அஞ. ஜநஞஔன்
ஓங் இக்நத்நல் மத் நம ஏா் 

அடநணநல் ஜநப்தேடு

அக்ா் - 

2009

25 இ. ன ங.ஔஓப்
ஜநழ்ச் ஓநற்டநக்நங்ள் ஏா் அடநணநல் 

ர்மண
டிஓம்ா் - 2009

ஆய்ணக்ம் -1) அடநணநல் ஜநக்ம் 2) மச்ஓல் ணஞத 3) மச் ஓல் தொற்ஓந 4) மச் ஓல் ட்டு                       

     5) மச் ஓல் ஞப்டுத்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) அடநணநல் ஜநக் ணஞத 2) ஜசட்நன் ணதமத்ம் அடநணநல் ழுச்ஓநத்ம்  3) அடநணநல் ஜநழ் ணா்ச்ஓநப் 

நநல் நடநத்ணா்ள் 4) ஓசு ஓமநன் அடநணநல் ஜநழ் தல்ள்  5) அடநணநல் ஜநழ் ணா்ச்ஓநப் நநல் ஓசு ஓமநன் 

ங்நப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்ணநல் 2) ணசநல் 3) சூலில் 4) ணஞணநல் 5) ணநங்நல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டநக்நங்ள் அடநதொம் 2) ஓநற்டநக்நங்நல் ணண்மஜ 3) ஓநற்டநக்நங்நல் நலில்                

  4) ஓநற்டநக்நங்நல் ணஞணநல் 5) ஓநற்டநக்நங்நல் ணநங்நல் 6) ஓநற்டநக்நங்நல் ணசநல்
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26 ஓந. அந ஓ. நதட்டிதோா்த்ந 
ஓங் இக்நக் தப்தள்ள் ஏா் 

உநர்ச் சூலில் ஆய்வு
டிஓம்ா் - 2009

27 . ஜட்சுஜந ஓ. நதட்டிதோா்த்ந 
ஓங் இக்நத்நல் தொல்மத் நம ஏா் 

அடநணநல் ர்மண
டிஓம்ா் - 2009

28 . ணநஔஞஜ் ங.ஔஓப்
ன்சநகுஜந ஜணட்த்நல் ஜஞதைணந 

ஜதத்துணம்
ஓசணந - 2010

29 அ.ஔஞஜ் கு.அண்துமஞ

ஜல்ஙநமக் ல்ணநநல் நசந 

ஜண்மஜ ணந இற்நல் ற்நத்ல் - 

ஏா் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2010

ஆய்ணக்ம் - 1) இக் இக்நங்நல் தள் குடு 2) சூழ்ஙநமக் ஞநலம் தப்தலம்                                 

3) ணநச் சூழ்ஙநமநலும் தப்தள் அமஜவும் 4) ண்மத் ஜநநன் தப்தள் குடும் - சூழ்ஙநமநல் அடநவும்

ஆய்ணக்ம் -  1) ஙநப்குப்ட்டுா்வும் நமமஜப்தைம் 2) தொல்மத்நமப் ல்நல் ஜண்நல் ஓய்நள்                

     3) தொல்மத்நமப் ல்நல் ணஞணநல் ஓய்நள் 4) தொல்மத்நமப் ல்நல் ணநங்நல் ஓய்நள்                   

     5) ணசநல் - தணக் ற்த நல் தட்ச் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் -1) குஜந ஜணட் ஜக்நன் ணநணநல் 2) ணஞற்த ஙக்நல் ஜஞதைணந ஜதத்துணம்  3) ஜஞதைணந ஜதத்துண 

தொமடள் 4) ஜஞதைணந ஜதத்துணத்நல் ணா்ஜக்ம 5) ஜஞதைணந ஜதத்துணத்நல் தோலிமள்

ஆய்ணக்ம் -1) தொன்சடி ஆய்வுள் - எத ஜனள் ர்மண 2) ஆய்வு தொமட 3) ஞவு குப்ய்வு 4) ஆய்வு தொடிவுள் 

ண்டநந்மணள் ஜற்தம் நந்துமஞள்
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30 ந. ஓதொத்து ங.ஔஓப் ஓங் இக்நத்நல் தண ஙநமள்
நப்ஞணந - 

2010

31 ஓந. ன்டல் அஞஓந ஓ. நதட்டிதோா்த்ந ஙநண்டுநல் அடநணநல்  மச் ஓற்ள் ஜர்ச் - 2010

32 . ஞஜஷ் அஞ. ஜநஞஓன்
த்துப் ட்டு அ இக்நங்நல் 

உநநல் ஓய்நள்
ஜர்ச் - 2010

33 ங. ஓல்த்துமஞ ஓ. நதட்டிதோா்த்ந 

க்க் ல்ணநப் த்நட்த்நல் 

ய்ஜநணந அடநணநல் ல்ணந - ஏா் 

ஜநப்தேடு

ஜ - 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநண்டுநன் அமஜப்தைம் க்கும் 2) ணஞணநல் மச் ஓற்ள் 3) ணநங்நல் மச் ஓற்ள்                

4) நற் மச் ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ந்ஜநநன் அடநணநல் ஓநந்மசள் 2) தொல்மப்ட்டில் உநநல் ஓநந்மசள்                                               

3) ஙடுஙல்ணமநல் உநநல் ஓநந்மசள் 4) குடநஞ்ஓநப்ட்டில் உநநல் ஓநந்மசள் 5) ட்டிசப்மநல் உநநல் 

ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநழ் ணஞத 2) அடநணநல் ஜக்ம் 3) அடநணநல் மச்ஓற்ள் 4) அடநணநல் ற்நத்ல் 

தொமடள் 5) ஜணா் தைநநடன்

ஆய்ணக்ம் -1) தணதொம் ஜநதம் 2) தணதொம் ஙநதொம் 3) தணதொம் ற்தம் 4) தணதொம் ணசநலும்              

  5) தணதொம்  ணஞதொம்
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34 ங. ஜஞஜ் ங.ஔஓப்
ஜநநல் ஜசநமப் ள்நக் நப் 

ஜக்ம்

ஆஸ்ட் - 

2010

35 ங.மச்ஓல்ணந ஓ..நதட்டிதோர்த்ந ஜநர் ணநமட்டுக் மச்ஓல்
ஆஸ்ட் - 

2010

36 .ஜநண்ன் கு.அண்துமஞ
ல்ப்நம் உர்த்தும் அடநணநல் 

ஓநந்மசள்

ஆஸ்ட் - 

2010

ஆய்ணக்ம் -1) தொன் ஆய்வுள் - நடசய்வு 2) ஜசநமப்ள்நக் நப் ஜக் ணஞத 3) ந ஜக்த்நல் 

ப்டும் ஓநக்ல்ள் 4) நப் உமஞக்மண 5) நம் ற்நப்நல் ன்தம் ஙமதொமடச் ஓநக்ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நங்நல் ணநமட்டுள் 2) உல் ங ஙக்நல் ணநமட்டுள் 3) ஜஞதைஓர் 

ணநமட்டுலம் ஙட்டுப்தைட ணநமட்டுலம் 4) ஓசம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்ந ஙநப்நநவுலம் ப்குப்தை தொமடலம்  2) எலி நடப்நல் ஜற்தம் எலிக்கும் தொமடள்            

  3) ண்ணுப் ர்லம் நணநல் ஓநந்மசலம் 4) ஜய்ப்ட்டிநலில் உணநல் ஓநந்மசள்                                            

   5) ல்ப்நத்நல் உநநநல் ஓநந்மசள்
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37 ந.உத ஓ. நதட்டிதோர்த்ந
ல்ப்ந ஜய்ப்ட்டில் ஙக்நல் 

ட்டுத்ம தல்ள்

ஆஸ்ட் - 

2010

38 ந.ஓர்ஜந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந நதணஓத்நல் அடநணநல் ஓய்நள்
ஆஸ்ட் - 

2010

39 ங.நஓஜந ங.ஔஓப்
ஓங் இக்நத்நல் குடநஞ்ஓநத்நம - ஏர் 

அடநணநல் ர்மண

அக்ர் - 

2010

40 . இஞசுதுமஞ ங.ஔஓப்
ஓங் இக்நங்நல் அடநணநல் நல் 

தட்ச் ஓய்நள்

அக்ர் - 

2010

ஆய்ணக்ம் -1) ணண்மஜத் நல் தட்ம் 2) இதம்தைத் நல் தட்ம் 3) ப்ல் ட்டும் நல் தட்ம்                             

      4) நடநல் தட்ச் ஓய்நள் 5) நல் தட்க் மச்ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜய்ப்டு ணமஞமஞத்ம் - ணநக்தொம் 2) ஙற்டநமநல் ஜய்ப்டு 3) குதந்மநல் ஜய்ப்டு 4) 

ங்குதற்டநல் ஜய்ப்டு 5) லித்மநல் ஜய்ப்டு 6) அஙதெற்டநல் ஜய்ப்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓஜதொம் அடநணநலும் 2) நதணஓ அமஜப்தை 3) நதணஓத்நல் ப்டும் அடநணநல் ஓய்நள்                      

 4) மச் ஓல்க்தொம் நதணஓத்நல் மச்ஓற்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்மத் ஜநநன் அடநணநல் ஓநந்மசள் தொன் ஆய்வுள் ஏத ர்மண    2) குடநஞ்ஓநத்நமப் ல்நல் 

ணஞணநல் 3)குடநஞ்ஓநத்நமப் ல்நல் ணநங்நல்   4) குடநஞ்ஓநத்நமப் ல்நல் நலில் 5)குடநஞ்ஓநத்நமப் 

ல்நல் ணசணநல் ஜற்தம் நம்
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41 இஞ.இங் அஞ.ஜநஞஔன்
ஓநத்ர் ல்நல் அடநணநல் ஜற்தம் 

உல்ஙச் ஓநந்மசள்
நஓம்ர் - 2010

42 ங. டீஸ்ணஞன் அஞ.ஜநஞஔன் நதமணநல் அதொம் அடநணநலும்
ஓசணந  - 

2011

43 த. அசந ஔஜனஜ ஔந ங.ஔஓப்
ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் ல்ணந, 

உணநல் ஓநந்மசள்

ஓசணந  - 

2011

ஆய்ணக்ம் -1) ஓநத்ர் ல்நல் ணஞங்ள் 2) ஓநத்ர் ல்நல் ணநங்குள் 3) ஓநத் ஜதத்துணத்நன் ஓநடப்தை                           

4) ஓநத்ர் ல்நல் து ஜதத்துணம் 5) ஓநத்ர் ல்நல் ஆண், ண் ஜதத்துணம்

ஆய்ணக்ம் -1) நதமணநல் அதொம் அடநணநலும் 2) நதமணநல் அதொம் ணஞணநலும்                                           

   3) நதமணநல் அதொம் ணநங்நலும் 4) நதமணநல் அதொம் ணசநநலும்   5) நதமணநல் அதொம் 

நல் தட்தொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நச் ஓன்டதம் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் 2) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நப் 

த்நஞங்லம் ல்ணநச் ஓநந்மசலம் 3) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்ந இம்தணத்நசதம் ல்ணநச் ஓநந்மசலம்                        

    4) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நக் ள்மலம் உணநல் ஓநந்மசலம் 5) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்ந ஜநதம் 

உணநல் ஓநந்மசலம்
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44 தொ.ஜர்டி அஞ.ஜநஞஔன்
உ.ண.ஓ. குதந்ம உமஞநல் 

அடநணநல் ஓய்நள்

நப்ஞணந  - 

2011

45 .உஜஞந ங.ஔஓப் ஓங் ணழ்ணநலில் டமண ணநங்குள்
நப்ஞணந  - 

2011

46  தொ. ஜசந்ந ங.ஔஓப்
ஙட்டுப்தைட ணக்தநல் அடநணநல் 

ஓய்நள் (ஙஜக்ல் ஜணட்ம்)
ஜர்ச்  - 2011

47 ந. தஞன் ஓ. நதட்டிதோர்த்ந
ட்டுத்மநல் அடநணநல் நல் 

தட்க் மச் ஓற்ள்
ப்ஞல்  - 2011

    ஆய்ணக்ம் -1) உ.ண.ஓ. குதந்ம உமஞநல் து அடநணநல் ஓய்நள் 2) உ.ண.ஓ.    குதந்ம உமஞநல் 

ணண்மஜச் ஓய்நள்  3) உ.ண.ஓ. குதந்ம உமஞநல் ணநல் ஓய்நள் 4) உ.ண.ஓ. குதந்ம உமஞநல் 

ணஞணநல் ஓய்நள் 5) உ.ண.ஓ. குதந்ம உமஞநல் ணநங்நல் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் இக்நப் நன்தைம் 2) ஓங் இக்நத்நல் டமணள் 3) ஓங் இக்நத்நல் ணநங்குள்                          

4) ஓங் இக்நத்நல் ஜசநர்லம் டமண ணநங்குலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙஜக்ல் ஜணட் ஙட்டுப்தைட ணக்ற்தப் நவுள் 2) ஙட்டுப்தைடப் ஜந  ணநடுமநல் அடநணநல்       

  3) ஙட்டுப்தைட ஜக்ள் ஜதத்துணம் 4 )ஙட்டுப்தைட ஙம்நக்மநல் அடநணநல்  5. ஙட்டுப்தைட ணக்தநல் ஜஞதைணந 

ணண்மஜ - ணா்ச்ஓந ஙநமள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞணநல் மச்ஓற்ள் 2) ணநங்நல் மச் ஓற்ள் 3) நல் தட்க் மச் ஓற்ள்
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48 இ.ஞ. இங்ணன் அஞ.ஜநஞஔன்
ஜநழ் இக்நங்நல் ஜநநன் 

க்தொம் அடநணநல் கூதலம்
ப்ஞல்  - 2011

49 ஞ. ந அஞ.ஜநஞஔன்
அடநணநல் ஙக்நல் ஙற்டநமக் 

தப்தள்ள்
ப்ஞல்  - 2011

50 இஞ.தொஞநஞன் ங. ஔஓப்
அடநணநல் ஜநழ் ணா்ச்ஓநநல் ணண்மஜ 

அடநணநல் இழ்நன் ங்கு
சூன் - 2011

ஆய்ணக்ம் -1) ஜந - து அடநதொம் 2) இக்நங்நல் ஜநநன் க்ம் 3) ஜநநல் து அடநணநல் 

கூதள் 4) ணண்மஜப் ஜநள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் இக்நத்நல் ஙற்டநம 2) ஙற்டநமநல் உவு 3) ஙற்டநமநல் ணநங்கு   4) ஙற்டநமநல் ணஞம் 5) 

ஙற்டநமநல் டமண

ஆய்ணக்ம் -1) ணண்மஜ அடநணநல் இழ்நன் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) ணண்மஜ அடநணநல்  இழ்நல் 

ணநணதம் ட்டுமஞலம் அணற்டநன் உமஞஙம அமஜப்தை ஜற்தம் ட்டுமஞா்ள்  3) ணண்மஜ அடநணநல் இழ்நல் 

மப்ட்டுள் ணல் நஜற்ட உத்நள்  4) ணண்மஜ அடநணநல் இழ்ள் ணநணஓநநம ற்டுத்நத்ள் 

க்ம் 5) ணண்மஜ அடநணநல் இழ்நன் தத்துச் ஓநத்நஞங்ள் தைமப்ங்ள் ணந ணநக்ப்டும் தத்துக்ள்
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51 தொ.இஞந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந

ஓங் இக்நப் ண்ற் தைணா் 

ல்நல் அடநணநல் நல் தட்ச் 

ஓய்நள்

சூன்  - 2011

52 . குஓஞன் கு.அண்துமஞ
சுற்தச் சூலில் தல்நல் அடநணநல் 

ஜநழ் உமஞக்ட்டும் ஙமத்ம்

ஆஸ்ட் - 

2011

53 மண. நஞஔன் ங. ஔஓப்
ஜநநல் இங்மப் ட்க் நப் 

ஜக்ம்

ஓப்ம்ா் - 

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நதொம் ஓங் இக்நப் ண்ற் தைணா்லம் 2) உநநல் ஓய்நள்  3) ணசநல் ஓய்நள்      

   4) நல் தட்ச் ஓய்நள் 5) சூழ்ஙநமநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) உமஞக்ட்டு ஏா் அடநதொம் 2) சுற்தச் சூலில் தல்நல் உமஞக்ட்டு 3) சுற்தச் சூலில் தல்நல் 

ஜநஙம 4) சுற்தச் சூலில் தல்நல் தத்துப் தைப்ட்டு உத்நள் 5) சுற்தச் சூலில் தல்நல் தத்க்ம் 

ஜம்டுத்தும் ணநதொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நப் ஜக் ணஞத 2) நப் ஜக்தொம் தத்துப் தைப்டும் 3) நப் ஜக்த்நல் 

ஜநா்ப்தை தொமடள் 4) நப் ஜக்த்நல் ஜணா்நன் ஓல்டு 5) நப் ஜக்த்நல் ஜணர்நன் 

ஓல்டு
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54 ங. ஓந்நல் குஜந ங. ஔஓப் ஜந தண்மள் ஏா் அடநதொம் சூன்  - 2011

55 ஜ.சநன் ஓ. நதட்டிதோர்த்ந

ஜநழ் ணா்ச்ஓநநல் க்ா் மகா் தொ. 

தஙநநநன் இநல் நள் - ஏா் 

ஆய்வு

அக்ா் - 

2011

56 . அதொ கு. அண்துமஞ லித்மநல் அடநணநல் ஓய்நள் டிஓம்ா் - 2011

57 . ஓதொத்நஞஞஜ் ங. ஔஓப்
அடநணநல் ஜநா்ப்தைம் ஓநக்ல்லம் 

னா்வுலம்
டிஓம்ா் - 2011

ஆய்ணக்ம் - 1. ஜநக் மள் -  ஏா் அடநதொம் 2. தண்மநல் அடநணநல் ஓய்நள் 3. ஓநற்ங்நல் அடநணநல் 

ஓய்நள் 5. ங்நல் அடநணநல் ஓய்நள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) மகா் - ன்தொப் ர்மண 2) மகதம் இநலும் 3) இழ்ள் ணநக் மகநன் மப்தைள்                   

4) இழ்நல் மகநன் ஜநப் ன்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் லித்ம தஜநம்  2)  லித்மநல் ணஞங்ள்  3) லித்மநல் 

ணநங்குள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநா்ப்தை - தொன் ஆய்வுள் - எத ர்மண 2) அடநணநல் ஜநா்ப்நன் மண, 

ணமஞமடள், ணநக்ங்ள் 3) அடநணநல் ஜநக் தொற்ஓநள் 4) அடநணநல் ஜநா்ப்நல் ற்டும் ஓநக்ல்ள் ஜற்தம் 

னா்வுள்
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58 ந.ஓங்ன இஞ.இந்து
ட்டுத்ம அதல்நல் ம்தம் 

இற்ம
டிஓம்ா் - 2011

59 .ல் ங.ஔஓப்
ஜநநல் நப் ஜக்ம் 

(உர்ஙநமப்ள்ந)
டிஓம்ா் - 2011

60 தொ.சுஜந இஞ.இந்து
நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் 

அடநணநல் ஓய்நள்
ஓசணந - 2012

 ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டுத்ம அதல்நல் ஙநப்குடு 2) ட்டுத்ம அதல்நல் ஙனா்ணம்                                      

3) ட்டுத்ம அதல்நல் ற்தணந 4) ட்டுத்ம அதல்நல் ணசதட்ம்  5) ட்டுத்ம அதல்நல் ன 

ணம

ஆய்ணக்ம் - 1) உர்ஙநமப்ள்நக் நப் ஜக்ம் 2) நப் ஜக்ச் ஓநக்ல்ள்  3) நப்  உமஞக் மண 

உத்ந 4) நம் ற்நப்நல் ஓநக்ல்

ஆய்ணக்ம் - 1) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ணஞணநல் ஓய்நள் 2) நசண் னழ்க்க்கு  தல்நல் ணநங்நல் 

ஓய்நள் 3) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் து அடநணநல் ஓய்நள் 4) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ணசநல் 

ஓய்நள் 5) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் நற்தட்ணநல் ஓய்நள்
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61 . ஓநணலிங்ம் அஞ.ஜநஞஓன்
அடநணநல் ஜநழ் ணர்ச்ஓநநல் நசஜந 

ஜதத்துண ஜநன் ங்நப்தை
ஓசணந - 2012

62  . ஓல்ணந இஞ.இந்து
ண்மத் ஜநநன் டநநல் நல் 

தட்ம்
ஓசணந - 2012

63 .கசஓஞன் ங. ஔஓப் ஜநநன் ஜதத்துணக் ம
நப்ஞணந - 

2012

64 .தொத்துட்சுஜந ங. ஔஓப்
ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் 

சுற்தப்தைடச் சூல் ஓநந்மசள்

நப்ஞணந - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநழ் ணஞதம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நசஜந ஜதத்துண ஜநல் தத்மஜவு  3) நசஜந ஜதத்துண 

ஜநன் உமஞக்ட்டு 4) நசஜந ஜதத்துண ஜநன் ஙமத்நடன் 5) நசஜந ஜதத்துண ஜநன் மச்ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்ஜநநன் நதொம் டநநலும் 2) ந்ஜநநன் ந்நஞப்   டநநல்   3) ந்ஜநநன் 

ட்மஜப்தைப் டநநல் 4) ந்ஜநநன்  ஙனா்ஓசப் டநநல்  5) ந்ஜநநன் நட டநநல் ஜற்தம் நல் 

தட்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) தொன்சய்வுள் - நடசய்வு 2) ஜநழ் ஜதத்துண ணஞத 3) ண்ம இக்நங்ள் ட்டும் ஜதத்துண 

தொமடள் 4) ஓநத்ர்ள் ண் ஜநழ் ஜதத்துணம் 5) ஜநழ் ஜதத்துணதொம் இன்மட ஙநமத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் ணழ்ணநல் சூல் 2) ஓம்ஜநத் ஜநழ்     இக்நங்நல் ணஞணநல் 

சூல் 3) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் ணநங்நல் சூல்  4) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் சுற்தப்தைடச் சூல்
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65 உ. ஙநண கு. அண்துமஞ
ஓங்ப் தைடப்ல்நல் அடநணநல் 

ஓய்நள்

நப்ஞணந - 

2012

66 ஓ. அங்ற்ண்ந ங. ஔஓப்
நதஜந்நஞம் ட்டும் ணழ்ணநல் 

ஙடநதொமடள்

நப்ஞணந - 

2012

67 . ஓத்ணந கு. அண்துமஞ
ட்டுத்ம அதல்நல் தத்துப் 

நஜற்ட உத்நள்
ஜர்ச் - 2012

68 ஓௌ. ஞந ஜநச்ஓநட்டு இஞ. இந்து
ஓங் இக்நப் ண்ற்தைணா் 

ல்நல் அடநணநல் ஓய்நள்
ஜர்ச் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) அப்ல்லம் தத்துப் நஜற்டதொம் 2) தத்துப் நஜற்டத்நன் ணமள் குடநதௌடுள்                                   

 3) அஜந்ா்லம் குடநப்தைப் தலம் 4) தத்துப் நஜற்டங்லம் நட உத்நலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்ம இக்நப் ண்டிர் கூற்தநல் உணநல் 2) ஓங்ப் ண்ற்தைணா் ல்நல் உணநல் 

3) ஓங்ப் ண்ற்தைணா் ல்நல் ணஞணநல் 4) ஓங்ப் ண்ற்தைணா் ல்நல் ணநங்நல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞணநல் 2) ணநங்நல் 3) ணசநல் 4) சுற்தப்தைடச் சூலில்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதஜந்நஞம் அடநதொம் 2) நதஜந்நஞதொம் ணழ்ணநலும் 3) நதஜந்நஞத்நல் த உற்த்ந ஙடநதொமடள்                   

  4) நதஜந்நஞம் கூதம் ஙய்லம் னா்வுலம் 5) நதஜந்நஞத்நல் நசம் ஜற்தம் தோச்சுப் நற்ஓந (ம்)
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69 க.ஔஓப் அதள் ஞஔன் ங. ஔஓப்
ணநணநலிம் ஜற்தம் ண்மத் ஜநழ் 

இக்நத்நல் ணஞங்ள் -  எப்ய்வு
ப்ஞல் - 2012

70 ஓ. ஞநணந கு. அண்துமஞ
ஓங் இக்நத்நல் தோலிம ஜதத்துணதொம் 

உவு தொமடலம்
ப்ஞல் - 2012

71 து.ஔ
கு. அண்துமஞ

குதந்மநல் மச் ஓற்ள் ப்ஞல் - 2012

72 இஞ. ஜஸ்ணந ங. ஔஓப் ஓங் இக்நத்நல் ர்க்ம ப்ஞல் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநணநலிம் ஜற்தம் ண்மத் ஜநழ் இக்நம் - அடநதொம் 2) ணஞ ணமப்டு, ணநணநலிம்                                

  3) ணஞ ணமப்டு, ஜநழ் இக்நம் 4) ணநணநலிம் ஜற்தம் ஜநழ் இக்நம் சுட்டும் ணஞ ணமப்ட்டு எற்தமஜ

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் தோலிம ஜதத்துணம் 2) ஓங் இக்நத்நல் கும் உவு தொமடள்                            

  3) உணநற்குப் ன்டும் ணஞங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) மச் ஓற்ள் ஏா் ர்மண 2) ணஞணநல் மச் ஓற்ள் 3) ணநங்நல் மச் ஓற்ள்                           

4) நல் தட்க் மச் ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நப் நன்தைம் 2) ஓங் இக்நத்நல் ம அமஜப்தைலம் ர் தொமடலம்                                   

 3) ஓங் இக்நத்நல் ர்க் தணநள்  4) ஓங் இக்நத்நல் ர்க் ங்ள்
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73 . ஓநணன் கு. அண்துமஞ
நதஙவுக்ஞஓா் ணஞத்நல் அடநணநல் 

ஓநந்மசள்
ஜ - 2012

74 ஜ. ன்ஜந அஞஓந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந
து அஞநநல் அடநணநல் மச் 

ஓற்ள்
சூன் - 2012

75 . சுந இஞ.இந்து மக் நநல் டநநல்
ஆஸ்ட் - 

2012

76 ஓ. தைணசஸ்ணந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந
ல்ப்ந ஜஞநலும் நற் 

ஜற்டங்லம்

ஓப்ம்ா் - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) க்ந இக்நத்நன் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) நதஙவுக்ஞஓா் ணஞத்நல் ணஞணநல் ஓநந்மசள்               

3) நதஙவுக்ஞஓா் ணஞத்நல் ணநங்நல் ஓநந்மசள் 4) நதஙவுக்ஞஓா் ணஞத்நல் ணசநல் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்ணந ஜதத்துணக் ல்லூநநல் து அஞநநன் ங்நப்தை 2) து அஞநநன் இல்தைம் 

ஙக்தொம் 3) அடநணநல் மச் ஓற்ள் எத ணஞற்தப் ர்மண 4) து அஞநநல் ஜதத்துணக் மச் ஓற்ள் 5) 

து அஞநநல் ஜதத்துணக் மச் ஓற்நன் அமஜப்தைம் நவும்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநழ் இழ்நன் ணஞற்த ஙக்கு 2) மக்நர் இநன் அக் ட்மஜப்தை                                   

3) மக்நநல் டநநல் உமஞக்மண 4) மக்நநல் டநநல் மச் ஓல்ட்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்ந ஜஞநல் - இல் அமஜப்தை தொமட 2) ஜஞநக்ங்நல் ஜஞநலும் ஜஞதைச் ஓற்லம்                

3) ஜஞநல் ணதடுள் - தைடஙமச் சூத்நஞங்ள் ஜஞதை ஜற்டத்நல் தைடஙம ஜற்தம் இமச் ஓதலின் ங்கு 4) ஜஞதைச் 

ஓற்லம் ஜற்டங்லம்
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77 அ.ஜ ஜர்ச்ஓல்ணந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந
இக்ம் ற்நத்லில் ற்டல் ற்நத்ல் 

உத்நள் - ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ா் - 2012

78 .ணந ஓ. நதட்டிதோர்த்ந நதஜந்நஞத்நல் அடநணநல் ஓய்நள் டிஓம்ா் - 2012

79 .தர்ஜந ங.ஔஓப் ஜநழ்ச் ஓன்டதம் அடநணநல் ஜநழும் டிஓம்ா் - 2012

80 ஓ.ஓண்தொணந ங.ஔஓப்
ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் 

குடிநதப்தைள் ( இக்ந ணநக்ம்)
டிஓம்ா் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்ஜநநன் குடிநதப்தைள் - தொன் ஆய்வுள் எர் ர்மண 2) ஜக்ள் நநவுலம் நநவுலக்ற்ட 

குடிநதப்தைலம் 3) குடிநதப்தைக் ட்மஜப்தைம் ட்டுஜசப் தட்லம் 4) குடிநதப்தைக் ட்மஜப்நன் நல் தட்ம்            

  5) ன்மஜக் குடிநதப்தைநன் ஜஞதைத் ர்ச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) த்நட்த்நல் இக்ம் தம் இதொம் இக்ப் த்நன் இன்டநமஜமஜத்ம்                                

   2) இக்ம் ற்நக்கும் தொமடள் 3) இக்ம் ற்டல் - ற்நத்ல் ற்டந ஜணர்நன் ஜசப்ன்மஜநமச அடநல்       

        4) இக்ம் ற்டல் - ற்நத்ல் ற்டந ஆஓநநர்நன் ஜசப்ன்மஜநமச அடநல் 6) இக்ப்ம் 

ணதக்ப்டுணற்ச ஞங்லம் ஜணர்ள் ணநதம்ந ற்ற்ச ணநதொமடலம்

 ஆய்ணக்ம் - 1) நததோர் ணஞத 2) நதஜந்நஞத்நல் ப்டும் ணஞணநல் ஓய்நள்   3) நதஜந்நஞத்நல் ப்டும் 

ணநங்நல் ஓய்நள் 4) நதஜந்நஞத்நல் ப்டும் ஜதத்துணச் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) .ங.அப்தைஓஜநத்ம் அடநணநல் ஜநழும் 2) ஔந.ஆர்.ஜஞசதம் அடநணநல் ஜநழும் 3) குன்டக்குடி 

அடிதம் அடநணநல் ஜநழும் 4) ங.சுப்தை ஞட்டிதம் அடநணநல் ஜநழும் 5) ஜமண தொஸ்வும் அடநணநல் ஜநழும்
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81 .ஔனண அஞ.ஜநஞஓன்
ஓங் இக்நத்நல் ஙய்ல் நம ஏர் 

அடநணநல் ஙக்கு
ஓசணந - 2013

82 .சு.ஓங்ர் அஞ.ஜநஞஓன்
அடநணநல் ஙக்நல் அஙதெற்தக் 

தப்தள்ள்
ஓசணந - 2013

83 .ன்சந ங.ஔஓப்
அடநணநல் ஜநழ் ணர்ச்ஓநநல் ஓநங்ப்தர், 

ஜஓந ஜநர்நன் ங்நப்தை

நப்ஞணந - 

2013

84 ஔ.ட்ணநன் ஓந்நஞஓன் ங.ஔஓப் ணநணநலித்நல் அடநணநல் ஜர்ச் - 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்ந ஜந்நன் ணழ்ணநல் 2) ஙய்ல் நமப்ல்நல் ணசநல்   3) ஙய்ல் 

நமப்ல்நல் சூலில் 4) ஙய்ல் நமப்ல்நல் ணஞணநல் 5) ஙய்ல் நமப்ல்நல் ணநங்நல்

          ஆய்ணக்ம் - 1) தப்தள் அடநதொம் 2) அஙதெற்டநல் உவு 3) அஙதெற்டநல் ணஞங்ள்                                       

4) அஙதெற்டநல் ணநங்குள் 5) அஙதெற்டநல் நல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநங்ப்தர், ஜஓந ஙடுநன் ணஞத - அடநதொம்  2) ஓநங்ப்தர், ஜஓந       ஜநழ்ப்ள்நலம் 

ள்நப் தல்நல் அடநணநலும் 3) ஓநங்ப்தர், ஜஓந ஙடுநல்  ஜநழ் இழ்லம்  அடநணநலும் 4) ஓநங்ப்தர், ஜஓந 

ஙடுநல் மச்ஓல் உதணக்தொம் ன்டும் 5) ஓநங்ப்தர், ஜஓந ஙடுநல் அடநணநல் ஜநழ் ழுத்ர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் ஜநழ் ணஞற்தச் ஓநந்மச 2) ணநணநலித்நல் அடநணநல் உமஞக்ட்டு    3) ணநணநலித்நல் அடநணநல் 

ஜநஙம 4) ணநணநலித்நல் அடநணநல் மச்ஓற்ள்
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85 கு. ஸ்தூந கு. அண்துமஞ த்துப்ட்டில் ணண்மஜத் நல்ள் ஜர்ச் - 2013

86 .ஆததொம்

.ய்வீன்/    

அ.நதணள்லணன்        (இ. 

ங)

ஜல்ஙநமப்ள்ந இற்நல் க் 

மச் ஓல்க்ம் - ஏர் ஆய்வு
ஜர்ச் - 2013

87 இஞ.ஓனஷ்குஜர் ங.ஔஓப்
ஜல்ஙநமப்ள்நத் ணஞணநல்       

ஜக்ம்
சூம - 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) த்துப்ட்டில் ணண்மஜத் நல் தஜநம் 2) த்துப்ட்டில் ணண்மஜத்    நல் ணம              

3) த்துப்ட்டில் ணண்மஜத் நல் ணர்ச்ஓந 4) த்துப்ட்டில் ணண்மஜத் நல்   தட்ம் 5) த்துப்ட்டில் 

நடத்நல் தொமட

ஆய்ணக்ம் - 1) மச்ஓல்க் ணஞத 2) மச்ஓல்க் ஙடநதொமடள் 3) ஜல்ஙநம தொம் ஆண்டு இற்நல் 

க் மச்ஓல்க்ம் 4) ஜல்ஙநம இஞண்ம் ஆண்டு இற்நல் க் மச்ஓல்க்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநல் தக்தொம் ணர்ச்ஓந ஙநமத்ம் 2) அடநணநல் ஜக்தொம் ணஞணநல் தத்லும்             

 3) ணஞணநல் ஜக்தொம் ஜணர் தைநநடதம் 4) ணஞணநல் மச்ஓல்க்தொம் உமஞக்ட்டு ஙடநத்ம்
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88          தை.ஓஞணன் கு. அண்துமஞ
ஓம்ஜநத் ஜநநல் அடஇக்நங்ள் 

உா்த்தும் அடநணநல் ஓநந்மசள்

ஆஸ்ட் - 

2013

89 இஞ.ஙன் இஞ.இந்து
த்துப்ட்டில் அடநணநல் ஜற்தம் நல் 

தட்ச் ஓய்நள்

ஓப்ம்ா் - 

2013

90 இஞ.ஓத்நணந ங.ஔஓப் தங்மநல் அடநணநல் ஓய்நள்
நப்ஞணந - 

2014

91 ஓந.இஞஜஜநர்ம் ங.ஔஓப் ஓனணஓநந்ஜநநல் அடநணநல் ஓய்நள்
நப்ஞணந - 

2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓனணஓநந்ஜநநல் ணஞங்ள் 2) ஓனணஓநந்ஜநநல் ணநங்குள் 3)  ஓனணஓநந்ஜநநல் ணசநல்                 

   4) ஓனணஓநந்ஜநநல் நலில்  5) ஓனணஓநந்ஜநநல் து அடநணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜநத் ஜநநல் அடஇக்நங்ள் உா்த்தும் ணஞணநல் ஓய்நள்  2) ஓம்ஜநத் ஜநநல் 

அடஇக்நங்ள் உா்த்தும் ணநங்நல் ஓய்நள் 3) ஓம்ஜநத் ஜநநல் அடஇக்நங்ள் உா்த்தும் து அடநணநல் 

ஓய்நள் 4) ஓம்ஜநத் ஜநநல் அடஇக்நங்ள் உா்த்தும் ணசநல் ஓய்நள் 5) ஓம்ஜநத் ஜநநல் 

அடஇக்நங்ள் உா்த்தும்நல் தட்ணநல் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) த்துப்ட்டு ஜனள்ர்மண 2) த்துப்ட்டில் இற்ம 3) த்துப்ட்டில் தண ங்ள்                                  

4) த்துப்ட்டில் அடநணநல் ஓய்நள் 5) த்துப்ட்டில் நல் தட்ச் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தங்மநன் அமஜப்தைம் உள்க்தொம் 2) தங்மநல் ணஞங்ள்   3) தங்மநல் ணநங்குலம், 

டமணலம் 4) தங்மநல் நல்ள் 5) தங்மநல் தண்மள்
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92 இஞ.ஜநழ்ச் ஓல்ணந ங.ஔஓப்
ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நத்நல் 

ஜதந்கும் ணஞங்ள்

நப்ஞணந - 

2014

93 .உத அஞ.ஜநஞஓன்
இஞட்மக் ப்நங்நல் இற்ம 

அடநணநல்
ஜர்ச் - 2014

94 .சுதொத்ஞ இஞ.இந்து ஓங் இக்நத்நல் ஊா்நள் ஜர்ச் - 2014

95 இ.ன்சனா்ஓல்ணம் அஞ.ஜநஞஓன்
ஙக்னஞா் ஓங்ப் க்நல் அநலும் 

அடநணநலும்
ஜர்ச் - 2014

 ஆய்ணக்ம் -  1) ஜதத்துண ணஞங்ள் - தொன் ஆய்வுள் 2) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நங்ள் - அடநதொம்                                      

 3) ந்ஜநநன் ஙநப்குட்டில் ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நத் ணஞங்ள் 4) ஓம்ஜநத் ஜநழ் இக்நத்நல் ஜதந்கும் 

ணஞங்ள் 5) இன்மட ஙநமநல் ஜதந்கும் ணஞங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ப்ந ணா்ச்ஓநத்ம் அடநணநல் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) இஞட்மக் ப்நங்நல் ணஞணநல் நவுள்                      

3) இஞட்மக் ப்நங்நல் ணநங்நல் ஞவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் ஓதோக் ட்மஜப்தை 2) ஓங் இக்நத்நல் க்குணஞத்துப் நவுள்   3) ஓங் 

இக்நத்நல் ஙநணந ஊர்நள் 4) ஓங் இக்நத்நல் ஙனா்ணந ஊா்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநக்நத்நல் ஙக்னஞா் தஜநம் 2) ஙக்னஞா் ஓங்ப் க்நல் அநல் 3) ஙக்னஞா் ஓங்ப் க்நல் 

ணஞணநல் 4) ஙக்னஞா் ஓங்ப் க்நல் ணநங்நல் 5) ஙக்னஞா் ஓங்ப் க்நல் துஅடநணநல்
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96 .ஙநத் இஞ.இந்து
சுஔணநன் தைநசங்நல் அடநணநல் 

நல்தட்ச் ஓய்நள்
ஜ - 2014

97 ஓந.ா்ஜணந அஞ.ஜநஞஓன்
அடநணநல் ஜநழ் ணா்ச்ஓநநல் அடந 

அடநணநல் இநன் ங்நப்தை
ஜ - 2015

98 ஓந.உதஞந கு. அண்துமஞ
க்ப்ள்நநல் நம் ற்நத்ல் - 

ஏா் ஆய்வு

ஓப்ம்ா்- 

2015

99 . ஆசந்ந கு. அண்துமஞ
நதகசஓம்ந்ா் ணஞத்நல் அடநணநல் 

கூதள்
2015

ஆய்ணக்ம் - 1) தைநச ணஞற்டநல் சுஔணநன் ங்நப்தை 2) சுஔணநன் தைநசங்நல் ஜநஙமக் கூதள்                          

3) சுஔணநன் தைநசங்நல் து அடநணநல் ஓய்நள் 4) சுஔணநன் தைநசங்நல் நதட்ச் ஓய்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடந அடநணநலில் ஙமநல் ஜற்தம் மச் ஓல்லில் கூதள் 2)அடந அடநணநலில் ஓதொணநல் 

ஓநந்மசள் 3) அடந அடநணநலில் ணண்மஜநல் தட்ங்ள் 4) அடந அடநணநலில் உநநல் ணநணநப்தைள் 5) அடந 

அடநணநலில் அடநணநல் ண்டுநடிப்தைள் 6) அடந அடநணநலில் ணசநல் ணநக்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொன்சடிக் ந ஆய்வுள் 2)  க்ப்ள்நநல் நம் தஜநம்  3) க்ப்ள்நநல் 

நக் மச் ஓற்ள் 4) க்ப்ள்நநல் நம்  ற்நத்ல் 5) க்ப்ள்நநல் நப் தைநநடன்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதகசஓம்ந்ா் ணழ்ணநல் ஙடந 2) நதகசஓம்ந்ா் ணஞத்நல் ணஞணநல் ஓய்நள்                            

3) நதகசஓம்ந்ா் ணஞத்நல்  ணநங்நல் ஓய்நள் 4) நதகசஓம்ந்ா் ணஞத்நல் து அடநணநல் ஓய்நள்
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100 ஓந. சுா் கு. அண்துமஞ
ஓங் இக்நப் ண்ற்தைணா் 

ல்நல் ண்ட்டு அடநணநல் கூதள்
டிஓம்ா் - 2015

101 ஞ. அர்ஔனசன் அஞ.ஜநஞஓன்
குஜந ஜணட்த்நல் இற்ம ஓர் 

ஜதத்துண தொமடள்
ஓசணந - 2016

102 .ஓந்நல்குஜர்
கு. அண்துமஞ ஜநழ்ணர்ச்ஓநக்கு நசந ஜன்தள் ஏர் 

ஆய்வு
ஜர்ச் - 2016

103 இஞ.ஓத்நதுர் கு. அண்துமஞ
குடணஞ்ஓந தல்நல் அடநணநல் 

ஓநந்மசள்
ப்ஞல் - 2016

ஆய்ணக்ம் - 1) இற்மஓர் ஜதத்துண ணர்ஙநம 2) இற்மஓர் ஜதத்துண ஙடந 3) இற்மஓர் ஜதத்துணத்நல் ற்ர்ப்தை 4) 

இற்மஓர் ஜதத்துணத்நல் தோலிம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழும் நசநத்ம் 2) ஆய்வுப் நன்தைங்ள் 3) நசநநன் ட்மஜப்தை ஜற்தம் ழுத்துச் ஓனஞமஜப்தை 4) ஜநழ் 

ஜன்தள்  5) இமத் ஜநழ்ப் ன்டு ஜற்தம் ற்டல், ற்நத்ல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்ச் ஓநற்டநக்நங்ள்- குடணஞ்ஓநநன் ஙநமப்டு 2) குடணஞ்ஓந இக்நத்நல் ணஞ இசங்ள்                      

3) குடணஞ்ஓந இக்நத்நல் ணநங்நசங்ள் 4) குடணஞ்ஓந இக்நத்நல் து அடநணநல் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நதொம் ண்டும் 2) ஓங்ப் ண்ற்தைணா் ல்நல் ண்ட்டு ஙக்நல் உவுள் 3)  

ஓங்ப் ண்ற்தைணா் ல்நல் ண்ட்டு ஓர்ந் நல் 4) ஓங்ப் ண்ற்தைணா்நல் ஜதத்துணக்கூதள் 5) ஓங்ப் 

ண்ற்தைணா் ல்நல் தைணா்ள்
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104 .இஞணநக்குஜர் இஞ.இந்து

ஜல்ஙநமப்ள்நக் நப்டந 

அடநணநல்  தல்நல் மச் 

ஓல்க்ம்

ப்ஞல் - 2016

105 ணந.தைந்ந கு. அண்துமஞ
அடநணநல் ஙக்நல் ஜநழ்ப் 

தைதுக்ணநமள்
ப்ஞல் - 2016

106 ஜ.ணங்ஔந . ய்வீன்
ஜந அடநணநல் ணஞற்டநல் ங்கு 

ஙட்டின் ம
ஜ - 2016

107 ஞ. ௌந அஞ.ஜநஞஓன் தொற் அட இக்நங்நல் ஜசந ணம் சூன் - 2016

ஆய்ணக்ம் - 1) தொன்சடி ஆய்வுள் - எத ண்ட்ம் 2) ஜல்ஙநமப்ள்நக் நப்டந அடநணநல் ஜக்தொம் 

ற்நத்லும் 3) ஜல்ஙநமப்ள்நக் நப்டந அடநணநல் தல்    மச்ஓல்க்ம்                      4) 

ஜல்ஙநமப்ள்நக் நப்டந அடநணநல் தல்நல் ஜநகூத 5) ஜல்ஙநமப்ள்நக் நப்டந அடநணநல் தல் 

தைநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்கு ஙட்டு ஙநணநல் அமஜப்தை 2) ணண்மஜ ணழ்வும் ணதொம் 3) ஜஞதைணந ஜதத்துண தொமட                      

4) நல் தட் ஜம்ட்டுத் நடன் 5) ங்கு ஙட்டு அடநகர்நன் ங்கு

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநணநலும் தைதுக்ணநமத்ம் 2) ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமநல் சுற்தச்சூலில் 3)  ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமநல் 

லில் 4)  ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமநல் ணசநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசந ண ஜம்டு - ணமஞமடத்ம் ணநக்தொம் 2) அடநதொ ஙக்நல் தொற் அட இக்நங்ள்                    

3) தொற் அட இக்நங்நல் ஜசநணம் ஓநந்மசள் 4) தொற் அட இக்நங்நல் ஓதொ ஓநந்மசள்
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108 .ஜநழ்ஓல்ணந அஞ.ஜநஞஓன்
ஐமணர் ல்நல் அடதொம் 

அடநணநலும்
சூம - 2016

109 ஜ.ஔசநர்ஜந இஞ.இந்து ஓம்ஜநத் ஜநநன் ணழ்க்ம ஙடந சூம - 2016

110 இ.சு இஞ.இந்து ஓங் தலும் தணஙநமத்ம் சூம - 2016

111 .ணசுந கு.அண்துமஞ
ல்ப்நப் தநஞதொம் ஙவீசச் 

ஓநந்மசலம்
டிஓம்ர்- 2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் தலில் ஜநதம் தணதொம் 2) ஓங் தலில் ஙநதொம் தணதொம் 3) ஓங் தலில் ற்தம் தணதொம்                     

 4) ஓங் தலில் ணசதொம் தணதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நப் தநஞதொம் ஓதோணநல் ஓநந்மசலம் 2) ல்ப்நப் தநஞதொம் ஙவீசச் 

ஓநந்மசலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஐமணநன் ணழ்ணநல் 2) ஐமணர் ல்நல் அடநணநல் 3) ஐமணர் ல்நல் அடநணநல்          

4) ஐமணர் ல்நல் நல் தட்ணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜநத் ஜநநன் ணழ்க்ம ஙடந 2) ஓம்ஜநத் ஜநநன் ணஞப்நநவு   3) ஓம்ஜநத் ஜநநன் 

ணநங்நசத் ஞவு 4) ஓம்ஜநத் ஜநநன் இற்மச் சூல்நடன்
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112 .உஜ கு.அண்துமஞ
ண்மத் ஜநநன் அணழ்ணநல் 

ஙடநள்- ஏர் அடநணநல் ர்மண
டிஓம்ர்- 2016

113 .தைணசஸ்ணந இஞ.இந்து
நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் 

ஜதத்துணச் ஓநந்மசள்
ஓசணந- 2017

114 ந.ந அஞ.ஜநஞஓன் நற் அட இக்நங்நல் ஜசநணம் ப்ஞல் - 2017

115 அ.ஔஞஔன ங.ஔஓப்

ன்சநகுஜந ஜணட்த் ன்மஜத் 

ஜநழ் தோலிமப் ர்லம் அணற்டநன் 

ன்டுலம்

ப்ஞல் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) அக்கூதலம் ண்ட்டு அடநணநலும் 2) ணநநலும் ஓதோச் ஓநக்ல்லம்  3) ண்மத் ஜநநன் ற்நல் 

4) ண்மச் ஓதோ ஜநநன் ஙநமள் 5) ண்மத் ஜநநன் ணழ்ணநற்கு

 ஆய்ணக்ம் - 1) ஜதத்துணச் ஓநந்மசள் - துணஞத 2) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ஜதத்துணச்                       

ஓநந்மசள் 3) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் தைடம்ஓர் ஜதத்துணச் ஓநந்மசள்    4) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் 

உவு ணந ஜதத்துணம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசநண ஜம்டும் தய்வும் 2) நற் அட இக்நங்ள் அடநதொம்  3) நற் அட 

இக்நங்நல் ஜசநணச் ஓநந்மசள் 4) நற் அட இக்நங்நல் ஓதொச் ஓநந்மசள்

 ஆய்ணக்ம் - 1) தோலிமத் ணஞங்ள்- தொன் ஆய்வுள் 2) குஜந ஜணட்த்நல் ப்டும் ன்மஜத் ஜநழ் தோலிமப் 

ர்லம் அணற்டநன் ணநக்தொம் 3) குஜந ஜணட் ஙட்டுப்தைட ஜதத்துணத்நல் தோலிமள் 4) குஜந ஜணட் ஜஞதை ணந 
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 The Impact of Web-Based Peace 
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ஞட்ங்லம் 3) ஓதோ ஙநதணசம் ஓர்ந்ப் தஞச் ஓநக்ல்ள் 4) ஜநப்தைச் ஓநமவுலம் ஜல்லம் 5) குற்டம் தைநல் 

ஜல்லம் 6) நடழ்வு ஙநமள் ஜல்லம் 7) ஜசநத்துணம் ஓநமவு ஜல்லம் 8) மப்தைநன் ஙக்குள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதத்துணஙடந 2) நதத்துணத் ஜநழ் இக்நங்நன் ற்டம் 3) ம ற்ட்டுக் நதத்ணச் ஓஜ ஜஞதைக் 

கூதலம் தைந ற்டும் 4) இமடநற் ட்டு 5) ஙனந எழுக் அடிப்மள் 6) இக்ந ஆக்த்நடன் 7) ண்ட்டு 

ஜஜக்ல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ப்ந ஜஞதைம் இக்தொம் 2) நதைஞத்நல் ப்நச் சூல் 3) நதைஞத்நல் ப்ந ஜஞதை            

4) நதைஞக் ப்ந ஜஞதைநல் தைதுமஜக்கூதள் 5) இக்க் ப்நங்நல் ந தைஞக் ப்ந ஜஞதைத் க்ங்ள்
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4 இஞ.நணந கு.ண. சுப்நஞஜநன்
ஓங் இக்நத்நல் ணதம் நற் 

இக்ந ஙடநள்
ப்ஞல் -1999

5 .ஓனட்சுஜந .ஈசுணஞப்நள்ம நதணஓத்நல் இக்ந உத்நள் ப்ஞல் -1999

6  இஞ.ஙநசந ந்ன் கு.ண. சுப்நஞஜநன் ஓநத்ர் ல்நல் ஜதத்துண அடநணநல்
ஓப்ம்ர்- 

1999

7       தொ.ண்மன்     .ஈசுணஞப்நள்ம
ஓதொஙக்நல் ஜண்மஜ 

ன்தஓஜநநன் மப்தைள்
ஜர்ச் -2000

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் ணமமஜக் கூதள் 2) ஓங் இக்நதொம் ப்ந ணர்ச்ஓநத்ம் 3) ஓங் இக்நதொம் 

அடதல் ணர்ச்ஓநத்ம் 4) ஓங் இக்நதொம் ஓநற்டநக்ந ணர்ச்ஓநத்ம் 5) ஓங் இக்நத்நல் ஓநதம, தைநச, ங ணமமஜ 

ணர்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநக் ணஓதம் நதணஓதொம் 2) இக்நம் - இக்ந உத்ந 3) ஓல்ஙநம உத்நள்    4) ர்ஙநம 

உத்நள் 5) அநஙநம உத்நள் 6) இக்ந ணமமப் ன்டுத்துல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநத்ர்ள் ர் 2) ஓநத்ர் ல்நல் உநர் உல் இமதை 3) ஓநத்ர் ல்நல் ஜதத்துண அடநணநல் 4) ஓநத் 

ஜதத்துணதொம் அடநணநலும் 5) இன்மட ணழ்ணநல் ஓநத் ஜதத்துணம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙணல் ஓநதம இக்ந உநல் ஜண்மஜ ண்ணுஓஜந 2) ணடநணர் ஙநம   3) ணநணஓநள் ஙநம        

  4) நஞஜங்சநன் ஙநம 5) ண்நன் ஙநம 6) ஓந தொமட 7) நட ஓதொச் ஓனர்டுள்
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8 .ஓந்சஜநம்ஜள்        து.ஓனசநச்ஓஜந
மக் ணநம ஜஞநல் ஆநதர் அணந 

ஓநம்
ஜர்ச்- 2002

9 ந.ஸ். ஓல்ணஞந      .ஈசுணஞப்நள்ம
க்ந இக்நம் மத் இக்ந 

ணமள்
ஜர்ச்- 2002

10
நதஷ்ப் நள்ம 

ணநஓதௐன்
கு.ண. சுப்நஞஜநன்

ஈத்துத் ஜநழ் ஙணல்நல் ஙட்ர் 

ண்ட்டு கூதலம் நல் ஙநமத்ம் 

ன்டும் - ஏர் ஆய்வு

ஜர்ச்- 2002

ஆய்ணக்ம் -  1) ம உமஞ ஜஞதைம் தைநசதொம் 2) ம ஆக்ம் ஙநழ்ச்ஓநப் நன்சல் 3) த்நஞ உதணக்ம் 4)  இச் 

ஓநத்நப்தை 5) ஜந ஙம 6) ஙக்கு ஙநமத்ம் ஆஓநநர் குஞலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) க்ந இக்நம் 2) இக்ந ணமள் 3) தண்மஜ அடிப்மநல் அமஜந்  இக்ந ணமள்                

4) தண்மஜ ல் ண்நக்ம அடிப்மநல் அமஜந் இக்ந ணமள் 5) ல் ண்நக்ம அடிப்மநல் 

அமஜந் இக்ந ணமள் 6) ப்தை ண்நக்ம அடிப்மநல் அமஜந் இக்ந ணமள்  7) ப்தை ல் ண்நக்ம 

அடிப்மநல் அமஜந் இக்ந ணமள் 8) தண்மஜ ப்தை ண்நக்ம அடிப்மநல் அமஜந் இக்ந ணமள்    

     9) ஙட்டுப்தைட ணநமட்டு, ஙட்டுப்தைட ல் அடிப்மநல் அமஜந் இக்ந ணமள்              10) ஜநமடக்ணந 

இக்ந ணமள் 11) இக்ந ணமக் கூதள் 12) உத்ந ஙநமநல் க்ந இக்ந ணமள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஈத்துத் ஜநழ் ஙணல்லம் ஙட்ர் ணக்ற்டநலும் 2) ஙட்ர் ணக்ற்டநல் - ஏர் அடநதொம்                          

3) ஙணல்லம் ஙட்டுப்தைட ஙம்நக்மலம் 4) ஙணல்லம் ஓங்கு தொமடலம் 5) ஙணல்லம் ஙட்ர் ண்ட்டு 

ணக்தலம் 6) ஙணல்லம் ஜநத்ம்
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11 ண.இஞஜஷ்குஜர் கு.ண. சுப்நஞஜநன்
ஓங் இக்நத்நல் ஓதோணநல் 

அடிப்மக் ட்டுள் - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2002

12  R.Shanthi K.V.Balasubramanian

The Religion of Man in Gurudev 

Rabindranth Tagore and Arut Perum Joti 

Ramalinga Vallalar

Oct-02

13 ஓந.அதொ கு.ண. சுப்நஞஜநன்

இதம் தற்டண்டுத் ஜநழ் 

இக்நங்நல் நநன் ஓநந்மச 

க்ம்

அக்ர்-

2002

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோம் ன்ன் ணநக்ம் 2) ஓங்ச் ஓதோம் - ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 3) ஓங்ச் ஓதோத்நன் ஙநதணசங்ள்             

      4) ஓங்ச் ஓதோத்நன் ஜநப்தைள் 5) ஓங்ச் ஓதோத்நன் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்

Research Content - 1) Sadhana in Tagor's Writings 2) Human Religions in Arut Perum Jothi Ramalinga Vallalar 3) The 

Universal Vision in Tagore and Ramalinga Vallalar 4) Imagery

ஆய்ணக்ம் - 1) 20- ஆம் தற்டண்டு இக்நங்ள் எத து ஜநப்தேடு 2) நர் எத ஓநந்மசப்ள்ந  3) ஜநழ்க் 

ணநமநல் நர் ஓநந்மசள் 4) ஜநழ் உமஞஙமநல் நர் ஓநந்மசள்   5) தைமசமள் ஜற்தம் நடசய்வுநல் 

நர் ஓநந்மசள்
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14 இஞ.உஜஜசுணந .ஈசுணஞப்நள்ம
ஓங் இக்நத்நல் ஓநற்டநக்நங்நன் 

கூதள்
டிஓம்ர் -2002

15      ஓ.நநஔ .ஈசுணஞப்நள்ம அஞஓ அங் இக்நங்ள் ஓசணந -2003

16 ண. ஓத்நஙஞன் கு.ண. சுப்நஞஜநன் ஜநநக்ங்நல் தைநல் டிஓம்ர் -2003

17 .சக்நம் து.ஓனசநச்ஓஜந
ஜநழ் ஙணல்நல் நஞஜ ணழ்க்ம (1980 - 

1989)
டிஓம்ர் -2003

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நன் ஓநடப்நல்தைள் 2) ஓநற்டநக்நம் 3) தண்மஜ அடிப்மநச      ஓநற்டநக்ந 

ணமநன் கூதள் 4) உதப்தைமப் தைழ்ல் அடிப்மநச ஓநற்டநக்ந ணமநன் கூதள்  5) ல் ண்நக்ம 

ஜற்தம் ப்தை அடிப்மநமஜத்ம் ஓநற்டநக்ந ணமநன் கூதள் 6) தண்மஜ, ல் ண்நக்ம 

அடிப்மநமஜத்ம் ஓநற்டநக்ந ணமநன் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டக்நம் 2) அஞஓ அங் இக்நங்ள் 3) நட இக்ந ணமநல் அஞஓ அங் இக்ந ணமக் கூதள் 

4) அஞஓ அங் இக்ந ணமள் - அமஜப்தைம் தண்மஜப் க்கும்

ஆய்ணக்ம் - 1) தைநல் அடிப்மள் 2) ணநநஜற்டங்ள் 3) தைநலும் தண்மஜத்ம் 4) உடழ்ச்ஓந தொடிவுள்                    

5) ணஜந ஓந்ந ணநநள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞஜணநலும் தைநசணநலும் 3) ஓதோ ஙநதணசச் ஓநக்ல்ள் 3) தஞச் ஓநக்ல்ள்                                       

   4) ண்ட்டில் ஓநக்ல்ள்  5) மப்ர்நன்  ஙக்குள்

204



18 .தேர்ஓன் ண.குதஙன்
மஓண இக்ந ணர்ச்ஓநநல் சுந்ஞர் 

ஓந்ஜநழ்

நப்ஞணந -

2003

19 ஜ. அய்ஞஔப கு.ண. சுப்நஞஜநன்
அந்ஜன் ஜநர் ம் ணழ்ணநலும் 

இக்நதொம்
ஜர்ச் - 2004

20 ஓ.ஜனச ஔகுஜந து.ஓனசநச்ஓஜந
ப்நல் தொஜது ஜனஞன் மப்தைநல் 

சநஙதம் ஓதோதொம்

ஓப்ம்ர் - 

2004

21 .ஜனசட்ஓந .ஈசுணஞப்நள்ம அப்ர் ணஞத்நல் அடிர் நடம் டிஓம்ர் - 2004

ஆய்ணக்ம் - 1) மஓண இக்ந ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) சுந்ஞர் ணஞதம் நதப்ல்லம்  3) ந்நததொமடநன் 

அமஜப்தை தொமட 4) நதத்ண்ர் மநல் ணநதல் ஓர்தை தல் ணர்ச்ஓந 5)  சுந்ஞர் ல்நல் ஓந்ஜநழ்த்நடம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அந்ஜன் ஜநர் ம் ணஞதம் ணழ்வும் 2) அந்ஜன் ஜநர் ஓதொ ஙநம 2) அந்ஜன் ஜநர் ம் 

ணழ்க்ம ஙக்கும் இக்ந ஙக்கும் 4) அந்ஜன் ஜநர் ம் இக்நப் மப்தைள் 5) இந்ந ஜந இக்நதொம் 

அந்ஜன் ஜநர் ஓதொதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தைநச ஆய்ணநல் ஓதோணநல் அணுகுதொமட 2) ஓதோச் ஓநத்நப்தை 3) சநஙர் - சநத்துண அமங்ள் 4) ஜசந 

ஙம் 5) ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அப்ர் அடிள் ணழ்வும் ணழ்க்மத்ம் 2) அப்ர் ற்தம் இமடணன் தமஜள் 3) ஓஜ ஙக்ந அடிர் 

ண்தைள் 4) ஓதொ ஙக்நல் அடிர் ண்தைள் 5) அப்ர் ணஞம் ட்டும் நட அடிர் ணஞத
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22 தொ.இஞஓந்நஞன் .ஈசுணஞப்நள்ம ஓதொ ஙக்நல் அய்க்ண் ஙணல்ள் டிஓம்ர் - 2004

23 ஔ.ஔணநஸ்ரீ ண.குதஙன் நததொமடநல் ன்ஜங்ள் டிஓம்ர் - 2004

24 ங. ஜட்சுஜந து.ஓனசநச்ஓஜந
ஓங் ஜதணநத் நமக் ணநமக் 

ட்டு

ஆஸ்ட்- 

2005

25     ங.சுச்ஓச து.ஓனசநச்ஓஜந
ணநடுமக்குப் நன் ஜநழ்ப் தைநசங்நல் 

ஓதோ எடுக்கு தொமடநன் ணடிணங்ள்
டிஓம்ர் - 2005

ஆய்ணக்ம் - 1) அய்க்ண்நன் ஓதொ ஙணல்ள் 2) ஓந ஙநம 3) தஞ ஙநம 4) ண்ள் ஙநம                               

  5) அஞஓநல் ஙநம 6) ஓஜ ஙநம 7) ஓதொ ஜநப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ன்ஜம் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ந்ஜநழ் இக்நங்நல் ன்ஜங்ள் 3) ன்ஜ ணமப்டுள்       

   4) இமடத் த்துணங்லம் ன்ஜங்லம் 5) ஓதொ ணழ்வும் ன்ஜங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஓங் ஜதணநச் சூலும் இக்ந உதணக்தொம் 2) அத்நம அமஜப்தை - ஜஞதைம் ஜற்டதொம்         3) தைந 

அத்நமக் ணநம ஜந 4) அத்நம ஜஞதை நதக்குடலம் ஙடிதம் 5) ஓங் ஜதணந த் நமக் ணநமக் 

ட்டு ஜநப்தேடும் அஓலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) இந்நப் நன்சநநல் ஓதோ எடுக்கு தொமடத்ம் அன் ணடிணங்லம் 2) ஜஞதைணந எடுக்குதொமடநன் ணடிணங்ள் 

3) ஙவீச எடுக்குதொமடநன் ணடிணங்ள் 4) ஓதோ ஜய்மஜத்ம் தைநசப் தைமசவுலம்
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26 . ஓர்ம் து.ஓனசநச்ஓஜந

அண்துமஞ ஜற்தம் ஜஓன் 

ஓநதமநன் ஓதோப் ண்ட்டுப் 

நன்சந - ஏர் ஆய்வு

ஓப்ம்ர்- 

2006

27 .நஞணநஜந ண.குதஙன் அஙதெற்தக் ற்தைப் ல்ள் எர் ஆய்வு
அக்ர்- 

2006

28 அ.ஔஸ்நன் தைசந .ஈசுணஞப்நள்ம
ஜசநணநல் ஙக்நல் அத்நம 

ஜஞதைள்

ஙணம்ர் - 

2006

29 ஜ.சுஓந .ஈசுணஞநள்ம
நத.ணந..ணநன் மப்தைநல் ஓதொ 

ஙக்கு

நப்ஞணந - 

2007

ஆய்ணக்ம் - 1) எப்நக்ந ஆய்ணநன் அடிப்மள் 2) ஓநதமலம் தொம் 3) ஓதோப் ண்ட்டு அடிக்தத்துக்ள்            

 4) த்நஞங்நன் ஆலமஜ 5) ணநப்ட்டு உத்நலம் ஜநஙமத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அஙதெற்தக் ற்தைப் ல்நல் கூற்த ணநல்ள் 2) உணநல் ஙக்நல் ற்நல் ஜந்ர்                            

3) ற்நல் ல்நல் உள்லமட, இமடச்ஓந, குடநப்தைப் தள் 4) அஙதெற்தக் ற்தைப் ல்நன் சநத் ன்மஜள்             

     5) அத்நம ஜஞதைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்நம இக்நங்நல் ஜசநணநல் கூதள் 2) ணநல் 3) ற்நல் 4) ணநடுலம் ஙம்நக்மலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) நத.ணந..ணநன் ணழ்வும் நலம் 2) ஓன நர்ப்தைச் ஓநந்மசள் 3)ண்ள் ஜம்ட்டுச் ஓநந்மசள்         

 4) ஓஜச் ஓநந்மசள் 5) அஞஓநல் ஓநந்மசள் 6) நர் ஙச்ஓநந்மசள் 7) உல்ஙச் ஓநந்மசள்
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30 ஔ.ணந து.ஓனசநச்ஓஜந சுஜங்ணநன் இக்நப் ங்நப்தை ஜர்ச் - 2007

31 ஜ. இமஞஔ .ஈசுணஞநள்ம
இதம் தற்டண்டுத் ஜநழ்ச் ஓதொ 

ஜதஜர்ச்ஓநநல் அண்ணநன் ங்நப்தை
சூன் - 2007

32 ந.ஓல்ணந ண.குதஙன் நதக்குடநல் ஓற்தட்ஓந
ஆஸ்ட் -

2007

33 ஓந.வீஞஜந .ஙடுஞ்ஓநன்
நதைஞதொம் மஓணஓஜ 

உட்நநவுலம்
ஙணம்ர்- 2007

ஆய்ணக்ம் - 1) இதம் தற்டண்டுத் ஜநழ்ச் ஓதொ ஙநமத்ம் ஜதஜர்ச்ஓநத்ம் 2) அண்ணநன்   ஜந ஜதஜர்ச்ஓந 

ஓநந்மசள் 3) ஓநதொமடக்கு நஞச ஓநந்மசள் 4) ண் ஜதஜர்ச்ஓநச் ஓநந்மசள்   5) தஞ ற்டத்ழ்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதக்குடநல் ஓல்ட்ஓந 2) நதக்குடநல் தட்ஓந 3) நதக்குடநல் ஓற்தட்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) நதைஞதொம் ஜநச் சூலும் 2) லிம் 3) தொம் - ஜணநஞம் - மஞணம்    4) சும்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ந இழ் ணஞற்டநல் சுஜங்ணநன் ம் 2) மப்க்ங்ள்; அடிக்தத்துக்ள்                               

3) மப்க்ங்ள்; ம ஜநப்தைள் 4) நடசய்வுக் ட்டுள் 5) தொக்ந இக்ந ணல்லுஙர்நன் ன்தொப் ங்நப்தை
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34 ங. கசநஞணநம் .ஈசுணஞப்நள்ம ந்ர்ணன் மப்தைக்ள் - ஓதொ ஙக்கு
ஙணம்ர் - 

2007

35 சு.நதஷ்ன் ண.குதஙன் ஓநணஜநநன் ஓம் - எத நடசய்வு டிஓம்ர் - 2007

36 ஓ.ம்நம .ஈசுணஞப்நள்ம
ஓனணஓநந்ஜநநல் நட இக்ந ணமக் 

கூதள்

நப்ஞணந -  

2008

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்ர்ணன் மப்தைநல் ஓந 2) ந்ர்ணன் மப்தைநல் ஓஜம் 3) ந்ர்ணன் மப்தைநல் அஞஓநல்              

 4) ந்ர்ணன் மப்தைநல் தஞம் 5) ந்ர்ணன் மப்தைநல் ண்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ந எர் அடநதொம் 2) ஓநணஜநநன் ஓம் - மக் ட்மஜப்தை 2) ஓநணஜநநன் ஓம் - த்நஞப்மப்தைம் 

மப்தைத் நடதம் 4) ஓநணஜநநன் ஓம் - இக்நப் ண்தைள் 5) ஙணல் ட்டும் ஙட்டு ஙநமள்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ந ணம 2) தண்மஜ அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந ணம கூதள்  3) தண்மஜ + ல் 

ண்நக்ம அடிப்மநல்  இக்ந ணமக் கூதள் 4) ல் ண்நக்ம அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந ணமக் 

கூதள் 5) உதப்தைமப் தைழ்ந்து டும் அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந ணமக் கூதள்                 6) ப்தை 

அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந ணமக் கூதள் 7) ஙட்டுப்தைட இக்ந ணநமட்டு அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந 

ணமக் கூதள்
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37 ஜ.ஜணன் .ஈசுணஞப்நள்ம
ம்ஞஜத்நல் நட இக்ந ணமக் 

கூதள்
ஜ -  2008

38 அ.ணநஜ .ஈசுணஞப்நள்ம ஜநழ்ணநடு தூநன் ன்தொப் நஜங்ள்
ஆஸ்ட் - 

2008

39 ஞ. ஓநஜணந .நணந
இஞட்மக் ப்நங்நல் ஜந 

ஙமத்நடன்

ஓப்ம்ர்-  

2008

40 ஜந ஓஸ்நன் ண.குதஙன்
ஓங் இக்நத்நல் லில் ல்ணநக் 

கூதள்
ஓசணந - 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ந ணம 2) தண்மஜ அடிப்மநல் அமஜத்ம் இக்ந ணமக் கூதள்                                           

3) உதப்தைமப் தைழ்ந்து டும்  இக்ந ணமக் கூதள் 6) ப்தை அடிப்மநச இக்ந ணமக் கூதள்                      

     7) ஙட்டுப்தைட இக்நம், ணநமட்டு, நல் அடிப்மநச  இக்ந ணமக் கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தூது இக்ந ணமநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஜநழ்ணநடு தூது ன்தணற்ச ஜநச்  சூல் 3) தூது 

இக்ந ணம அமஜப்தைம் ஜநழ்ணநடு தூதும் 4) ஜநழ்ணநடு தூது - தண்மஜக் கூதள்  5) ஜநழ்ஜந, இக்நச் ஓநடப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநஙமத்ம், இஞட்மக் ப்நங்ள் ணஞதம் 2) இஞட்மக் ப்நங்நல் எலிக் ங்ள்                

3) இஞட்மக் ப்நங்நல் ஓல்ட்ஓந 4) இஞட்மக் ப்நங்நல் அநள் 5) இஞட்மக் ப்நங்நல் ஞமஜப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நன் ணந ல், லிசம், லில்தை 2) ற்ல்ணந - ஓற்தள் ணநக்தொம் மணத்ம்           

    3) ஓங் இக்நத்நல் ற்ல்ணநக் கூதள் 4) ஓங் இக்நப் லில் தொமடமஜள்
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41 சு.ங்ஜநண்ன் ண.குதஙன் ஓங் இக்நத்நல் இற்ம சூல்
நப்ஞணந - 

2009

42 த.தொ.அன்தை ஓநண .நணந
20- ஆம் தற்டண்டுப் தைதுக்ணநமநல் 

ஙவீசத்துணப் க்குள்
ப்ஞல் - 2009

43 தொ.ஓஞஸ்ணந .நணந
ணத்நந ஜநதநநன் ஓதொ 

ஜம்ட்டுச் ஓநந்மசள்
ஜ - 2009

44 ன்சஸ்ணந ண.குதஙன் ம்நன் ப்ந ஆலமஜ
ஆஸ்ட் - 

2009

ஆய்ணக்ம் - 1) தைதுக்ணநமநல் ஙவீசத்துணக் கூதள் 2) தைதுக்ணநமநல் உத்நள் 3) தைதுக்ணநமநல் ஓதொம்                   

4) தைதுக்ணநமநல் ண்நம் 5) தைதுக்ணநமநல் ல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணத்நந தல்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) சநஜசநதம் ஓதொதொம் 3) உல், உநர் ஜம்டு                                

  4) ஜசண ஜம்டு 5) இமடநல் ஓநந்மசள் 6) உம் அமஜந ட ணத்நநத் நட்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்நன் தைமஜ 2) ம்நன் ப்நப் ண்தைள் 3) ம்நன் ப்ந ஆலமஜ 4) ம்நன் தம், 

மத்ம் 5) ம்நன் சநத்நடன்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்மத் ஜநநன் இற்ம ணமஞமட 2) ஓங் இக்நத்நல் இற்ம 3) ஓங் இக்நம் ட்டும் சூல் 

அநவு 4) ஓங் இக்நம் ட்டும் சூல் ஜசுடு 5) சூலிலும் இன்மட க்கும்
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45 ஜ.த்ஜநந து.ஓனசநச்ஓஜந
ஜநர் தைதுக்ணநமநல் (2000த்நற்குப் 

நன்) ஜஞதைச் ஓநக்ல்ள்

ஆஸ்ட் - 

2009

46 .ஙஓன் .இஞஜலிங்ம்  இக்நங்ள் ட்டும் ஜநக்குதொம்
ஆஸ்ட் - 

2009

47 ஜ.ஓநணஓங்ந .நணந
ல்ப்ந அத்நமக் ட்ட்டு 

ஓங் அப்ல்லம்

ஆஸ்ட் - 

2009

48 .அநதை .நணந
ல்ப்ந அத்நமக் 

ட்ட்டுத் த்நல் ஜநழ் ஙணல்ள்

ஓப்ம்ா்  -

2009

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநர் ணநம: ஆய்வு தொமட அடிப்மள் 2) ஜஞதைம் ஜநர் ணநமத்ம் 3) ஓதோ ஙநதணசங்லம், 

ஓநக்ல்லம், குடும் உடவு 4) ஓதோ ஙநதணசங்லம், ஓநக்ல்லம், ஓந, ஜ, ஙநர்ண ஜற்தம் நட ஓநக்ல்ள் 5) லில் 

ஓநக்ல்ள் 6) ண் ஓநத்நப்தைம், தைதுஜநத்ம் 7) சநத்துணத் ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நதொம் குதொதொம் 2) ஜக்ள் நநணநசர் 3) அஞஓநல் 4) தஞம் 5) ண்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்ந அத்நமக் ட்டுள் 2) ல்ப்ந ணநற் ட்டும் ஓங் இக்நக் வுப் 

ல்லம்  3) ல்ப்நக் ற்நல் ட்டும் ஓங் இக்நக் ற்தைப் ல்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்ந அத்நமக் ட்டும் ப்டும் 2) குடநஞ்ஓநத் நமத்ம் ஓா் ட்டித்ம்               

 3) தொல்மத் நமத்ம் னநத்ம் 4) ஜதத்நமத்ம் ஓந்ஙல்லும் 5) ஙய்ல் நமத்ம் ஆந சூழ் உகும் 6) 

மத்நமத்ம் ஙடுங்குதநத்ம்
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49 ஓ. ணநந்ஞஜ் . ஙடுஞ்ஓநன் ஜநழ் இக்நத்நல் ஓநத்ஜதத்துணம்
ஓப்ம்ா்- 

2009

50 சு. ஙன்தொல்ம இஞ. ஜஞசு
ஙணா் ங. தொ. ணங்ஓஜந ஙட்நன் 

ஜநஜம உமஞத்நடன்
ப்ஞல்- 2010

51 அ. சுந்ந ண. குதஙன் அப்தள் ஜஞநல் லித்ம ஜ- 2010

52 ஓந. ஞந . இஞஜலிங்ம்
நசண் னழ்க்க்கு தல்ள் ட்டும் 

ஜநழ்க் குதொம்
சூம- 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்மத் ஜநழ் இக்நங்நல் ஓநத் ஜதத்துணக் தத்துக்ள் 2) ஓநத்ஜதத்துணத்நன் அடிப்மக் 

ள்ம, த்துணங்ள் ஜற்தம் ட்டுள் 3) ஓநத் ஜதத்துணத்நல் ஙய் இல், ஙய்நக்கும் தொமடமஜ 4) ஓநத் 

ஜதத்துணத்நல் உற்டணன், னப்ன், ஙய், ஜதந்து, உமச் ஓல்ணன்

ஆய்ணக்ம் - 1 )ஜநநன் ன்மஜச் ஓநடப்தைம், ஜநநன் ன்டும் 2) ஙணா் ங. தொ. ணங்ஓஜந ஙட்நன் 

உமஞப்க்கு 3) உ.ண.ஓ. அதம்வுமஞத்ம், ங.தொ.ண. ணநக்வுமஞத்ம் 4) ஙணா் ங. தொ. ணங்ஓஜந ஙட்நன் 

ஜநஜம உமஞநல் ப்தம் இக் தட்ம் 5) ஙணா் ங. தொ. ணங்ஙஜந ஙட்நன் ஜநஜம உமஞநல் 

ப்தம் இக்ந ஜற்ள்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்நம இக் ஜஞதைள் 2) அத்நம இக்ந ஜஞதைள் 3) லித்மநல் அத்நமள்              

4) லித்ம அத்நமநல் ஜஞதைள் 5) லித்ம அத்நமநல் ஜற்டங்ள், சநத்ன்மஜள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்க் குதொம் ற்டம் - ணர்ச்ஓந - ணஞற்தப் ர்மண 2) நசண் னழ்க்க்கு தல்ள்  அமஜப்தைம் 

ஓநடப்தைம் 3) ஓஜ ஙக்நல் நசண் னழ்க்க்கு தல்ள் 4) அடநணநல் ஙக்நல் நசண் னழ்க்க்கு தல்ள்  5) குதொ 

ஙக்நல் நசண் னழ்க்க்கு தல்ள்
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53 இஞ.தஜஞஓன் ண. குதஙன் ம்ஞஜத்நல் ணழ்ணநல் ஙடநள்
ஓப்ம்ர்- 

2010

54 ங. நஞஷ் .ஈசுணஞப்நள்ம
இக்ந, ஓதொ, ணஞற்த ஙக்நல் 

ங்கு ஜண்ம்
டிஓம்ர்- 2010

55 இஞ.த. இஞஔஸ்ணந .ஈசுணஞப்நள்ம நதம் ண் ணநடுமத்ம்      சூன் - 2011

56 சு. ஓல்ணஞஓன் கு.ண. சுப்நஞஜநன்
ஜநழ் இக்ந ஙக்நல் ஜதத்துண 

அடநணநல்

     சூம - 

2011

   ஆய்ணக்ம் - 1) சநஜசந ணழ்ணநல் 2) ஓதொ ணழ்ணநல் 3) இல்ட ணழ்ணநல் 4) துடணஞ ணழ்ணநல்                                  

 5) அஞஓநல் - நல் ஙடநள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்த ஙக்நல் ங்கு ஙடு 2) இக்ந ஙக்நல் ங்கு ஙடு 3) ங்கு ஙட்டு ஜக்ள் இசங்ள்      

     4) ண்ட்டுச் ஓய்நள் 5) ங்கு ஙட்டுச் ஓஜங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்த க்நல் ண்நன் ஙநம 2) சுஜநம இக்தொம் நதம்   3) நதம் ண்நன் 

ஓதொ ணநடுமத்ம் 4) நதம் ண்நன் தஞ ணநடுமத்ம்  5) நதம் ண்நன் தோஙம்நக்ம 

ணநடுமத்ம் 6) நதம் ண்ல்ணநத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்  இக்நங்நல் ஜதத்துணக் குடநப்தைள் 2) ஜநழ் ஜதத்துணம் - ஜஞதைம் ஜற்டதொம் 3) தைந ஜதத்துணத்நன் 

க்தொம் ணநமவுலம் 4) உம்லும் ஜதத்துண ஙடந தொமடலம் 5) ஜசணழ்ணநற்குந ஙடநதொமடள்
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57 தொ. ர்த்நன் .நணந
ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமநல் 

அப்தண்மஜக் கூதள்

     ஙணம்ர் - 

2011

58 ஓ.ஓந்ஜநழ்ஓல்ணந .நணந
க்ந இக்நத்நற்கு 

நதசந்ணநநன் ண்டு
டிஓம்ர் - 2011

59 .ணந அ.ஞணநச்ஓந்நஞன்
தொ.ஜத் ணநமநல் ஓஜப் 

நஞச்ஓமசள்
ஓசணந - 2012

60 வீ.இஜ .ஈசுணஞப்நள்ம ஓநப்நஞத்நல் ஓதோ ணழ்ணநல் ஓசணந - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நதொம் ஓதொதொம் 2) ஓநப்நஞம் ட்டும் ஓஜ ணழ்ணநல் 3) ஓநப்நஞம் ட்டும் அஞஓநல் 

ணழ்ணநல் 4) ஓநப்நஞம் ட்டும் தஞ ணழ்ணநல் 5) ஓநப்நஞம் ட்டும் ண்ட்டு ணழ்ணநல் 6) 

ஓநப்நஞத்நல் ஓதோ ஜநப்தைள் 7) ஓநப்நஞம் ட்டும் குடும் ணழ்ணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் இக்நத்நல் அப்தண்மஜக் கூதள் 2) தைதுக்ணநம - ணமஞமடள்                                               

  3) தைதுக்ணநமநல் தொப்தள் ஆட்ஓந 4) ஜநழ்ப் தைதுக்ணநமநல் அப்தண்மஜக் கூதள்   5) உணநல் த்நல் 

அஜஞதைம் - லிலும்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநநன் ணழ்வும் தற்மப்தைம் 2) ணநநன் உமஞத்நடதம் க்ந இக்நங்லம்                                  

 3) ணநநன் மலம் ஙடநலம் 4) ணநநன் க்ந இக்நங்நல் மஓணத் ஜநழ்ஙடநள் 5) ணநநன் உமஞஙமக் 

ட்டுமஞநன் நடன் 6) ணநநன் ஆன்ஜனப் ங்ள், ஓற்நவுள், நதப்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்நம் 2) ணதமஜ 3) ஓதோச் ஓனர்நதத்ம் 4) அஞஓநல்
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61 ஓ.ஓந்நல்நஞசு .இஞஜலிங்ம் ஜநப்ர் ணஞற்டநல் ஜநம்
நப்ஞணந - 

2012

62 .ர்த்நன் .இஞஜலிங்ம் 
நநன் ஜநக் ள்ம ஏர் 

ஜநப்தேடு

நப்ஞணந - 

2012

63 ஜ.தைணசஸ்ணந .ஈசுணஞப்நள்ம ஓங் இக்நம் ட்டும் ஓதொ ஜற்டம்
நப்ஞணந - 

2012

64 .தொதஸ்ணந து.ஓனசநச்ஓஜந ஜநஜமநன் இக்நக் ட்டு ஜர்ச் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ய்ஜந உர்வும் உக் குதொ இசங்லம் 2) ஜநழ் இக்நங்நல் ஜந உர்வு                                 

     3) இந்ந ணஞற்டநல் ஜநச் ஓநக்ல் 4) ஜநப்நல் ஜநம் 5) ஜநச் ஓநக்லுக்ச னர்வுச் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞணந இக்த்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓதோச் ஓனர்நதத் ணஞற்டநல் ந்ம நநன் ங்நப்தை 

3) இந்ந ஙட்டின் ஜநச்ஓநக்ல் 4) ஜநப்ர் ணஞற்டநல் ந்ம நநன் ங்நப்தை                           5) நநன் 

ஜநக்ள்ம ஏர் ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதொம், ஓதொ ஜற்டம் - ணநக்ம் 2) குடும் ஙநமநல் ஜற்டம் 3) அஞசு ஙநமநல் ஜற்டம்                          

       4) தஞ ஙநமநல் ஜற்டம் 5) ஓஜ ஙநமநல் ஜற்டம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டும் இக்நதொம் 2) மநன் ஆக் தொமடள் 3) ஙநழ்ச்ஓந அமஜப்தை 4) ஜந்ர் ஓல்நன் 

தண்மஜ 5) ணமமஜக்ம் 6) அநல் உத்நள்

216



65 ஓநண.ஜல்லி .நணந நதஜந்நஞதொம் ணந்நநதொம் ப்ஞல் - 2012

66 இஞ.தைணச .இஞஜலிங்ம் 
எப்தேட்டு ஙக்நல் இஞண ணநதொம் 

ம்ஞஜதொம்
ப்ஞல் - 2012

67 ஔ.ஔசநஷ் .ஈசுணஞப்நள்ம
தங்மநல் நட இக்ந ணமக் 

கூதள்
சூன்- 2012

68 ந.ஔந்ன் .நணந
ஜநழ்ச் ஓவ்ணநக்நங்நல் ல்ணநச் 

ஓநந்மசள்
சூம - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநக்நப் ஞப்நல் ஓவ்ணநக்நம் 2) ஜநழ்க் ல்ணநத்ம் ல்ணநலும் 3) ஜநழ்ச் ஓவ்ணநக்நங்நல் 

ல்ணநச் ஓநந்மசள் 4) ஓவ்ணநக்நக் க் ல்ணநத்ம் ற்க் ல்ணநத்ம் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) நததோதம் தற்மப்தைம் - ணந்நஞ தற்மப்தைம் 2) நதஜந்நஞம் - ணந்நநத்நல் ஞண்ம்                 

 3) நதஜந்நஞம் - ணந்நநத்நல் அடச்ஓநந்மசள் 4) நதஜந்நஞம் - ணந்நநத்நல் ஓஜச்  ஓனர்நதத்ச் ஓநந்மசள் 5) 

நதஜந்நஞ அட்ங் தொம் ணந்நந நதொமட உற்நற்ஓநத்ம்   6) நதஜந்நஞம் - ணந்நநத்நல் ணதொமடள்

ஆய்ணக்ம்  - 1) நஞணந இக் ணஞத 2) நஞணந இக் இக்நப் நள் 3) தைணர் குந்ம ணஞதம் மப்தைலம் 

4) இஞண ணநம் - ப்ந அமஜப்தைம் உள்க்தொம் 5) எப்தேட்டு ஙக்நல் இஞணணநதொம் ம்ஞஜதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ந ணம 2) தண்மஜ அடிப்மநச இக்ந ணமக் கூதள் 3) தண்மஜ ஜற்தம் ல் 

ண்நக்மநச இக்ந ணமக் கூதள் 4) உதப்தைமப் ற்தம் இக்ந ணமக் கூதள் 5) ப்தை 

அடிப்மநச இக்ந ணமக் கூதள் 6) ஙட்டுப்தைட இக்ந ணநமல்ள் அமஜப்நச இக்ந ணமக் கூதள்
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69 இஞ.ணநஙந இஞ. ஜஞசு
துவுமமஜ இக்க் ணநகர்நன் 

ல்நல் ஓதொ உர்வு ஙநமள்

அக்ர் -

2012

70 த.த்ந ண. குதஙன் ஓங் இக்நத்நல் தப்தட்ஓந
ஓப்ம்ர் - 

2012

71 ங.ன்சனர் ஓல்ணம் .நணந
ஙவீசக் ணநமநல் ண் ணநகர்நன் 

மப்தைம்

ஓப்ம்ர் - 

2012

72 .அந இஞ.ஜஞசு
தஷ்டி ஞஜஓஜநநன் மப்க்த் 

நடன்

ஙணம்ர் - 

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) துவுமமஜ இக்ம் 2) ணநகர்நன் ணழ்வும் நத்ம் 3) ணர்க் ணநடும 4) ஓதோ ணநடும 5) 

ண்ட்டு ணநடுமத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தப்தட் ட்டுலம், ஓங் இக்நதொம் 2) வுப் ல்நல் தப்தட்ஓந                               

 3) ற்தைப் ல்நல் தப்தட்ஓந 4) தப்தட்ஓநநல் உள்லமட, இமடச்ஓந, குடநப்தைப் தள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙவீசக் ணநமநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ண்ழுத்து ணஞத 3) ஙவீசப் ண் ணநமநல் 

ஓதோப் நவுள் 4) ண்ழுத்நல் உத்நள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்வும் நத்ம் 2) ஓநதமள் 3) ஙணல்ள் 4) ணநமள், ட்டுமஞள், குதங்மள் 5) 

தைப்ட்டுத்நடன்
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73 ஓ.ன .நணந ஜநழ்ச் ஓவ்ணநக்நங்நல் ங்ள் ஓசணந - 2013

74 ஜன.சு.நஞஓந அ.இஞணநச்ஓந்நஞன் ஓநணகச உமஞள் - ஏர் ஆய்வு ப்ஞல் - 2013

75 ஓந.ணந இஞ.ஜஞசு ஓநதணர் ஙணல் இக்நப் க்குள் ஜ - 2013

76 .ஓநத்ஞ இஞ.ஜஞசு
அநல் ஙக்நல் ஓங் அ 

இக்நங்ள்
சூம - 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநல் குந்ம இக்நம் 2) ஓநதணர் ஙணல்ள் 3) ஓநதணர் ஙணல்நன் உத்நள் 4) ஓநதணர் ஙணல்நல் 

ஜநஙம 5) ஜசணழுச்ஓநப் க்குள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அநல் 2) அதல்நல் ப்தை ணர்ச்ஓந ஙநமள் 3) ஓங் அ தல்நல் உதணம் 4) ஓங் அ தல்நல் 

உள்க்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநணகச உமஞநல் இமடக்ட்டு 2) ஓநணகச உமஞநல் ஆன்ஜக்ட்டு                        

3) ஓநணகச உமஞநல் மக்ட்டு           4) ஓநணகச உமஞநல் தொக்ந ஙநமக்ட்டு 5) ஓநணகச 

 உமஞலக்குள் ணதடுலம், ஞங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணநம் ஓர்ந் ங்ள் 3) ர் ஓர்ந் ங்ள்                     

4) தூது ஓர்ந் ங்ள் 5) நட ங்ள்
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77 .ஆ.ஆசந் ஞணநஓஸ்நந அ.இஞணநச்ஓந்நஞன் ஜஞ நமக்மள்
ஓப்ம்ர் - 

2013

78 .தைணசஸ்ணந .நணந
ஜநழ்ச்ஓம்ஜந இக்நங்நல் 

ணநநம்தை ஙநம ஜக்ள் ணழ்ணநல்

அக்ர் - 

2013

79 .ணந ண.குதஙன் ம்ஞஜத்நல் ம ஜந்ர்ள் டிஓம்ர் - 2013

80 .ணந அ.இஞணநச்ஓந்நஞன்
நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ஓதோக் 

ட்மஜப்தைம் அஞஓநல் ஜம்டும்

நப்ஞணந - 

2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞத்நன் அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 2) ப்நங்நல் நமக்மநன் ங்கு 3) ஜஞத்நல் இம் 

ற்தள் நமக்மள் 4) ஜஞத்நல் நமக்மநன் ங்கு 5) ஜஞத்நல் ஓநக்ச நமக்மள்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ப் குப்நல் ணநநம்தை ஙநம ஜக்ள் 2) நமப் குப்தை தொமடநல் ணநநம்தை ஙநம ஜக்ள் ணழ்ணநல்       

3) நல் அமஜப்தை தொமடநல் ணநநம்தை ஙநம ஜக்ள் ணழ்ணநல்  4)  ணநநம்தை ஙநம ஜக்நல் ஜநர் ணழ்ணநல்                          

  5) நதஙங்மள் ஜற்தம் ஜற்தத்நடசநநன் ணழ்ணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்ஞஜக் மமஜப்நன் மஜக்தத்துக்ள்                      2)  த்நஞப்மப்நல் ம்நன்     

சநத்நடன்ள் 3) அத்ந ஜந்ர்நன் ண்தை ஙன்ள் 4) இங்ம ஜந்ர்நன் ண்தை ஙன்ள் 5) ஜசநநல் நட 

ஜந்ர்நன் ண்தை ஙன்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ஓதோம் 2) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் ஓஜம் 3) நசண் 

னழ்க்க்கு தல்நல் தஞம் 4) நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் அஞஓநல்
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81 து.ஓங்ன .இஞஜலிங்ம்
ணஞத” தஞ்ஓநத்நஞசர் உமஞப் 

மப்தைநல் குதொச் ஓநந்மசள்
ப்ஞல் - 2014

82  அ.ஜர்நஞட் ஜஞஜந .ஈசுணஞப்நள்ம சு.ஜஸ் மத் இக்ந ணமள் ஜ - 2014

83 ஜ.ணந .ஈசுணஞப்நள்ம
ஓதொ ஙக்நல் ஓந.ம்.தொத்துணநன் 

தைநசங்ள்
சூன் - 2014

84 தொ. தொதஓன் இஞ.ஜஞசு
ணழ்க்ம ணஞற்த இக்நங்நன் 

ணழ்ணநல் கூதள் (ஞ்மஓ ணட்ஞம்)

ஆஸ்ட் - 

2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்மஓ ணட்ஞ ணஞத 2) ஙர்ள் ணஞத 3) ஞ்மஓ ணட்ஞத்நல் ஓதோ அஞஓநல் ஞட்ங்ள்      

    4) ண்ட்டு நவுள் 5) ஓதோ ணஞற்தத் ஞவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) சநத்ஜநழ் இக்த்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ணஞத தஞ்ஓநத்நஞசநன் ணழ்வும் நத்ம்              

 3) ணஞத தஞ்ஓநத்நஞசநன் உமஞப்மப்தைள் - ஏர் உள்க் ஆய்வு 4) ணஞத தஞ்ஓநத்நஞசநன் 

உமஞப்மப்தைநன் ணநடுமச் ஓநந்மசள் 5) ணஞத தஞ்ஓநத்நஞசநன் உமஞப்மப்தைநல் குதொச் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) நடநத்ணர்நன் ஜநழ்த் ண்டும் சு.ஜசும் 2) இக்ந ணம         3) தண்மஜ அடிப்ம இக்ந 

ணமள் 4) ப்தை அடிப்ம இக்ந ணமள்   5) ஙட்டுப்தைட ணநமட்டு அடிப்ம இக்ந ணமள் 6) ல் 

ண்நக்ம அடிப்ம இக்ந ணமள் 7) ஜம இக்ந ணம 8) நட இக்ந ணம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙணல் இக்ந உநல் ஓந.ம்.தொத்து 2) இக்நதொம் ஓதொதொம்    3) ஓந நர்ப்தைச் ஓநந்மசள்                 

  4) தஞச் ஓநந்மசள் 5) ண்நச் ஓநந்மசள் 6) ண்ட்டுச் ஓநந்மசள்
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85 இஞ.குஓஞன் இஞ.ஜஞசு த்துப்ட்டில் அப்தள் தைமசவு
ஓப்ம்ர் - 

2014

86 ஓ.ஙனந இஞ.ஜஞசு
.தொ.ஓந.ஞகுஙசநன் ஜநய்வுப் 

ங்நப்தை

ஙணம்ர் - 

2014

87 .இஞம் இஞ.ஜஞசு ஜநநல் டி இக்நப் க்குள் ஓசணந - 2015

88 ண.ஓநணக்குஜர் .நணந
நநஜற் மகநன் மப்தைநல் 

ஜநநற் ஓநந்மசள்
ஜர்ச் - 2015

ஆய்ணக்ம் - 1) த்துப்ட்டின் தொம் டுதலம் 2) த்துப்ட்டுள் அதொம் தைடதொம்  3) த்துப்ட்டுள் அப்தட் 

தைமசவு (அப் ல்நல்) 4)  த்துப்ட்டுள் அப்தட் தைமசவு (தைடப் ல்நல்)   5)  த்துப்ட்டின் அப்தட் 

தைமசவு நன்தெல்நல் உண்க்ந க்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) .தொ.ஓந.ஞகுஙசநன் ணழ்வும் நத்ம் 2) தைதுமஜப் நத்ன் ஆய்வு     3) ஞந ஆய்வு 4) ஓநப்நஞ ஆய்வு 

5) இக்ந ணநஜர்ஓசங்ள் 6) ஆய்வு ஙடநதொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்ந ணமள் 2) டி இக்நத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்    3) இக்நப் நவுள் 4) ம 

அநல் கூதள் 5) இக்ந ணஞற்தத் ஞவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் கூதம் ஙல்லுத்நல் நநஜற் மகர் 2) நநஜற் மகநன் ஙப்ந 3) நநஜற் மகநன் 

இக்நப் ந 4) நநஜற் மகநன் மப்தைநல் ஜநச் ஓநந்மசள்
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89 ஜ.ஜதுஞணந அ.இஞணநச்ஓந்நஞன் ஜநநல் லித் ணநமநல் க்குள் ப்ஞல் - 2015

90 ஆர். ல்ணநந .நணந
ண்ஓன் நமஞநமஓ ல்நல் 

ணழ்ணநல் ஓநந்மசள்
ப்ஞல் - 2015

91 ஞ.ணசந ண.குதஙன் ஓங் இக்நங்நல் ஜசந கு ஜம்டு சூன் - 2015

92 .ஓந்ந ண.குதஙன் லித்மநல் தொப்தள் ஆட்ஓந சூம - 2015

ஆய்ணக்ம் -1) லித் ணநமநன் ணஞத 2) லித் ஜக்நன் ணழ்ணநல் கூதள்   3) லித் ணநமநல் ண்நம்            

   4) லித் ணநமநல் அஞஓநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்ஓசநன் ணழ்வும் மப்தைம் 2) ஓதொச் ஓநந்மசள்            3) த்துணச் ஓநந்மசள்4) க்நச் 

ஓநந்மசள் 5) ல் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நங்நல் ஜசநகுக் ட்மஜப்தை 2) அத்நம ஙடநள் 3) தைடத்நம ஙடநள் 4) ஓங் 

இக்நங்நல் ணதமஜத்ம் தஞ ற்டத்ழ்வுச் ஓநக்ல்லம் 5) ஓங் இக்நங்நல் ஜசந கு ஜம்ட்டுச் 

ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்ம தல்நன் அமஜப்தைம் க்கும் 2) லித்மநல் நமத் துமட அமஜப்தைள்                         

     3) லித்மநல் தொப்தள் ஆட்ஓநள்  4) லித்மநல் அஜந்ர் ண்தைள் 5) லித்மநன் சநத் ன்மஜள்
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93 ஜ.ஙநண .இஞஜலிங்ம் நதகச ஓம்ந்ர் த் ஜநழ்க் குதொம் சூம - 2015

94 ஜ. ஓண்தொப்நந  இஞ. ஜஞசு 
ஓங் இக்நத்நல் ஜதணநல் 

அடிப்மள்

ஓப்ம்ர் - 

2015

95 .நஞதை .இஞஜலிங்ம் ல்ப்நம் ட்டும் ஓதோம்
ஙணம்ர் - 

2015

96 .ல்ச .நணந
ல்ப்ந அஜஞதை ஙக்நல் 

ஓனணஓநந்ஜந

நப்ஞணந - 

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ்க் குதொம் ற்டம் ணர்ச்ஓந எத ணஞற்தப் ர்மண 2) ன்சநத நததொமட ணஞத 3) க்ந இக் 

ணஞத  4) நதகச ஓம்ந்ர் ணஞத்நன் அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 5) நதகச ஓம்ந்ர்  ஜநழ்க் குதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் ஜதணநல் அடிப்மள் 2) ஓங் இக்நத்நல் சநஙநம ஜதணநல் ஓநந்மசள் 

3) ஓங் இக்நத்நல் குடும் தொமட ஜதணநல் நவுள் 4) ஓங் இக்நத்நல் ஓதோ ணம ஜதணநல் ஞவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நம் - அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 2) ல்ப்நத்நல் இற்ம 3) ல்ப்நம் ட்டும் 

அத்நம ணழ்ணநல்     4) ல்ப்நம் ட்டும் தைடத்நம ணழ்ணநல்  5) ல்ப்நம் ட்டும் ஓதோம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அஜஞதைநன் ணர்ச்ஓந ஙநமள் 2) ஓனணஓநந்ஜநநல் வு ஜஞதைள்   3) ஓனணஓநந்ஜநநல் ற்தை ஜஞதைள் 

4) ஓனணஓநந்ஜநநல் ஜந்ர்ள்
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97 அ.ஓந்ஜநழ்ச் ஓல்ணந அ. இஞணநச்ஓந்நஞன் 

எப்ய்வு ஙக்நல் 

நசண்னழ்க்க்கு ஙனந தல்லம் 

ஜததஜ ஓத்நஞதொம்

ப்ஞல் - 2016

98 .ணசந .நணந ண்ந ஙக்நல் நதைஞம் சூன் - 2016

99 .சு .நணந
ல்ப்ந ஜய்ப்ட்டில் ஙக்நல் 

லித்ம
சூன் - 2016

100 ந.ய்ஓநஞந .நணந ஓநப்நஞத்நல் உணநல் ட்டு
அக்ர் - 

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநதொ ஙநல் நசண்னழ்க்க்கு ஙனந தல்லம் ஜததஜ ஓத்நஞதொம்  2) நசண்னழ்க்க்கு ஙனந 

தல்லம் ஜத தஜ ஓத்நஞம் கூதம் ணழ்ணநல் 3) நசண்னழ்க்க்கு ஙனந தல்லம் ஜததஜ ஓத்நஞம் கூதம் அடநணநல்    

       4) நசண்னழ்க்க்கு ஙனந தல்லம் ஜததஜ ஓத்நஞம் கூதம் அஞஓநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதைஞத்நல் ண்ணுநமஜச் ஓநந்மசள் 2) நதைஞதொம் ஓக்நர் ணஞதம் 3) ண் 

ஙன்ஜர்லம் நட ஜநதம் 4) நதைஞத்நல் ஜநர் ஜண்தைள் 5) மஓணஓஜத் ண்டில் ஜநர் ழுச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்நற்கும் தைடத்நற்கும் துணச ஜய்ப்டுள் 2) அத்நற்குந ஜய்ப்டுள் 3) மக்நமச, 

தந்நம ஜய்ப்டுள் 4) எப்தைமஜக் குங்ள், எப்தைமஜ குங்ள் (மணன், மணந)

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நதொம் உணநலும் 2) மப்ர் உணநல் 3) மப்க் உணநல் 4) ம ஜந்ர் உணநல் 5) 

ணஓர் உணநல்
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101 ந.துமஞதொதன் .நணந ஓங் இக்நத்நல் குடிமஜ டிஓம்ர் - 2016

102 ந. ஜஞ்சு ண.குதஙன்
ஜநணஓர் உர்த்தும் அப்தள் 

தட்ம்
ஓசணந - 2017

103 இஞ.ஜது .நணந ம்ஞஜத்நல் எதமஜப்டு ப்ஞல் - 2017

104 இஞ.சநஜந .நணந ஓங் அஇக்நங்நல் தத்ல் ஜ - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) தத்ல் ணநக்ம் 2) மணன் கூற்டநல் தத்ல் 3) மணந கூற்டநல் தத்ல் 4) ந கூற்டநல் 

தத்ல் 5) நட ஜந்ர்நன் கூற்டநல் தத்ல்

ஆய்ணக்ம் - 1) குடிமஜப் ண்தைள் - ணநக்ம் ணமஞமட 2) ஓங் இக்நம் குடிமஜப் ண்நக்நம் 3) அஞசும் குடிமஜப் 

ண்தைலம் நட குடிநன் குடிமஜப் ண்தைலம்     5) ண்மத் ஜநழ்க் குடிமஜப் ண்தைநன் ற்டம், ணர்ச்ஓந, ய்வு, 

ஜமடவு

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்ந்நததொமடநன் ஜண்தைம் ஜநணஓர் ம் குடநத் ஜனள் ர்மணத்ம் 2) ஓங்     இக்நத்நலும் க்ந 

இக்நத்நலும் அப்தள் ஜஞதைள்  3) நதணஓத்நல் அப்தள் ஜஞதைள் 4) நதக்மணநல் அப்தள் ஜஞதைள்  

  5) ஜநணஓநன் க்நல் மஓண ஓநத்ந்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்ஞஜத்நன் அமஜப்தைம் ஓநடப்தைம் 2) ம்ஞஜத்நல் அஞஓநல் எதமஜப்டு                                     

3) ம்ஞஜத்நல் ஓதொ எதமஜப்டு 4) ம்ஞஜத்நல் ஓஜ எதமஜப்டு
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105 . ஆசந்ந து.ஓனசநச்ஓஜந நமக் ட்டும் ஓநதம ஜஞதைம் ஜ - 2017

106 தொ.அல்லிஞந இஞ.ஜஞசு
ஓதொ ஙக்நல் ஓநணஜநநன் 

மப்தைள்
ஜ - 2017

107 ஔ.குஓஞன் ண.குதஙன்
ல்ப்நப் தைடப்தள் ஜஞதைலம் 

தைடத்நமப் ல்லம்
சூன் - 2017

108 ஓந.தைணசஸ்ணந இஞ.ஜஞசு
ஔனணணநன் மப்தைநல் ஜநநல் 

ஓநந்மசள்
சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டு ஆய்வு - அடநதொம் 2) நமக் ட்டும் ஓநதமத்ம்        3) அத்நம ணநநணக்தொம் 

ஓநதமலம் 4) தைடத்நம ணநநணக்தொம் ஓநதமலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙணல் இக்ந உநல் ஓநணஜந 2) ஓநதொமட 3) தஞ ற்டத் ழ்வுள்4) ண்ள் ஙநம                 

 5) அஞஓநல் 6) ஓதொ ஜநப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தைடத்நம ஜஞதைள் 2) ஓங் இக்நப் தைடப்தள் ல்ள்         3) தைடப்தள் ல்நல் 

ல்ப்ந ஜஞதைள்  4) தைடப்தள் ஜஞதைம் ஜற்டதொம்     5) தைடப் ல்நன் சநத் ன்மஜள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்வும் நத்ம் 2) இக்நப் ர்மண 3) ஓதோப் ர்மண 4) த்துணப் ர்மண
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109 ந.ஓநத்ஞ கு.ண. சுப்நஞஜநன்
ஓங் இக்நத்நல் ஓதோ எப்ய்வுக் 

ங்ள்
சூன் - 2017

110 தொ.ஔதொச .நணந
நசண் னழ்க்க்கு தல்நல் 

உணமஜள்
சூன் - 2017

111 ங.ஞந இஞ.ஜஞசு
உர்ஙநமப்ள்ந ஜநழ்ப் தல்நல் 

தத்துப் தைப்ட்டுத் நடன்
சூன் - 2017

112 இஞ.ஜஞன் இஞ.ஜஞசு
ஙவீசக் ட்ட்டு ஙக்நல் 

நஞம்ஜஞஔன் ணநமள்
சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞம்ஜஞஔன் மப்தைள் 2) ஙவீச இக்நக் ட்டுள்                3) நஞம்ஜஞஔன் ணநமநல் 

டுத்துமஞப்நல் கூதள் 4) நஞம்ஜஞஔன் ணநமநல் அநல் கூதள்  5) ஙவீச இக்நக் ட்டுநல் நஞம்ஜஞஔன் 

ணநமநன் தத்ப்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓங் ச் ஓதோத்நன் ஓநடப்நல்தைள் 3) ஓங் இக்நங்ள் 

ட்டும் ல்துமடக் ங்ள் 4) ஓங் ச் ஓதோச் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம் 5) ஓங் த்நற்குப் நன் ஓதொ ஜற்டங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ம்தங்மப் ற்டந உணமஜள் 2) ணஞங்மப் ற்டந உணமஜள் 3) ணநங்குமப் ற்டந 

உணமஜள் 4) டமணமப் ற்டந உணமஜள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தல் உதணக்தொம் 2) ஓய்த்ள் 3) இக்ம் 4) உமஞஙம           5) ர்வும் ஜநப்தேடும்
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113 ஜ. ஙஞஔன் இஞ.ஜஞசு
ல்ப்ந அ இக்நக் 

ட்ட்டு ஙக்நல் ங்குததத
சூன் - 2017

114 .ஓநத்ஞ அ.இஞணநச்ஓந்நஞன்
ஔந்ன் குதஙணல்நல் ஓதோச் 

ஓநந்மசலம் னர்வுலம்
சூன் - 2017

115 .ழுஜம அ.இஞணநச்ஓந்நஞன்
அண்ணநன் ஓநதமநல் ஓதோச் 

ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்
சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ங்குததற்தப் நப்தைக்லம் சநச்ஓநடப்தைக்லம் 2) ல்ப்நநன் நமக்ட்டும் ங்குதததம்      

 3) ல்ப்ந அ இக்ந ஜஞதைக் ட்டுலம் ங்குதததம் 4) ல்ப்ந ஜய்டுலம் ங்குதததம்                

     5) ல்ப்நப்  ணடிணத்நன் டுதலம் ங்குததற்தப் க்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஔந்ன் குதஙணல்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) ஓஜச் ஓநக்ல்ள்        3) ஓநச் ஓநக்ல்ள் 4) தஞச் 

ஓநக்ல்ள் 5) லில் ஓநக்ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதமநன் ற்டம் ணர்ச்ஓந 2) அண்ணநன் ஓநதமநல் ஓதோ அமஜப்தை 3) அண்ணநன் 

ஓநதமநல் குடும் ஓநக்ல்ள் 4) அண்ணநன் ஓநதமநல்  ண்நம் 5) அண்ணநன் ஓநதமநல்  உணநல்
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116 ஓன.இமஞஔ அ.இஞணநச்ஓந்நஞன்
அத்நஓப் ண்டிநன் ஓதோப் 

ர்மணத்ம் இக்நச் ஓநந்மசத்ம்

ஆஸ்ட் - 

2017

117 ஆ. ஜசஞன் ண.குதஙன்
லித்மநல் ஓற்தண்மஜ 

ஜற்தம் ஜநஙமச் ஓநடப்தைள் - ஜநப்தேடு

ஆஸ்ட் - 

2017

118 இஞ.ஸ்ரீர் .நணந
ஜத்ஜ ந்நடிநன் டிங்ள் -ஏர் 

ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2017

119 தொ.ச்ஓதொத்து .நணந ஜந ஙதெடநல் ஓநந்மசக் கூதள்
ஓப்ம்ர் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) அத்நஓப் ண்டிநன் ணவும் நத்ம் 2) அத்நஓப் ண்டிநன் இழ் நள்                              

   3) அத்நஓப் ண்டிநன்  இக்நப் நநல் ஓதோப் ர்மண 4) ஓந ஓஜ நர்ப்தைம் ஓதோ ணநடுமத்ம்                   

      5) அத்நஓப் ண்டிநன்  ௌத் ண்ட்டுச் ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் லித்ம 2) லித்ம உள்க் அமஜப்நல் ஆய்வு 3) லித்மநல் 

ணழ்ணநல் கூதள் 4) லித்மநல் ஓற்தண்மஜத் சநத்ன்மஜலம் ஜநஙமச் ஓநடப்தைலம் 5) லித்ம 

ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்நநன் ணழ்க்ம ணஞதம் டி இக்நத் ற்டதொம்            2) ண்லக்குக் ந்நநன் டி 

இக்நப் நவுள் 3) அஞஓங்த்நற்குக் ந்நநன் டி இக்நப் நவுள் 4) மணர்லக்குக் ந்நநன் டி இக்நப் 

நவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந ஙதெத - ஏர் அடநதொம் 2) சநஜசநச் ஓநந்மசள்          3) ஓதொச் ஓநந்மசள் 5) அஞஓநல் 

ஓநந்மசள் 6) தைஞ ணஞதச் ஓநந்மசள்
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120 ண. ஓதோர்த்ந இஞ.ஜஞசு
ஓவ்ணநல் இக்நங்நல் மத்ம் 

மகர்லம்

ஓப்ம்ர் - 

2017

121 கு.நதஷ்ன் இஞ.ஜஞசு ண் ழுத்து  - ஓங்தொம் ஓஜதொம்
ஓப்ம்ர் - 

2017

122 .இஞஜச்ஓந்நஞன் இஞ.ஜஞசு சுன் இநன் இக்நப் ங்நப்தை
ஓப்ம்ர் - 

2017

123 இஞ.ஆ.த்ஜணந ண.குதஙன் ஜநநல் ந்ன் ன்ஜதொம் ந் தைஞதொம்
அக்ர் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டநக்நத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்  2) சுன் இநன் ணநமள் 3) சுன் இநன் ஓநதமள் 4) சுன் 

இநன் ணநஜர்ஓசங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் இக்நங்நல் ந்ன் ன்ஜங்ள் 2) ந்ன் இக்நங்லம் ந்தைஞதொம் 3) ந் தைஞத்நல் 

ந்ன் ன்ஜங்ள் 4) ந் தைஞத்நல் ஜஞதைம் ஜற்டதொம் 5) ந் தைஞத்நன் சநச் ஓநடப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநர் ம ணஞதம் இமஓக்மத்ம் 2) கூத்துக் மத்ம் அன் கூதலம் 3) ஓதோணநல் ஙக்நல் 

மகர்ள் 4) ண் ஜஞநசதம் இமஓச்தணநலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண் ழுத்து ணஞத 2) ஓங் ப் ண் ணநகர்ள் 3) ஓஜப் ண் ணநகர்ள் 4) ணநம தட் 

உத்நலம் உள்க்ப் க்குலம்
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124 . .குணந இஞ.ஜஞசு
நமக் ட்ட்டு ஜஞதைம் ஜதஙநப் 

தைநசங்லம்

அக்ர் - 

2017

125 ஜ.இஞ.சட்சுஜந .இஞஜலிங்ம் ஓதொ ஙக்நல் ஆழ்ணர் ல்ள்
ஙணம்ர் - 

2017

126 ஔ.ஓண்ட்சுஜந இஞ.ஜஞசு
.ண.ஓஜசுந்ஞசநன் த்துப்ட்டு 

உமஞத்நடன்

ஙணம்ர் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) நமக் ட்ட்டு ஜஞதை 2) ஜதத் நம 3) நமள் தைநசங்ள்    4) ஜதஙநப் தைநசங்ள் 5) ஜஞதைம் 

ஜற்டதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநன் நதஜல் ணநட்டு ணஞற்டநல் ஆழ்ணர்ள்                   2) ஆழ்ணர்நன் க்ந ஙடந 3) ஆழ்ணர் 

ல்நல் ஓஜச் ஓநந்மசள் 4) ஆழ்ணர் ல்நல் அணஞக் தத்துக்ள் 5) ஓதொ ஙக்நல் ஆழ்ணர் ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) உமஞலம் உமஞஓநநர்லம் 2) நப்தை ணஞதம் நப்ஓநநர்லம் 3) இக்நப் தைமஜ                         

 4) இக்ப் தைமஜ 5) உமஞச் ஓநடப்தை
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 Subanthini Ramesh
K.Rangan       S.Rajendran 

(Co -  Guide)

A Contrastive Study of Nomonalization in 

Tamil and Sinhala 
Nov.1999

2 P.Pandiyaraja K.Rangan
Statistical Analysis of Linguistic Features in 

written Tamil
Jan. 2001

3 அஜல் ங்ஙன் ம்.சுஓந

ஓநங்ப்தர் உர்ஙநமப்ள்ந 

ஜணர்லக்குத் ஜநழ் ற்டல் 

ற்நத்லில் ற்டும் ஓநக்ல்லம் 

னர்வுலம்

ப்ஞல் - 2006

ஜநழ்ப் ல்மக்ம் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஜநநல் துமட 

(Dept. of Linguistics)

Research Content- 1) Theory of Nominalization and Word Formation 2) Nomonalization  in Tamil                        3) 

Nominalization in Sinhala 4) A Contrastive Study of Nomination in Tamil and Sinhala 5) Application of the Finding in Language 

Teaching and Translation 

Research Content- 1) Phoneme Analysis 2) Gaphemeanalysis 3) Syllable Analysis 4) Aacai Analysis 5) Word Length 

Distributions 6) Entropy and Related Measures 7) Results From Actual Text Materials

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநங்ப்தநல் ல்ணந ணர்ச்ஓந 2) ற்டல் ற்நத்லில் ற்டும் ஓநக்ல்ள்  3) நம ஆய்வு
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4 தே.ஔஓப் ஓஞஜ் ம்.சுஓந

ஜநழ் ஜநநல் ணற்தமஜள் 

ஜஞநக் ஙக்நலும் ஜநநல் 

ஙக்நலும்

சூம - 2007

5 ண.அந ஓ.இஞஓந்நஞன்
ஜநழ்ப் ர்ச் ஓற்நன் ஆக்தொமட 

அஞந

ஓப்ம்ர் - 

2007

6 N.Gejeswari S.Rajendran

Contrastive Analysis of Word Order in 

English and Tamil and its Implications in 

Translation

Jun. 2008

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜஞநக் ஙக்நல் ணற்தமஜ 2) ஜநநல் ஙக்நல் ஜநழ் ணற்தமஜள் 3) ணற்தமஜ ஜக்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) நசந ஓற்தண்மஜநல் 2) ஆக்தொமட அஞநக் ட்டு      3) ர்நன் தண்மஜநல்      

  4) ஜநழ்ப் ர்ச்ஓற்நன் ஆக் தொமட அஞந

Research Content- 1) Word Order Typology and Language Universals 2) Characteristics of English as an Svo Language               

  3) Characteristics of Tamil as an Svo Language 4) Relative Clause English and Tamil 5) Co - Ordination and Sub - Ordination 

ILN English and Tamil 6) Complemention in English and Tamil 7) Word order in Translation 8) Conclusion
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7 . இஞஔ ஓ.இஞஓந்நஞன்
ஜநழ் ணநமசடிநன் ணஞற்த 

ஜநநல் ஆய்வு
டிஓம்ர் - 2008

8 P.Kumaresan S.Rajendran

Syntactic Structures of English and Tamil 

(with special Reference to Machine 

Translation)

Jun. 2009

9 ண.ஓண்தொப்நந ஓ.இஞஓந்நஞன்
ஜநழ் ணநமசச்ஓற்நன் ஆக்தொமட 

அஞந
ஜ - 2009

10 .லிதஜள் ந.ணநஸ்ணஙன்
ஜநழ் ஜஞநக்ங்நல் ஓல்நஞம் -

 எத எப்தேடு

ஆஸ்ட் - 

2009

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநழ் ஜஞமட்டி ழுந் இக் தல்நன் அமஜப்தை 2) ணஜந ஜஞமட்டி ழுந் இக் 

தல்நன் அமஜப்தை 3) ஜஞநக்ங்ள் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜநல் 2) ஆக்தொமட அஞநக் ட்டு                   3) ஞணக்த்நன் 

ஓற்தண்மஜநல் 4) ஆக்தொமட அஞநநன் ணநமவுள் 5) ஜநழ் ணநமசநன் ஆக்தொமட அஞந

Research Content- 1) Syntacitc Structure of English 2) Syntactic Structure of Tamil 3) Grammatical Formalisms and Syntacitc 

Parsing 4) Machine Translation Systems 5) Transfer Grammar for English to Tamil Machine Translation 

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் ஜஞநக்ங்நன் ணநமசடிள் 2) ஜநழ் ணநமசடிள் ற்டந தொந்ம ஆய்வுள் 3) ஜநழ் 

ணநமசடிநன் ணஞற்த ஜநநல் ஆய்வு               4) ணநமசடிநன் ஓற்நடப்நல்
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11 ஜ.ஜஞ ண்ன் ஓ.இஞஓந்நஞன்
மணஞதொத்துக் ணநமநல் உணமஜ, 

டிஜம், குடநதௌடு தண்மஜநல் ஙக்கு

அக்ர் - 

2009

12 தொ. இஞஜசுந்ந ஓ.இஞஓந்நஞன் ஜநழ்ச் ஓல்ணம
அக்ர் -  

2009

13 R.Elavarasu S.Rajendran

A Study of the Manipulation of the 

Linguistic Features in the Works of 

Subramania Bharathi and Swami 

Vivekananda 

Apr. 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜநல் 2) உணமஜ-தண்மஜ ஙக்கு 3) டிஜம் - தண்மஜ ஙக்கு 4) குடநதௌடு - 

தண்மஜ ஙக்கு

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜநல் 2) ஜய்ப்தள் தோய்வு 3) தஞ ஓல்ணம 4) ஜநழ்ச் ஓல் ணம

 Research Content- 1)  Subramania Bharathi and Swami Vivekananda Their Emancipation as    Preachers and Saviours 2) 

Exposition Adopted by Swami Vivekananda and Subramania Bharathi 3) Argument Adopted by Bharathi and Swami 

Vivekananda 4) Linguistic Features Adopted by Bharathi and Swami Vivekananda 5) Comparative Perspectives Between 

Bharathi and Vivekananda
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14 ஔ.சுஸ்ரீ ஓ.இஞஓந்நஞன்
ஜநழ் ணக்நங்நன் தண்மஜநல் 

அமஜப்தை
ப்ஞல் - 2010

15 வீ.ணநஔஓந்ந ஓ.இஞஓந்நஞன்

இன்மட உஜநநல் ட்ட்டு 

அடிப்மநல் ஜநழ் குந்மநன் 

ஜநப்ற்த

சூன் - 2010

16 K.Krishnakumar S.Rajendran Shallow Parsing in Malayalam Jun. 2010

17 V.Dhanalakshmi
S.Rajendran / K.P.Soman 

(Co-guide)
Shallow Parser for Tamil Nov-10

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜநல் 2) லீச்ஓநன் ட்டு அடிப்மநல் ஜநழ் ணக்நங்நன் தண்மஜநல் அமஜப்தை 

3) தத்து ணமஞ அடிப்மநல் ஜநழ் ணக்நங்நன் தண்மஜ அமஜப்தை 4) ணநமசள் - ங்டுப்ர் அமஜப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநப்த ட்டு 2) ஜநழ்க் குந்மநன் ஜநப்த ஆய்வு

Research Content- 1) ) Introduction to NLP and MT 2) Shallow Parsing 3) Morphological Analysis         4) Part of Speech 

Tagging 5) Chunking 6) Indian Language to Indian Language Machine Translation Systems (IL - IL- MT System)

Research Content- 1) Shallow Parsing in Natural Language Processing 2) Part of Speech Tagger for Tamil                                     

   3) Morphological Analysis for Tamil 4) Chunker Tamil 5) Depew Deny Parser for Tamil  6) Result and Conclusion
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18 .அதொ ஓ.இஞஓந்நஞன்

இந்நஞ ஜநர்ப்தைக்கு ணண்டித் 

ஜநழ்த் ஞவுத் குநமச் 

ஓல்ணமக்கு அமப்டுத்ல் 

ஜற்தம் ர்த்ர் உதப்தைக்கு 

ணமஞதத்ல்

டிஓம்ர் - 2010

19 .க்நணந ஓ.இஞஓந்நஞன்

இந்நஞ ஜநர்ப்தைக்கு ணண்டி 

ஜநழ்த் ஞவுத் குநம ர்நல் 

ஙநமநல் குத்துக் குடநத்லின் 

ஓநக்ல்லம் ணநதொமடலம்

நப்ஞணந - 

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) இந்நஞ ஜநர்ப்தை 2) ஜநழுக்குத் ஞவுத் குநம உதணக்குல் 3) ஜநழ்த் ஞவுத் குநமச் 

ஓல்ணமப் ட்டிற்கு அமப்டுத்துல் 4) ஜநழ்த்  ஞவுத் குநநல் ர் உதப்தை ணமஞத்தத்ல்     5) இந்ந 

ஜநநலிதந்து இந்ந ஜநலக்கு இந்நஞ ஜநர்ப்தை எழுங்குதொமட

ஆய்ணக்ம் - 1) இந்நஞ ஜநர்ப்நன் நஜங்ள் 2) இந்ந ஜநநலிதந்து இந்ந ஜநலக்ச இந்நஞ 

ஜநர்ப்தை எழுங்குதொமட 3) ஜநழ்த் ஞவுத் குந 4) ஜநழ்த் நல் அமஜப்தை 5) இக் ணடிண ணங்லம் 

அணற்டநன் அடிப்மநல் ஜநமத் நல் ஙநமநல் குத்துக் குடநத்லும் 6) ஜநழ்ச்ஓல் ணமப்டு 7) ஜநழ்த் ஞவுத் 

குநமச் ஓல்ணமப்டுலக்கு அமப்டுத்ல் ஓநக்ல்லம் ணநதொமடலம் 8) ஜநழ் ஞவுத் குநமத் 

ர் உதப்தைலக்குப் குத்துக் குடநத்ல் ஓநக்ல்லம் ணநதொமடலம் 9) ஜநழ்த் ஞவுத் குநம ச்ஓத் ர்லக்கு 

அமம் டுத்துல் ஓநக்ல்லம் ணநதொமடலம்
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20 A.Velusamy K.Viswanathan

A  Study on the Sequences and Skins of 

the Kalvarayan  Tribal Students in 

Learning English; Salem District 

Apr. 2011

21 Karthika Premkumar S.Rajendran

An Error Analysis of the Written English of 

the University Level Students and Its 

Implications for Computer Assisted 

Language  Learning (CALL)

Apr. 2011

Research Content- 1) Language Developmental Sequences of Kalvarayan Tribal Students 3) The Indispensable Role of 

Receptive Skills in Learning English 4) The Fruitful Productive Skills the Authentic Efficiency 5) The Dicussion and 

Recommendation

Research Content- 1) Research Design and Methodology 2) Analysis of Errors and Discussion 3) On Developing Remedial 

Grammar 4) Implications of Remedical Grammar for Computer Assisted Language Learning  (CALL) 
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22 . அசந ஓ.இஞஓந்நஞன்

ஜநழ்ப் ர்ச் ஓற்நன் தோப் 

தண்மஜநல் ஆய்வும் ஆய்வுக்ப் 

தண்மஜநல் ஆய்வும்

ஜ - 2011

23 .ஙம்ஜள் ந.ணநஸ்ணஙன்

ஓஜணந ட்டுஙக்ன் ஜநநன் 

ண்ட்டு ஜசநணநல் ஓர்ந் 

ஜநநல் ஆய்வு

ஜ - 2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ணமப்ட்டிலும் தட்தை அஞநத்ம் 2) தோப் தண்மஜநல் ஆய்வு 3) தோப்தண்மஜநல் 

ஆய்ணநன் உதணக்ம் 4) தோப்தண்மஜநல் ஆய்வும் ஓல்ணமத்ம் 5) ப்தண்மஜநல் ஆய்வு 6) 

ஓற்தண்மஜக் கூத ஆய்வும் தண்மஜக்  ஆய்வும்  7) ணநங்நசச் ஓற்டமநன் தண்மஜநல் ஆய்வு 8) 

உடவுதொமடச் ஓற்டமநன் தண்மஜநல் ஆய்வு 9) ஙநடச் ஓற்டமநன் தண்மஜநல் ஆய்வு 10)  - 

இச் ஓற்டமநன் ஆய்வு 11) ஓமஜல் ஓற்டமநன் தண்மஜநல் ஆய்வு 12) ஜநழ்ச் ஓற்டமநன் 

தண்மஜநல் ஆய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) ஜந அடநதொம் 2) ஓஜணந ட்டு ஙக்சநன் ணழ்க்ம ணஞத   3) ஓஜணந ட்டு ஙக்த் லுங்நன் 

ஜநநல் கூதள்
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24 ஓ.நஞஜணந ந.ணநஸ்ணஙன்
ஙப்ட்டிச ஜணட்க்நம ஜநக் 

கூதள் - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2011

25 R.Mahendran K.Viswanathan

Problem in Finding Equivalenes for English 

Translation of Indira Parthasarathy's 

Venthu Thanintha Kaadugal and Solution

Oct. 2011

26 .ஓனஸ் ஓ.இஞஓந்நஞன் ஜநழ்ச் ஓநத்ர் ல்நன் ஜந அமஜப்தை
ஙணம்ர் - 

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜந அடநதொம் 2) ஓதோப்தஞ ஙநம, ணழும் குந, ஜக்ள் ம, எலிநல் கூதள் 3) ணட்ஞச் 

ஓற்லம் ணநக்ங்லம் 4) ஜனசணர்நன் நற்ச் ஓர்ந் ஓற்ள் 5) ஜனசணர்நன் நற்ச் ஓர்ந் ஓங்குள்

Research Content- 1) Principles of Translation 2) Equivalences at Phonetic Level 3) Equilenaces at Semantic Level                        

   4) Equivalnces at Syntatic Level 

ஆய்ணக்ம் - 1) எலிசநல் அமஜப்தை 2) உதசநல் அமஜப்தை 3) நல் அமஜப்தை 4) ஙமநல் அமஜப்தை
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27 S.Veera Alagiri K.Viswanathan
Tamil Malyalam Machine Translation 

System
Dec. 2011

28 S.S. Nirmala S.Rajendran
Discoure Analysis of Arundhati Roy's 

Novel The God of Small Things
Jan. 2012

29 N. Madhavan K.Viswanathan

An applied Linguistic Analysis of Social 

Science Textbooks of Tamilnadu and 

Madhya Pradesh

Oct. 2012

30 இஞ.அதொ ந.ணநஸ்ணஙன்
ஜநநல் ழுத்துப்நம நதத்நத்ம் 

இக்ப் நமத் நதத்நத்ம்

அக்ர் - 

2012

Research Content- 1) Machine Translation 2) Indian Language to Indian Language Machine Translation System 3) Analysis of 

Tamil 4) Tamil to Malayalam Transfer 5) Generation of Malayalam 

Research Content- 1) Background of the Thesis 2) Arundathi Roy's A Brief Introduction                                                                      

    3) Discourse Analysis 4) Discourse Analysis of the Novel The God Small Things

Research Content- 1) Review of Related Literature 2) An Applied Linguistic Analysis of Upper Primary Level Social Science 

Text Books of Tamilnadu 3) An Applied Linguistic Analysis Text books Primary Level Social Science Text books of Madhya 

Pradesh (Moss-TB) 4) Comparative Analysis Tamilnadu and Madhya Pradesh Upper Primary Level Social ScienceText books 5) 

Findings and Recommendation

ஆய்ணக்ம் - 1) ழுத்துப் நமத் நதத்நத்ம் இக்ப் நமத் நதத்நத்ம் 2) ஜநநல் ழுத்துப் நமத்நதத்நத்ம் இக்ப் 

நமத்நதத்நத்ம் உதணக்குணற்ச தொன்சற்டுள் 3) ஜநநல் ழுத்துப்நம ஜற்தம் இக்ப் நமத் நதத்ந 

உதணக்ம்
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31 R.Batridavanth K.Viswanathan

A Scientific Analysis of Teaching English 

for Tamil Mediam Students at Various 

Levels

Nov. 2012

32 .சுஜநத்ஞ ந.ணநஸ்ணஙன்
அடநகர் அண் ஙணல்நல்  உள் 

ஓதொ ஜநக் கூதள்
டிஓம்ர் - 2012

33 அ.சணள்ந ஓ.இஞஓந்நஞன்

ஜநநல் அமஜப்தைப் தள் ஜக்தொம் 

ஓற்தள் ஜக்தொம்  இந்நஞ 

ஜநர்ப்தை ழுணந ஏர் ஆய்வு

டிஓம்ர் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) அமஜப்தை தண்மஜஜக்தொம் ஓற்தண்மஜ ஜக்தொம்         2) இந்நஞ ஜநர்ப்தைம் 

ஓற்தண்மஜ ஜக் ஙனக்தொம் 3) ஓற்தண்மஜ ஜக் ஙனக்த்நன் ஓல்டுலம் தொன்சற்டங்லம் 4) ஜநநல் 

ஓற்தள் ஜக் ஙனக்த்நற்ச ஙடநதொமடள்

Research Content- 1) English Language Teaching in Tamilnadu Education System 2) Analysis of English Curriculam Tamilnadu 

Upper Primary and Secondary Schools 3) Analysis of Teaching of Linguistic Compose of English Second Language 4) Analysis 

of Teaching Language Skill of English Second Skill of English as Second language teaching                   5) Socio linguistic 

Analysis of Teaching English 

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநகர் அண்ணநன் ணழ்க்ம ணஞத 2) அண்ணநன் ஓதொ ஓநந்மசலம் அஞஓநல் ணழ்வும்               

3) அண்ணநன் ஜநழ் ஜந அமஜப்தை 4) அண் ன்டுத்நத்ள் உணமஜலம் உணமஜ உத்நலம்
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34 சு.இஞஜலிங்ம் ந.ணநஸ்ணஙன்
ஙனநந ஜமநல் நஞணந ஜநநன் 

ஓல்ய்வு எத ஜநநல் ர்மண
ஜர்ச் - 2013

35 ங.சு ஓந.இஞஓந்நஞன் 

ஜநழ் எலிள் ஜற்தம் அமஓநன் 

எலிநக்ணநல் ஆய்வும் உமஞநலிதந்து 

ச்சு உதணக்தொம்

சூன் - 2013

36 G.Vasuki S. Rajendran
English to Tamil Machine Translation 

System Using Parallel Corpus
Jun. 2013

37 A. Arokia Mary K.Viswanathan

Importance to English Language in Middle 

School Students in Paddy Area of 

Thiruvarur 

Jul. 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) நஞணந ஜநள் அடநதொம் 2) ஜநழ் ஙட்டுப் ங்குடி ஜக்ள்         3) எலிசநல் 4) ஓல்லிக்ம்           

  5) நல் 6) ஓற்மண

ஆய்ணக்ம் - 1) எலிநக்ணநல் ஆய்ணநன் அடநதொம் 2) ஜநழ் எலிநன் எலிப்நல் ஜற்தம் எலிநக்ணநல் ஆய்வு                   

    3) உமஞநலிதந்து ச்சுக் கூட்டிமசப் க்த்நன் அடநதொம் 4) ஜநழ் உமஞநலிதந்து ச்சுக் கூட்டிமசப் க்ம்

Research Content- 1) Survey of MT in India and Abroad 2) Creation of Parallel Corpus 3) Parallel Structures of English and 

Tamil 4) English to Tamil Machine Translation by Using Parallel Corpus 

Research Content- 1) Literacy in India  2) Error Analysis 3) Phonology 4) Morphology 5) Syntax   
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38 P.R.Suganya K.Viswanathan
Teaching Basic Language Skills for 

Primary School Student
Sep. 2015

39 D. Mariaseelan K.Viswanathan

Study of Language Socialization of 

Primary and Middle School Children of 

Thanjavur District

Apr. 2016

40 .க்நஞஜ் ந.ணநஸ்ணஙன்
ஜநழ் ணநமசநன் தண்மஜ ஜற்டதொம் 

தண்மஜ ஙனட்ஓநத்ம்
சூம - 2016

Research Content- 1)  Spoken and Written Errors 2) Noun Phrase and Verbal Phrase 3) Error in the use of Preposition and 

Basic Reach of Usage 4) Error Word Order 5) Suggestions and Remedial Measures

Research Content- 1) Previous Works on Socialization 2) A Brief Study on Socialization and  Language Socialization Process        

   3) Description of Analysis 4) Data Analysis 

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜ ஜற்டதொம் தண்மஜ ஙனட்ஓநத்ம் 2) ல்தள் எத ஜநத்ம் தண்மஜ ஜற்டதொம்                

3) ஜநநல் ஓற்தண்மஜநல் ஜற்தம் தண்மஜ ஜற்டம் ற்டந தொந்ம ஆய்வுள் 4) ஜநழ் ணநமசநன் தண்மஜ 

ஜற்டதொம் தண்மஜ ஙனட்ஓநத்ம் 5) ஆக்தொமட அஞநக் ட்டு அடிப்மநல் தண்மஜ ஜற்டதொம் தண்மஜ 

ஙனட்ஓநத்ம்
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41 D.Vijayaraghavan K.Viswanathan
A ELT Problem of Tribal school children in 

Coimbatore District
Jul. 2016

42 . ந.ணநஸ்ணஙன்
ஜநநல் ஓற்தள் ஜக் 

ஙனக்த்நற்ச ணநதொமடள்

ஙணம்ர் - 

2016

43 ஓ.ஙந ந.ணநஸ்ணஙன்

ஓக்நலிர் லுங்கு ஜநநன் 

இப்தைலம் க்மணத்லும் ஏர் 

ஜநநல் ர்மண

ஙணம்ர் - 

2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓக்ந லுங்கு ஜந ஜற்தம் ணழ்ணநல் 2) ஓக்நலித் லுங்கு ஜநக் கூதள் 3) ஓக்நலிர்நன் 

லுங்கு ஜந க்மணப்தை ஜற்தம் இப்தை ஙநம

Research Content- 1) Language Skills on Error Analysis 2) Error in Morphological Level 3) Problem in Acquisition of 

Grammartical Categories 4) Environmental Study of Tribal School in Coimbatore District

ஆய்ணக்ம் - 1) தண்மஜ ஜற்டதொம் தண்மஜ ஙனட்ஓநத்ம் 2) ல்தள் எத ஜநத்ம் தண்மஜ ஜற்டதொம்                 

 3) ஜநநல் ஓற்தண்மஜநல் ஜற்தம் தண்மஜ ஜற்டம் ற்டந தொந்ம ஆய்வுள் 4) ஜநழ் ணநமசநன் 

தண்மஜ ஙனட்ஓநத்ம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ந.ஓந்நஞன் .ஸ்ஞன்
ஙன்ஜர்நன் ஓதொத் த்துணம் - ஏர் 

ஆய்வு

நப்ஞணந -

1994

2 .ணநஔகுஜர் .ஸ்ஞன்
ஜநடுதுமட ணட்ச் மஓணத் 

நதக்நல்ள் ஏர் ஆய்வு
ஜ -1995

3 ந.ஓந்ஜநழ்ச் ஓல்ணந .ஸ்ஞன்
நதைஞத்நல் ஓநத்ந்க் 

ட்டுள் ஏர் ஆய்வு
ஜ -1995

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஜய்நல் துமட (Dept. of 

Philosophy)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதொத் த்துணத்நல் ஜசநன் 2) ஓதொம் இல் ணமஞமட          3) ஓதொத் த்துணதொம் ஓதோ ணழ்வும்        

    4) ஙன்ஜர்நன் ஓதொத் த்துணம்

ஆய்ணக்ம் -1) ல் ற்ட ங்ள் 2) மணப்தைத் ங்ள் 3) நல் மள்       4) ணநடும் நதணநக்லம் 5) நட 

நதக்நல்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) நதைஞதொம் மஓணஓநத்ந்க் ட்டுலம் 2) நதைஞதொம்  மஓணஓநத்ந் அட இல் 

ட்டுலம் 3) ஓஜ ணழ்ணநலும் ஓநத்ந்க் ட்டுலம் 4) ஓஜத் த்துணதொம் ஓநத்ந்க் ட்டுலம்
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4 .ஔஓங்ர் .ஸ்ஞன்
மஓண ஓநத்ந்த்நன் அடநலும் ஜநழ்ப் 

ண்டும் ஏர் ஆய்வு
சூம - 1996

5 .தஙநந .ஸ்ஞன் நத அதட்ணநல் ஓக்ம
நப்ஞணந - 

1997

6 ஓ. ஙனட்ஓந .குத்தூஞன்
மஓணஓநத்ந் ணநமசக் ட்டும் க்ந 

ஙடநத்ம்

    ஓப்ம்ர் 

-  1998

7 ஓந. ஓஜசுந்ந .ஸ்ஞன்
ஜதஜந்நஞ தைஞத்நல் ஓஜத் த்துணக் 

ட்டுள் - ஏர் ஆய்வு
ஙணம்ர் -1998

ஆய்ணக்ம் -1) மஓண ஓநத்ந்த்நன் அடிப்மக் ட்டுள் 2) ஜநழ்ப் ண்டு 3) மஓண ஓநத்ந்த்நன் அடநல் 4) மஓண 

ஓநத்ந்த்நன் அடநலும் ஜநழ்ப் ண்டும்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநர் ண்ட்டில் ஓக்ம 2) ணள்ற்தஜதம் ஓக்மத்ம்  3) ணள்ற்தஜன் ணநக்கும் 

ஓக்ம அதண உம்தைள்  4) ணள்ற் தஜசநன்  அதள் ஙநமங்நல் ஓக்ம 5) நத அதட் ணநக்கும் 

ஓக்மநன் சநத்ன்மஜள் 6) நத அதட்வும் ஓக்மப் நற்ஓநத்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) மஓண ஓநத்ந்த்நல் தொப்தள் உண்மஜ 2) மஓண ஓநத்ந்த்நல் ணநமசக் ட்டு 3) மஓண ஓநத்ந்த்நல் 

க்ந  4) மஓண ஓநத்ந்ப் க்ந ஙடநத்ம் ணநமசக்ட்டும் உடவு ஙநமள் 5) மஓண ஓநத்ந்தொம் நட த்துணங்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) உநதம் உநஞற்டசவும் 2) ணநமச 3) ஓநத் ணம் 4) ஔனணன் ணநடுமத்ம் அமத்ம் ணநலம் 5) ஜதஜந்நஞ 

தைஞதொம் மச நஓசங்லம்
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8 ங. சுப்ஞஜநன் .குத்தூஞன்
ஓஜ த்துண நன்சநநல் ல்ணர்  

மள் - ஏர் ஆய்வு
சூன் -1999

9 . ஜநணண்ன் .குத்தூஞன்
தொற்ச் ஓர்நன் நற் 

மலம் அநல் ட்டுலம்

 ஓப்ம்ர் -

1999

10 . ஔம்தைலிங்ம் .ஸ்ஞன் ஓ ஙட்டில் ௌத்ம் டிஓம்ர் - 1999

11 ஆ.துமஞ ஞங்ம் .ஸ்ஞன்
ணதெர் ணட்த்நதக்நல்ள் - ஏர் 

ஆய்வு

அக்ர் - 

2001

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ணர்  ஓஜம் 2) ஆய்வு தொன்சடிள் 3) ட்க்ம 4) ஓநற்க் ம 5) ஓஜத் த்துணப் நன்சந

ஆய்ணக்ம் -1) ஓஜம் ஜற்தம் நற்ம ணஞத 2) ஆய்வு தோங்ள்   3) ட்க்ம  4) ஓநற்க் ம 5) அநல் 

ட்டுள்

ஆய்ணக்ம் -1) ௌத்ம் - ஓஜதொம் த்துணதொம் 2) ௌத்ம் - ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்  3) ஓ ஙட்டில் ௌத்ம் 4) ஙம 

தைத் ஓப்தைத் நதஜசநநன் அமஜந

ஆய்ணக்ம் -1) மஓணத்நதக்நல்ள் 2) மணணத் நதக்நல்ள் 3) நற்ம 4) ணநடும் ணநக்லம்                     

    5) ஓநதய்ண ணநடு
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12 ஜநதொத்து ணஙன் .ஸ்ஞன்
ந் தைஞத்நல் மஓணஓநத்ந்க் 

ட்டுள் - ஏர் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2002

13 கு.மண. இங்ணன் ஔ.அஞங்ஓஜந
த்துண ஙக்நல் மஓண மணணக் 

வுநன் உதணங்ள்

ஓப்ம்ர் -

2002

14 D.Chandrasekeran G.Kulathuran

Women's Liberation in the Teachings of 

Jesus Christ and its Relevance to the 

Women of Trichirapalli - Thanjavur 

Diocese of the Church of South India

Jul. 2003

ஆய்ணக்ம் -1) மஓண ஓநத்ந்ம் ஏர் அடநதொம்   2) ந்தைஞத்நல் மஓண ஓநத்ந்   இமடக்ட்டு 3) ந்தைஞத்நல் 

மஓண ஓநத்ந் உநர்க் ட்டுள்மக் ட்டு 4) ந் தைஞத்நல் மஓண ஓநத்ந் ஓசர் ட்டும்தொத்நக் 

ட்டும்

ஆய்ணக்ம் -1) த்துண ஙக்நல் உதண ஙநம 2) இந்து ஓஜதொம் உதணதொம்          3) மஓணக் வுதம் த்துணதொம் 4) மஓண 

மணண நமஜத்ம் ற்தைமமஜத்ம்

Research Content - 1) Patriarchy: A Theoretical Frame Work 2) Women in the Jewish Community 3) Introduction to Jesus world 

4) Jesus and women's Liberation 5) Introduction to Trichirappalli - Thanjavur Diocese of the Church of South India 6) Analysis 

and Interpretation of Data 7) An Ethical Reflection on the Low Status of Women in the Trichirappalli - Thanajvur Diocese of the 

Church of South India
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15 ஓந.அதண்ஜநச் ஓல்ணந ஔ.அஞங்ஓஜந தைதுக்ணநமநல் ஜசந ஙம்
ஓப்ம்ர் - 

2003

16 ஓ. மணஞணல் ஔ.அஞங்ஓஜந
த்துண ஙக்நல் இஞஜநதஷ் ஜத்நன் 

ஓன்மச ஜணட் ஓதோப் நள்

ஆஸ்ட் - 

2004

17 ஆர். ண்ன் ஔ.அஞங்ஓஜந
ஜநழ்ப் தைநசங்நல் ஜநழ்ப் ண்ட்டுக் 

கூதள் - எத த்துணக் ண்ட்ம்

ஆஸ்ட்- 

2004

ஆய்ணக்ம் -1) ஜசநங ணமஞமடத்ம் ஜஞதைம் 2) தைதுக்ணநம ஜஞதைம் ஜசநங ணநப்டும்3) தைதுக் ணநமநன் 

சநஜசந ஙம் 4) தைதுக்ணநகர்நன் ஓதொ ஙம் 5) தைதுக்ணநமலம் ணநகா் நடதம் - ஏா் எப்ய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) இஞஜநதஷ் ஜத்நன் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 2) இஞஜநதஷ் ஜத்நன்   ஓதொக் ள்மள்              

  3) ஓன்மச ஜணட் இஞஜநதஷ் ஜத்நன்  ஓதோப் நள்  4) ஓன்மச ஜணட் இஞஜநதஷ் ஜத்நன்  நமக் 

நதத்துண,  இசுஜந நத்ன் எப்தை ஙக்ல் 5) இஞஜநதஷ் ஜத்நன் ஓதொப் ந ப்ந ணந எத ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) ண்டும் ஓதொதொம் 2) ந.ஔசநஞஜசநன் தைநசங்நல் ண்ட்டுக் கூதள் 3) இஞஔம் நதஷ்சநன் 

தைநசங்நல் ண்ட்டுக் கூதள் 4) இந்நஞ ர்த்ஓஞநநன் தைநசங்நல் ண்ட்டுக் கூதள் 5)  ஔ ஓநற்நநன் 

தைநசங்நல் ண்ட்டுக் கூதள் 6) நட தைநசங்லன் எப்தை ஙக்லும் ஜநப்தேடுலம்
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18
K.Jackson Jebasundar 

Stanley
G.Baskaran

The Philosophy of Social Service with 

Special Reference to Assembles of God
Nov. 2004

19 .தொதஔந்ந ஔ.அஞங்ஓஜந

அணநசஓநலிங்ம் ஙநர்ஙநமப் 

ல்மக் ததொம் ஜநர் 

ஜம்டும் - ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2004

20 கு. நதஜடன் . குத்தூஞன்

மஓண ஓஜ ணர்ச்ஓநக்குத் நதணடுதுமடத் 

நதஜத்நன் தல்ணநதௌடுள் ஜற்தம் 

தங்நன் ங்நப்தை  - ஏர் ஆய்வு

டிஓம்ா் - 2004

Research Content -1) History of Assemblies of God 2) Philosophy of Social Service 3) Social Service of Assemblies of God           

  4) Data Analysis

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் ப் ண்நன் ஙநம 2) ற்ப் ண்நன் ஙநம  3) அணநசஓநலிங்ம் ஙநர்ஙநமப் 

ல்மக்ம் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்  4) அணநசஓநலிங்ம் ஙநர்ஙநமப் ல்மக் தம் ஓதொத்நற்கும் 

ண்லக்கும் ணங்நடும் ணல் 5) அணநசஓநலிங்ம் ஙநர்ஙநமப் ல்மக் தத்நன் தோஜ ண்நன் 

ணழ்ணநல் ஜற்தம் ஆலமஜத் ன்மஜலம் ஜம்டு 6) அணநசஓநலிங்ம் ஙநர்ஙநமப் ல்மக் தத்நன் ஙநர்ணதொம் 

ஓல்டுலம் - அடநணநல் ஙக்நல் எத ஜநப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) மஓண ஓஜத் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நதணடுதுமடத் நதஜத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்                             

      3) நதணடுதுமடத் நதஜத்நன் தல் ணநதௌடுள்             4) நதணடுதுமடத் நதஜத்நன் தங்ள் 5) மஓண ஓஜ 

ணர்ச்ஓநக்குத் நதஜத்நன் ம
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21 .ஔஸ்டின் ஓந்குஜர் ஔ.அஞங்ஓஜந

இசு நதஸ்துணநன் சநத்ன்மஜத்ம் 

து ஆன்ஜன உதணக்தொம் - எத ஓதோக் 

ண்ட்ம்

ஆஸ்ட் - 

2004

22 த. ஜநஜடன் .குத்தூஞன்
ஜடநணதம் ஓதொத்நல் த்நநக்ம 

அடநணநல்
ப்ஞல் - 2005

23 ஔச்சுஜந இஞஓஙம் .ஸ்ஞன்

இந்நக் ல்ணந ஜஞநன் ஆன்ஜன 

ணநழுஜநங்லம் இங்மநல் அணற்டநன் 

க்தொம்

சூன் - 2005

ஆய்ணக்ம் -1) இசுணநன் ணழ்வும் ணஞதம் 2) நதஸ்நல் ணநக்தொம் அடிப்மக் ஓநக்லும் 3) நதஸ்துணநன் சநத்ன்மஜ 

ற்டந ஆய்ணநல் தைந தொற்ஓந 4) நதஸ்துணநன் சநத்ன்மஜ அணஞது ணழ்க்மநல் ணநப்தல் 5) நதஸ்துணநன் சநத்ன்மஜ 

ணநநல் து ஆன்ஜன இல்தைம உதணக்குல்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓதோதொம் ஊதொம் 2) துணச அடநணநல் ட்டுலம் நக்ச அடநணநல் ட்டுலம்               

3) ஓய்ந ஓநப்நன் து நன்ற்டப்டும் அடநணநல் ட்டுள்   4) ஓய்நத்ள் ஙநதணசத்நற்கும் ஓய்ந 

ஓநப்தக்கும் இமநச அடணநல் ட்டுள் 5) ஓய்நத்ள் ஜற்தம் து ஜக்லக்கு இமநச அடநணநல் 

ட்டுள்  6) ஓதோ ஜஞதைம, ஞம்நங்மப் துப்நல் ஊங்நன் ங்கு

ஆய்ணக்ம் -1) இந்நக் ல்ணந ஜஞதை 2) இந்ந ஆன்ஜன ணநழுஜநங்ள் 3) இந்நக் ல்ணந ஜஞதைம் ஆன்ஜன ணநழுஜநங்லம்            

  4) இங்மக் ல்ணந  ஜஞதைம் தொமடமஜத்ம்             5) இங்மக் ல்ணந ஜஞநல் இந்ந ஆன்ஜன ணநழுஜநத் க்ங்ள்
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24 சு. ஜணன் . குத்தூஞன்
ஜநழ் அடஇக்நங்லம் ௌத், ஓஜ 

அடங்லம்
சூன் - 2005

25 .அன்ன் .ஸ்ஞன்

மஓண ஓநத்ந் அடநணஞய்ச்ஓநநலும் 

ஙநம் ஜற்தம் ௌத் த்துணங்நன் 

அடநணஞய்ச்ஓந இல்லம் - ஏர் 

எப்தேட்ய்வு

ஜர்ச் - 2006

26 தொ. தொத்துஓஜந ஔ. அஞங்ஓஜந
ஆன்ஜனத்நல் ஓஔஜர்க்ம் - எத த்துண 

ஙக்கு
ஙணம்ா்- 2006

ஆய்ணக்ம் -1) ஜசநகுப் நஜ ணர்ச்ஓந 2) ஜசநசநன் இமடடும் தொற்ஓந           3) ஆன்ஜவும் ஆன்ஜனதொம் 4) 

ஆன்ஜவும் நஜ ணர்ச்ஓநநல் ஓஔ ஜர்க்ம் 5) ஓஔ ஜர்க்தொம் ஞ்ஓலி தொம் 6) ஓஔ ஜர்க்த்ல் சநஜசந 

ஓதொ ஜம்டு

 ஆய்ணக்ம் -1) ஓதோ, ணஞற்த, ஜய்நல் நன்சந 2) அடணநல் 3) ௌத் அடணநல்  4) ஓஜ அடணநல்  5) ஜநழ் 

அடஇக்நங்லம் ௌத் அடங்லம் 6) ஜநழ் அடஇக்நங்லம் ஓஜ அடங்லம் 7) துணநல்தைலம் 

ஓநடப்நல்தைலம்

ஆய்ணக்ம் -1) மஓணஓநத்ந்ம் 2) ௌத்ம் 3) ஙநத் த்துணம் 4) எப்தேட்ய்வு
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27 தைஸ்ஞந ணஙன் .ஸ்ஞன்

ணநணசந்நன் த்துணச் ஓநந்மசலம் 

இங்மந அணற்டநன் க்ங்லம் ஏர் 

ஆய்வு

டிஓம்ா் - 2006

28
மக்னர் தொமனன் 

ஔஜநர்
.ஸ்ஞன்

இஸ்ஜந ஓதோ அமஜப்தை குடநத் த்துண 

ஆய்வு

ஓசணந  - 

2007

29 இஞ.அன்ன் .ஸ்ஞன்

இந்நப் ண்ட்டில் ஓநப்தைத்ன்மஜ - 

ட்டு ஙநமநலும் ஓற்ட்டு 

தொமடநலும்

அக்ா் - 

2007

30 . சநச்ஓஜந . குத்தூஞன் அடணநலும் சுற்தச்சூல் துப்தைம்
ஓப்ம்ர் - 

2008

ஆய்ணக்ம் -1) இஸ்ம் ஏர் அடநதொம் 2) இஸ்ஜநச் ஓதொதொம் ஓதொத் த்துணதொம் 3) இஸ்ஜநச் ஓதொதொம் ஓதோ 

ஙநதணசங்லம் 4) ஓதோ ஓநக்ல்லம் அணற்மடக் மத்ம் இஸ்ஜந ணநதொமடலம்

ஆய்ணக்ம் -1) இந்நப் ண்ட்டு ணஞத 2) ஓநப்தைத்ன்மஜ 3) ஓதொதொம் ஓநப்தைத் ன்மஜத்ம் 4) ஓஜங்ள் ற்தம் 

ஓநப்தைத்ன்மஜ 5) இந்நப் ண்ட்டில் ஓநப்தைத்ன்மஜ ட்டு ஙநமத்ம் ஓல்ட்டு தொமடத்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) அடநணநலும் ள்மலம் 2) சுற்தச் சூல் துப்தை அடங்லம் ள்மலம் 3) இந்நப் ண்ட்டு 

ஜஞநல் சுற்தச்சூல் துப்தை அடச்ஓநந்மசள் 4) சுற்தச்சூல் துப்நல் ன்சர்ணத் ண்டு ஙநதணசங்நன் 

ஙநமப்டு ( ஆய்வுக்ம் - நண்டுக்ல் ஜணட்ம்) 5) சுற்தச்சூல் துப்நல் துஜக்நன் ஙநமப்டு (ஆய்வுக்ம் - 

நண்டுக்ல் ஜணட்ம்)

ஆய்ணக்ம் -1) சுணஜந ணநணசந்நன் த்நல் இங்மநல் இந்துப் ண்டு      3) சுணஜந ணநணசந்நன்  த்துணச் 

ஓநந்மசள் 4) சுணஜந ணநணசந்நன் த்துணச் ஓநந்மசள் இங்மநல் ற்டுத்ந க்ம்
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31 ங. ஓநணகச எந ஔ. அஞங்ஓஜந ஓநதொம் ஆன்ஜத் த்துணதொம்
ஓப்ம்ர் -  

2008

32 G. Jeyapriya G. Kulathuran Virabhadra in Cult and Art Apr. 2008

33 ந. அஓன் . குத்தூஞன் ௌத் ந ஓத்துணா்ள் - ஏா் ஆய்வு சூன் - 2009

34 . ங்ஞஜ் .குத்தூஞன்

நண்டுக்ல் ஜணட் தொதன் 

நதக்நல்நன் ணஞத ஜற்தம் 

நதணநக்ள்

சூன் - 2009

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநக்மத்ம் இமடக்ட்டும் 2) ஓநக்மத்ம் ஓநணத்த்துணதொம்  3) ஓநக்மத்ம் ணநமசக் 

ட்டும் 4) ஓநக் மத்ம் த்த்துணதொம்  5) சநஜசந ஓதொ ணழ்ணநற்குச் ஓநம் ட்டும் ஙடநதொமடள்

Research Content -1) Mythology of Virabhadra  2) Temples of Virabhadra  3) Pratimalaksana of Virabhadra         4) Virabhadra  

in Early Medieval Art 5) Virabhadra  in Later Medieval Art  6) Cult of Virabhadra 

ஆய்ணக்ம் -1) ௌத்ம்  2) ௌத் ந ஓத்துண தத்க்த் ற்டதொம் ணா்ச்ஓநத்ம் 3) ௌத் ந ஓத்துணக் 

குடநக்ள் 4) இந்ந ௌத்க் மநல் ந ஓத்துணா்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணநடுலம் நதணநக்லம் 5) தொதசநன் 

த்துணம் 6) நண்டுக்ல் ஜணட் தொதன் நல்லம் நட குந தொதன் நல்லம்
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35 G. David Raj  J. Rangasamy
A Comparition of the Ethical Teachings of 

Gospels with Bhagavat Gita 
Jun. 2009

36  இஞ. மஞஓந .ஸ்ஞன்
நதஜந்நஞம் ட்டும் ண்ட்டு 

ணநழுஜநங்ள்
ப்ஞல் - 2009

37 இஞ. இந்நஞ . ஸ்ஞன் 
குந்ம ணட் ணநந ணமஞச் 

ஓநணத்நதப்நள் - ஏர் ஆய்வு
சூம - 2009

38 இஞ.ணநஔகுஜர் .ஸ்ஞன் 
ஜசநண ஜம்ட்டிற்கு ணத்நநச் 

ஓநந்மசள் ஏர் ஆய்வு

ஆஸ்ட் - 

2009

Research Content -1) General Aspects of Ethics 2) Gospels and Bagavat Gita 3) Backround of Christian Ethics  4) Individual 

Ethics 5) Social Ethics 6) Out Come of Ethical Life Leading to Metaphysical Reward 7) Ethics of the Gospels Compared  with 

Bhagavat Gita

ஆய்ணக்ம் -1) நதஜந்நஞதொம் ண்டும் 2) சநஜசந ஙநமநல் ண்ட்டு ணநழுஜநங்ள் 3) நதஜந்நஞம் கூதம் ஙநமமஜக் 

தத்துக்ள் 4) ஓதொ ஙநமநல் ண்ட்டு ணநழுஜநங்ள் 5) ஓஜ ஙநமநல் ண்ட்டு ணநழுஜநங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) தோர்த்ந, னர்த்ம், ம் 2) ட்க்ம 3) ஓநற்க்ம 4) ணஞற்தச் ஓய்நள்   5) தஓமசலம் 

நதணநக்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணத்நந ஜநதந -  ஏர் அடநதொம் 2) ஜசநண ஜம்டு               3) ணத்நந த்துணச் ஓநந்மசள் 4) 

ணந்நந ப் நற்ஓந தொமடள் 5) ஜசந ண ஜம்ட்டிற்கு ணந்நநம்
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39 ண.உகுஜர் .ஸ்ஞன் ஓஜங்நல் ஊழ் ஏர் ஆய்வு
அக்ர் - 

2009

40 இஞ.ணந .ஸ்ஞன் ஜநழ் இக்நங்நல் ஓஜம்
ஆஸ்ட் - 

2009

41 ந.ந.ஓநணஞஜன்
.ஸ்ஞன் - ஜ.ஓனஓன் - 

(இ. ங)

ணள்ர் ண் ஓக்மத் த்துணம் 

இன்மட உநல் அன் நல்ஙநமத்ம் 

ன்டும் - ஏர் ஆய்வு

ஙணம்ர் - 

2009

42 ஓ. ஓநத்ஞணந ஓ.ஙனட்ஓந ஓநத்ர்ள் ட்டும் ஙடநள்
ஆஸ்ட் - 

2010

ஆய்ணக்ம் -1) ணள்நன் ணழ்ணநல் ட்டும் ஜய்ப்தநல் - ஙக்கு           2) ணள்நன் உநஞக்ச் 

ஓநந்மசலம் ஜற்தம் ஜஞம் ற்டந ஓநந்மசலம், ஜதநடப்தைச் ட்டுலம் - எத ணநஞ்கச ஙக்கு 3) ணள்நன் 

ஓக்மத் த்துணம் 4) ணள்நன் ஓக்ம நற்ஓநத்ம் - அன் ணநஞ்கச அடிப்மத்ம்        5) ணள்நன் 

ஓக்ம - இன்மட உநல் அன் ன்டு

ஆய்ணக்ம் -1) ஓநத்ர்நன் த்துணக் ட்டுள் 2) ஓநத்ர்நன் ணழ்ணநல் ட்டுள் 3) ஓநத்ர்நன்  ஙடந 

ட்டுள் 4) இன்மட ஓதொத்நல் ஓநத்ர்ள்  ஙடநநன் க்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) இந்து ஓஜத்நல் ஊழ் 2) ௌத் ஓஜத்நல் ஊழ் 3) நதத்துண ஓஜத்நல் ஊழ்  4) இசுஜந ஓஜத்நல் ஊழ்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓஜ ஓஜத்நல் ற்டம் ணர்ச்ஓந அன் உட்நநவுள் 2) ஓஜ ஓஜ ஜய்நல்  3) ஜநத்நற்குச் ஓஜ 

ஓஜ ணதமத்ம் ஞணலும் 4) ஜநழுக்குச் ஓஜர்நன் ங்நப்தை 5) ஜநழ் இக்நங்நல் ஓஜம்
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43 .சு இஞஔந்நஞன் .ஸ்ஞன்
த்துண ஓஜப் நன்சநநல் ஙணக்நஞத் 

ங்ள் - ஏர் ஆய்வு

ஓப்ம்ர் -

2010

44 .ஜதுசூசன் .ஸ்ஞன் ஙணநதப்ந நதக்நல்ள்  - ஏர் ஆய்வு
நப்ஞணந - 

2010

45 சு.இஞத்நசகுஜர் .ஸ்ஞன் ஞ்ஓநப் தைஞத்நல் மஓண ஓநத்ந்ம் ப்ஞல் - 2010

46 .ஞ ஓ.ஙனட்ஓந
நததொமடள் ட்டும் சநஜசந எழுக்ச் 

ஓநந்மசள் - ஏர் ஆய்வு

ஓப்ம்ர் - 

2010

ஆய்ணக்ம் -1) நதமணகுண்ம் 2) நதணஞகுஜங்ம 3) நதப்தைநங்குடி 4) நதம ணநல்லிஜங்ம் ( இஞட்மத் நதப்ந) 

5) நதக்குந்ம 6) ன்நதப்மஞ                7) நதக்லர்  8) ஆழ்ணர் நதஙந

ஆய்ணக்ம் -1) தைஞங்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) மஓண ஓநத்ந்ம் 3) ஞ்ஓநப் தைஞத்நல் தொப்தட் ட்டுள் 4) ஞ்ஓநப் 

தைஞத்நல் ணநடுலம் அடச்ஓநந்மசலம்     5) ஞ்ஓநப் தைஞத்நல் தொக்நத்ம் தொக்ந ஓசங்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) நததொமடள் ஏர் அடநதொம் 2) சந ஜசநதம் அடணநலும்              3) நததொமடள் ட்டும் சநஜசந எழுக்ம் 

ஓநந்மசலம் இன்மட ஓதொ ஜம்டும்

ஆய்ணக்ம் -1) நதக்நலும் ஜசநதம் 2) த்துணப் நன்சநநல் ஙணக்நஞத் ங்ள் 3) ஓஜப் நன்சநநல் ஙணக்நஞத் 

ங்ள் 4) ஓதொப் ன்ட்டில் ஙணக்நஞத் ங்ள்
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47 ண. சுப்நந . ஸ்ஞன்
சுற்த ஜம்ட்டில் நல் மலம் 

அன் த்துணங்லம்

நப்ஞணந - 

2011

48 .ஓநஞஞ்ஓனணந ஓ.ஙனட்ஓந

நண்டுக்ல் ஜணட்ம் ணநஷ்ணு 

நல்நன் ம ணஞத ஜற்தம் 

த்துணம்

ஓப்ம்ர் - 

2011

49 .ஔ ஓ.ஙனட்ஓந
குஜந ஜணட் ஓக்நக் நல்லம் 

இன்மட ணநட்டு தொமடலம்
ப்ஞல் - 2011

50 ஓ.ஔஸ்டீன் .குத்தூஞன் த்துண ஙக்நல் ஜந எணநக்ம
ஓப்ம்ர் - 

2011

ஆய்ணக்ம் -1) சுற்த ஏர் அடநதொம் 2) நதக்நல் 3) நதணமசக்ணல் ஜற்தம் நதணஞங்ம் நதக்நல்ள் 4) 

நற்மநன் த்துணங்லம் சுற்தவும்

ஆய்ணக்ம் -1) ணஞற்தப் நன்சநத்ம் த்துணப் நன்சநத்ம் 2) ட்க்ம          3) ஓநற்க்ம 4) ணநஷ்த த்துணம்         

  4) நதணநக்லம் ணநடும்

ஆய்ணக்ம் -1) குஜந ஜணட் ஓக்நக் நல்நன் ணஞற்தப் நன்சநத்ம் த்துணப் நன்சநத்ம் 2) குஜந ஜணட் ஓக்நக் 

நல்நன் ட்க்ம 3) குஜந ஜணட் ஓக்நக் நல்நன் ஓநற்க்ம 4) குஜந ஜணட் ஓக்நக் நல்நன் 

ணநட்டு தொமடலம் இன்மட ஙநமத்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஏணநக்மத் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஜந ஏணநக்மத் நல் தட் உத்நள் 3) ஓஜதொம் 

ஏணநக்மத்ம் 4) ஏணநக்மத் த்துணம்          5) ஏணநக்மநல் அநல் ஜற்தம் ட்டுள் 6) ற் 

ஏணநக்மநன் ணர்ச்ஓந ஙநம
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51 K.Kanesarajah G.Bhaskaran
The Concept of Personality a Philosophical 

and Psychological Analysis
Jul. 2011

52 ஓ.லு ஓ.ஙனட்ஓந

ஓங் இக்ந  ணநட்டு தொமடத்ம் 

இன்மட ஓதொ ணநட்டு தொமடலம் -

 ஏர் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2011

53 . சநன் . ஸ்ஞன்
நதஜந்நஞம் உர்த்தும் ஙடநக் 

ட்டு ஓல்தொமடத்ம்- ஏா் ஆய்வு

ஙணம்ர் - 

2001

Research Content -1) Introduction to Psychological and Philosophy Aspects 2) Description of Personality      3) Personality in 

Classical Tamil Literature 4) Explanation of the Affectation in the Habit of Alcohol 5) Explanation of the Affectation of Personality 

Through the Mental Depression by  Tsumami Occurred at Batticolo in Sri Lanka 

ஆய்ணக்ம் -1) ணநடு -  ற்டம் ணர்ச்ஓந 2) ஓங் இக்நத்நல் ய்ணங்ள்       3) ஓங் இக்நத்நல் ணநட்டு 

தொமடத்ம், இன்மட ஓதொ க்கும்

ஆய்ணக்ம் -1) ம் - அடநதொம் 2) நததோநன் நதஜந்நஞம் 3) நதஜந்நஞம் உர்த்தும் ஙடநக் ட்டுள்                

  4) நதஜந்நஞம் ட்டும் க் ட்டுநன் ஓல்தொமட ணநக்ம் 5) இன்மட ஓதொம் ஙற்ட ணழ்வுட 

நதஜந்நஞத்நன் ம
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54 ந.ணநந்ஞஔன் . ஸ்ஞன்

ஜஜல்தைஞம் எற்மடக்ல் ஞங்நல் 

ணநப்டும் ல்ணர்நன் டநநல் 

நடன் ஓஜத் த்துணம் நன்சநநச - 

ஏர் ஆய்வு

ஜர்ச் - 2011

55 ஔஓப் சஸ் . ஸ்ஞன்

வீஞஜதொசநணதம் அநஸ்ட்டிலின் 

ஓல்நக்மத்ம் எத த்துண 

ஙக்நச ஆய்வு

சூன் - 2012

56 தொ.ஓந்நஞஓஞன் .குத்தூஞன்
ஜந ஙக்ர் க் ட்க்மத் 

த்துணம்

நப்ஞணந - 

2012

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ணர்  ட்க் மத்ம் அன் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) எற்மடக் ல் இஞங்ள் அவுள் து ஜற்தம் 

ட்ப் குநநல் அவுள் 3) எற்மடக்ல் இஞங்ள் அமஜப்தை உத்நள் டநநல் தட்ங்ள் ணநப்டும் டநநல் 

நடன் 4) ஓஜத் த்துணக் தத்துக்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) நஞக்த் த்துணதொம் அநஸ்ட்டிலும் 2) வீஞஜதொசநணர் ணழ்வும் அணஞது மப்தைலம் 3) வீஞஜதொசநணர், 

அநஸ்ட்டிலின் ஓல்நக் மம மண்டுள் தொமட 4) ஓல்நக்ம மப்ட்டுள்ம க்ந 

அவீட்டு தொமடத்ம் அன் குப்தைம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜந ஙக்ர் க் நற்ம ணஞத 2) ட்க் மத் நல் தட்ம் 3) ஙக்ர்நன் நற் 

ம ணர்ச்ஓந 4) ட்க்மப் ந         5) ட்க்மத் த்துணம் 6) ட்க் ம அநல் ஜற்தம் ட்டுள்
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57 .சுஞஷ் .ஸ்ஞன்
நதைஞம் ட்டும் 

அடக்ட்டுள் - ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ர்- 2012

58 இஞ.ஜசஞன் .ஸ்ஞன்
மஓணச்ஓநத்ந் அடஇலும் ஓஜ, 

ௌத் அடஇலும் - ஏர் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2013

59 இஞ.துர் ஓ.ஙனட்ஓந
 ஙடநநல் உல் உநர் ஜற்தம் 

ஜசம் த்துணப் நன்சந ஏர் ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2013

60 சு.நதஙவுக்ஞசு .குத்தூஞன் 20-ஆம் தற்டண்டின் ஜநச் ஓநற்க்ம சூம - 2013

ஆய்ணக்ம் -1) ந தைஞதொம் ஏர் அடநதொதொம் 2) அடநல் - ஏர் அடநதொம்          3) நதைஞத்நல் சநஜசந அடம் 4) 

நதைஞத்நல் ஓதொ அடம்               5) நதைஞத்நல் ஓஜ அடம்

ஆய்ணக்ம் -1) அடநல் ணமஞமட 2) மஓண ஓநத்ந் அடக் ட்டுள் 3) ஓஜ அடக்ட்டுள் 4) ௌத் 

அடக்ட்டுள் 5) மஓண ஓஜ ௌத் ஓஜ அடக்ட்டுள் ஏர் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) ம் ஏர் அடநதொம் 2)  ஙடநநல் உல் ற்டநச ஓநந்மசள் 3)  ஙடநநல் உநர் ற்டநச 

ஓநந்மசள் 4)  ஙடநநல் ஜசம் ற்டநச ஓநந்மசள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓநற்க்மநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓநற்க்மநன் நல் தட் தொமடள் 3) ஜநத்நல் 20-ஆம் 

தற்டண்டின் ஜஞதைச்ஓநற்நள் ஜற்தம் அணர்து ஓநற்ப் மப்தைலம் 4) ஜநத்நல் 20 - ஆம் தற்டண்டின் ஙட்டுப்தைடச் 

ஓநற்நள் ஜற்தம் அணர்து ஓநற்ப் மப்தைள் 5) ஓநற்க் மநல் த்துணங்நல் நஞநலிப்தை            6) ஜநத்நல் தைதுமஜச் 

(ஙவீச) ஓநற்நள் ஜற்தம் அணர்து ஓநற்ப் மப்தைலம்       7) ஓநற்க் மநல் அநல் ஜற்தம் ஓநற்க் மக் ட்டுள்
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61 .ந.நதஷ் தோர்த்ந ஓ.ஙனட்ஓந க் மநல் ஜசதொம் உர்வுலம் சூம - 2013

62 S.Thomas Kennedy G.Bhaskaran

Contribution of German Lutheran to the 

Empowerment of the Downtrodden People 

of 18th -Century Tamil Region with Special 

Reference Human Rights

Aug.  2014

63 .ண்ந ஓ.ஙனட்ஓந
ஆன்ஜனச் சுற்தவும் அன் ஓதொம் 

ன்டுலம்
ப்ஞல் - 2014

ஆய்ணக்ம் -1) க் ம 2) ஜசதொம் உர்வுலம் 3) த்நல் ஜச உர்வுநன் ஙநம

Research Content -1) History and Basic Concept of Human Rights 2) Understanding of Human Rights in Bible and Tamil 

Literature 3) Historical Background of 18th - Century German Lutheran Mission  4) Understanding of Human Right in 

Tranquebae Mission 5) Concerns of Human  in the Light of the President Day Contect

ஆய்ணக்ம் -1) சுற்த ஏர் அடநதொம் 2) ஆன்ஜனச் சுற்த ணநக்தொம்  அமஜணநச் ஓநடப்தைலம் 3) ஆன்ஜனத் ங்நன் 

ஓதொப் ன்ள்
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64 தொ. நதஷ்ன் .குத்தூஞன்
த்துண ஓஜப் நன்சநநல் ண்டிர் 

நல்ள்

 நப்ஞணந - 

2014

65 T.Elphionston Kishore G.P.Nallasivam
Ancient Indian Wisdom on Environmental 

Ethics
Jul. 2015

66 ந.சுப்ஞஜநன் ..ஙல்ஓநணம்
அண்மஜக் ச் சுற்த ணர்ச்ஓநத்ம் 

ண்ட்டுப் நஜற்டங்லம்
ப்ஞல் - 2016

67 ஓ. ப்ஓந ம் ..ஙல்ஓநணம் வும் ஆலமஜத் நடன்லம்
      சூம - 

2016

ஆய்ணக்ம் -1) ண்டிர் ணஞத 2) ண்டிர் ச் ஓஜஙநம                          3) நற்மநன் த்துணங்ள் 4) 

நற்மநல் அநல் ட்டுள்          5) ண்டிர் க் நல் ன்டு

Research Content -1) Myth of Development and Destruction of Nature 2) Nature and Enviroment Ethics 3) Inter Connectedness 

of Nature in Ancient Indian Consciousness 4) Ancients Indian Synergentic Way of Life with Nature 

ஆய்ணக்ம் -1) ண்ட்டின் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) அண்மஜக்ச் சுற்த ணர்ச்ஓந 3) ண்டு ஜற்தம் சுற்த 

இணற்டநற்நமச ர்தைள் 4) சுற்த ணர்ச்ஓநத்ம் ண்ட்டுப் நஜற்டங்லம் 5) சுற்தணநன் நர்த் 

மணள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓஜதொம் வும் 2) ஓஜம் ஓஞ ஜய்நலும் வும் 3) வும் ஆலமஜத் நடன்லம் 4) மமஜப் 

ண்தைநன் ணர்ச்ஓநநல் ணநன் ங்கு        5) இம ஓதொத்நன் ஆலமஜத் நடன் ணர்ச்ஓநநல் ணநன் ங்கு
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68 ங.ஜஷ்குஜர் .ஸ்ஞன்

இஞஜலிங் ணள்ர் ஜற்தம் ணத்நந 

ஜநதநநன் த்துணச் ஓநந்மசள் - ஏர் 

எப்தேட்ய்வு

சூன் -  2017

69 தொ.ஞ .குத்தூஞன்
த்துண ஙக்நல் இன்மட ஜக்ள் 

மள்
ப்ஞல் - 2017

70 .ஜந்நஞன் .ஸ்ஞன்
அடநணநல் த்துணஙக்நல் டிதொமட 

ணர்ச்ஓந ட்டு - ஏர் ஆய்வு
சூன் - 2017

ஆய்ணக்ம் -1) இஞஜலிங் ணள்ர் ஜற்தம் ணத்நந ஜநதநநன் ணழ்வும் ணஞதம் 2) இஞஜலிங் ணள்நன் 

த்துணச் ஓநந்மசள் 3) ணத்நந ஜநதநநன் த்துணச் ஓநந்மசள் 4) இஞஜலிங் ணள்ர் ஜற்தம் ணத்நந 

ஜநதநநன் த்துணச் ஓநந்மசள் எப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) ஜக்ள் மம ஆநப்ணர்ள் 2) ஜக்ள் மம நர்ப்ணர்ள்     3) ஜக்ள் மநன் இல்தைள்             

  4) ஜக்ள் மத்ம் உர்ச்ஓந ணநப்டும் 5) ஜக்ள் மத்ம் அன் எழுக்ங்லம் 6) ஜக்ள் மத்ம் தொன்சற்டக் 

தத்துக்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) நஜ ணர்ச்ஓநக் ட்டு 2) அண்ம் 3) சூநக் குடும்ம் 4) உநநசத் ற்டம்
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71 ஆ.ஆநஞம் ஔஓப் ஓ.ஙனட்ஓந

ன் ஜநத்நல் ந்ஸ் 

இக்தொம் மச நடநஸ்ண ஓமள் 

ஜல் அன் க்தொம் -  ஏர் ஆய்வு

ஓப்ம்ர் -

2017

72 தொ.நஞஞன் ந.ச்ஓந்நஞன்
இந்து ஓஜ ஓநத்நல் ஓவ்ணய் 

ததொம் ஓதொ ஜம்டும் -  ஏர் ஆய்வு
ஜ - 2018

73 கு.சுப்நஞஜநன் . சுஞஷ் 

இந்து ஓஜ ஓந அடிப்மநல் 

ணழ்ணநலுக்கு இஞகு, து, ணங்கும் 

ங்கு

சூன் - 2018

ஆய்ணக்ம் -1) நடநத்துணநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ந்ஸ் ஓமநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்                              

   3) ந்ஸ் இக்தொம் அன் ஜற்டங்லம்           4) மச நடநத்துண ஓமநன் ஜல் ந்ஸ் 

இக்த்நன் க்ம்

ஆய்ணக்ம் -1) ணநஞ்கச ஙக்நல் ஓவ்ணய் ற்டந தத்துக்ள் 2) ஜய்கசம் ஜற்தம் ஓந ஙக்நல் ஓவ்ணய் ற்டந 

தத்துக்ள் 3) இஞஓநநல் ஓவ்ணய் நட ள்லன் இமணல் ற்டும் ன்ள் 4) ஓநத்நல் ஓவ்ணய் ற்டந 

குற்டதொம் குற்ட ஙநணர்த்நத்ம் 5) ஜதத்துண ணந ஓவ்ணய் ற்டந தைந ர்மண          6) ஆய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) ஜய்நல் ஜற்தம் அடநணநல் ஙக்நல் இஞகு, து 2) ன்சநத இஞஓநநல் இஞகு, துணநன் 

ஓல்டுலம் ன்லம் 3) இஞகு, து நட நஞங்லன் இமணநசல் ணநமந்நடும் ன்ள் 4) த ஙநணர்த்ந       

                              5) குப்ய்வு
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74 ங.ஞஜநஓர் ..ஙல்ஓநணம் ஜஞங்லம் ஜநழ் ஜதத்துணதொம்
ஓப்ம்ர் - 

2018

75
ந. நததொத 

ட்ஓநதோர்த்ந
..ஙல்ஓநணம்  ணர்ஜக்மலம்  உல் ஙதொம் டிஓம்ர் - 2018

ஆய்ணக்ம் -1) ஓனர் ஜநகு ஓநத்ர்ள் 2) இற்மத்ம் ஜதத்துணத் த்துணங்லம்              3) ஜஞங்நன் ணமடு 4)  ஜஞங்லம் 

நல்லம் 5) ஙட்ஓத்நஞ (ன்டு) ஜஞங்ள் 6) ஜநழ் ஜதத்துணத்நல்  ஜஞங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1)  அடநதொம் 2) ணர்ஜக்ம அடநதொம் 3)  ஙடநநன் ட்டுள் 4) ணர்ஜக்மநன் ஜதத்துணதொம் 

ஜத்துணதொம் 5) இன்மட சூழ்ஙநமநல் ஙற்ட ணழ்வும் உல் ஙம், ஜசஙம், ஆஞக்நம் ட ணர்ஜச் ஓநடப்தைள்
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ண. ண்    ஆய்ணர் ஙடநர்      ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ங்குடிஜக்ள் ஆய்வுமஜம் 

(Department of Tribles)

ஆய்வுள் ஙமற்தணதநன்டச….
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ண. ண்    ஆய்ணர் ஙடநர்      ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ஓந.தக்ஜந .ஓந்ந ஙட்டுப்தைடப் ல்ள் ஓதோணநல் ஆய்வு ப்ஞல் - 1994

2 ந.கு. இஞணநச்ஓந்நஞன் சு.ஓக்நணல்
ஙட்டுப்தைட ணக்தள் ஃப்ஞய்டி 

உப்குப்ய்வு
சூன் -1995

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜசதொம் குடும்தொம் 2) ஓநத்ம் நலும் 3) அஞசும் ஙநதணதொம்         4) ண்டும் ஜக்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைடணநலும் உப்குப்ய்வும் 2) ஙட்டுப்தைடப் ல்ள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு                          

  3) ஙட்டுப்தைடக் மள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு   4)மப்ல்ள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு    5) ஜநள் 

ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு 6) ணநடுமள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு   7) ஙட்டுப்தைடக்மள் ஃப்ஞய்டி 

உப்குப்ய்வு 8) ஙட்டுப்தைட ஙம்நக்மள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு 9) ஙட்டுப்தைட ணநடுள் ஃப்ஞய்டி 

உப்குப்ய்வு 10) ஙட்டுப்தைடச் ஓங்குள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு 11) ஙட்டுப்தைட ணநமட்டுள் ஃப்ஞய்டி 

உப்குப்ய்வு 12) ஙட்டுப்தைட ஜதத்துணதொமடள் ஃப்ஞய்டி உப்குப்ய்வு

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஙட்டுப்தைடணநல் துமட 

(Department of Floklore)
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3 D.Vincent S.Sakthivel A Study of Folk Elements in the Bible Mar. 1998

4 தொ.லிந குஜர் சு.ஓக்நணல்
தூத்துக்குடி ஜணட் ஙட்டுத் ய்ணங்ள் 

ஏர் ஆய்வு

ஙணம்ர் - 

1999

5 ஓந.அய்ப் நள்ம ஆ.இஞஜஙன்
ஜன்மச ணட்ஞத்நல் ஙட்டுப்தைடத் ய்ண 

ணநடுள்
சூம - 2002

6 ண. ணநஔ .ஓந்ந
தொசுகுந் ணநன் ணழ்ணநல் ஓங்கு 

தொமடள் (ட்டுக்ட்ம ணட்ம்)

அக்ர் 

2002

Research Content - 1) The Bible and the Bible Community 2) Folk Tales in the Bible 3) Proverbs in the Bible    4) Riddles in the 

Bible 5) Folk Beliefs in the Bible 6) Folk Gods in the Bible 7) Folk Music and Songs in the Bible       8) Folk medicine in the Bible 

9) Folk Games in the Bible

ஆய்ணக்ம் - 1) தூத்துக்குடி ஜணட்ம் 2) ஆண் ய்ணங்ள் 3) ண் ய்ணங்ள் 4) கு ய்ணங்ள்  5) ஓஜநத் ய்ணங்ள் 

6) மநல் உநத் ய்ணங்ள்   7) ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்நன் ணநட்டு தொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ஜக்லம் 2) ணநடு ய்ணங்ள், ணநடுணர், ய்ணங்நன் ஞப்டி ஙநமள்                      

 3) ணநட்டிங்லம் ணநத்ங்லம் 4) துத் ய்ண ணநட்டு தொமடள் 5) குத் ய்ண ணநட்டு தொமடள்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொசுகுந் ணர் எத ர்மண (ணஞற்தப் நன்சநத்ம், ணழ்ணநலும்) 2) நடப்தைச் ஓங்குள் 3) தப்தைச் 

ஓங்குள் 4) நதஜச் ஓங்குள்          5) இடப்தைச் ஓங்குள் 6) ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குலம் குய்ண ணநடும்                

     7) ணழ்ணநல் ஓங்குதொமடள் - எத ன்தொப் ர்மண
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7 ஓ.நணந்நஞன் ஆ.இஞஜஙன்
ஙட்டுப்தைடச் ஓஜம் ற்டந ஜநர் ம் 

ட்டுள்

ஙணம்ர் - 

2002

8 .ஆ.ஓல்ணஞஜ் .ஓந்ந
ஞ்மஓ ணட்ஞ ஜஞதைணநக் மணநமசப் 

தட்ள்

ஙணம்ர் - 

2002

9 இஞ.தைந்ந ஆ. இஞஜஙன்
ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் உவுப் க் 

ணக்ங்ள்
டிஓம்ர் - 2002

10 ஜ.இஞஔணல் .ஓந்ந லூர் ணட்ஞ ணநடுமள் டிஓம்ர் - 2002

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைடச் ஓஜம் ஓந அமஜப்தை உள்ழுங்குள் 2) ஓங்நல் உவு 3) ய்ணம் - ஜசநன் இமத்டவு 

ய்ணதொதலும் ண்ட்டுக் தத்மஜவுலம் 4) ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்நன் ஜற்தணடிணங்லம் தத்மஜவுலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ச்சு ணம 2) ஜண்ண்க் ம 3) ய் ஙஓவு 4) ம்தை ஓனப்தை ஓனவுல்  5) ஓங்ல் சூம டுல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் அன்ட உவுதொமட 2) உவும் ஓதோ ற்டத் ழ்வும் 3) தண உவு தொமட         

   4) உவும் ஙட்டுப்தைட ண்டும் 5) உ ஜஜக்ல் ஜடநணதம் உவு க்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநடுமநன் ணமப்டுள் 2) ஃப்ஞய்டி ஙக்நல் ணநடுமள்    3) ம ணநடுமள் 4) ஙட்டுப்தைட 

ணநடுமலம் ற் ணநடுமலம் (டிஔக்) ஏர் எப்ய்வு
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11 அ.ஓணநர் ஆ.இஞஜஙன்
ஙட்டுப்தைடத் ணல் ர்தை 

தொமடமஜத்ம் ஓன்டமத்ம் ன்மஜத்ம்
டிஓம்ர் - 2002

12 .ஜட்சுஜந .ஓந்ந
ஙகூர் ணழ் ஜனசணர்நன் ஜஞதை ணந 

ஜதத்துணம்

அக்ர் - 

2003

13 ங.சந ஈ.இஞஜஙன் ஜநழ்ப் ண்ட்டில் ண்நன் க்ம்
அக்ர் -

2003

14 அ.ஓணன் .ஓந்ந
ணய்ஜந ணஞற்தக் மள் 

(தைதுக்ட்ம ஜணட்ம்)
டிஓம்ர் - 2003

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்குள் ணநக்ள் ஜற்தம் ஙநழ்த்துக் ங்நல் ஙட்டுப்தைடச் ஓய்நப் நஜற்டங்ள் 2) ஓய்நப் நஜற்ட 

ஙட்டுப்தைட இக்நங்ள் 3) ஙட்டுப்தைட ஙநழ்த்துக்ம ணநச் ஓய்நத்ம் அன் ஓன்டமத்ம் ன்மஜத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙகூர் ணழ் ஜனசணர்நன் ணழ்ணநல் 2) ஙகூர் ணழ் ஜனசணர்நன் ஜஞதைணந ஜதத்துணம் (ல் ணழ் உநநச 

ஜதந்துள்) 3) ஙகூர் ணழ் ஜனசணர்நன் இற்ம ஜதத்துணம் 4) ஙகூர் ணழ் ஜனசணர்நன் ஙம்நக்ம ஜதத்துணம் 5) ஙகூர் ணழ் 

ஜனசணர்நம ப்டும் ஜஞதைணந ஜதத்துணத்நன் ஓநடப்தை

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்டும் ண்லம் 2) ண்நன் ணமப்டுள் 3) ண்நன் அமஜவுள் 4) ண்நன் ன்டுள்        

  5) ஜநழ்ப் ண்ட்டின் தொம்மஜத் ன்மஜ

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞதம் ணய்ஜந ணஞதம் 2) இப்ர்ச்ஓந ணஞதம் ஊர்ப்ஞய்வும் 3) ணட்ஞத் மணர்நன் 

ணஞத 4) நல் ணஞதம் ய்ண ணநடும் 5) ஙனர்ஙநம ஆஞங்நன் ணஞத 6) ஙநக்மலம் நல்லம்
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15 கு. ஓந்நஞன் சு. ஓக்நணல்
ஜதுமஞ ஜணட் ஙட்டுப்தைடத்ய்ணங்ள் - 

ஏர் ஆய்வு
டிஓம்ர் - 2003

16 ணநசு.ஜந . ஓந்ந ட்டுக்ட்ம ணட்ஞப் ஜநள் ஓசணந - 2004

17 ஓந.தப்தைஓஜந .ஓந்ந
இஞஜஙதைஞம் ஜணட் ஜஞதை ணந 

மணநமச தட்ள்
ப்ஞல் - 2004

18 சு.ஓக்நணல் .ஓந்ந ஓஜணந இதர் ணழ்வும் ண்டும் சூம - 2004

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஆண் ய்ணங்ள்  (ஜதுமஞ ஙஞ  தைடஙர்ப் குந)          

3) ண் ய்ணங்ள் (ஜதுமஞ ஙர் தைடஙர்ப் குந) 4) குய்ணங்ள் 5) ஓஜநத் ய்ணங்ள் 6) ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்நன் 

ஙம்நக்மச் ஓங்குள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநன் ணமப்டு 2)  ஜந எஞ தத்து 3) எத ஜந   தத்து 4) ஜநச் சூல்     

  5) ஜநநல் ஓதோம், ஜதத்துணம், தஞம், உணநல் 6) ஜநத்ம் இஞ ஙட்டுப்தைடணநல் கூதலம்                     

      7) ஜநநல் ண்நம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங்கு ஓநப்ந மணநமசப் தட்ள் 2) மச மணநமசப்தட்ள்      3) ன்மச மணநமசப் தட்ள் 

4) ஙஓவு மணநமசப் தட்ள் 5) லு மணநமசப் தட்ள்

 ஆய்ணக்ம் -1) இசணஞத குடிப்ர்ச்ஓந இன்மட ணழ்ணநங்ள் 2) நலும் தஞதொம் 3) ணழ்க்ம ணட்ச் 

ஓங்குலம் ஙம்நக்மலம் 4) ய்ணங்லம் நதணநக்லம் 5) ஜதத்துண தொமடள் 6) ஓதோ ஜற்டம்
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19 .ஜநன் .ஓந்ந

ஜனசணர்நன் ணழ்க்ம ணட்ச் 

ஓங்குலம் ஙம்நக்மலம் 

(ஙப்ட்டிசம் ணட்ம்)

அக்ர் -

2004

20 இ. நஞ சு.ஓக்நணல்
ஞ்ஓவூர் ஜணட் ஜநள் - ஏர் 

ஆய்வு
டிஓம்ர் - 2004

21 அ.ணஓந் ஆ.இஞஜஙன்
க்னர்லம் ணய்ஜநக் 

மப்ல்லம்
டிஓம்ர் - 2004

22 . ஜநழ்ச்ஓல்ணந .ஓந்ந ஙட்டுப்தைடப் ண்ட்டில் ணஞங்ள் டிஓம்ர் - 2004

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்ஓவூர் ஜணட்தொம்  ஆட்தொம் 2) ந்தம் ஜநள்      3) ஜநள் ணமப்டுத்துல்        

  4) ஜநள் ட்டும் ஓதொதொம் ண்டும்      5) ஜநநல் ர்மணநல் ஜநள் 6) அமஜப்நல் ஙக்நல் 

ஜநள்         7) உணநல் ஙக்நல் ஜநள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநத்நல் இசுதொம் இமட ஙஓர்லம் 2) க்னர் நநவுலம் ஆன்ஜனச் ஓங்கு தொமடலம் 3) க்னர்நன் 

ணழ்ணநல் தொமடள் 4) க்னர்நன் மப்ல்ள் 5) க்னர்லம் ர் ணநட்டு தொமடலம் 6) க்னர்நன் ற் 

ஙநமள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஙட்டுப்தைட இக்நத்நல் ணஞங்ள் 2) ணஞங்லம் ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் க்ணக்ங்லம் 

ஙம்நக்மலம் 3) ஙட்டுப்தைட மணநமசப் தட்நல் ணஞங்ள் 4) ஙட்டுப்தைட அடநணநநலில் ணஞங்ள்  5) ஙட்டுப்தைடத் 

நல் தட்த்நல் ணஞங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) நடப்தைச் ஓங்குள் 2) தப்தைச் ஓங்குள் 3) நதஜச் ஓங்குள் 4) இடப்தைச் ஓங்குள் 5) நல் ஓர்ந் 

ஓங்குள் 6) ணநட்டுச் ஓங்குள் 7) ஜனசணர்நன் ஙம்நக்மள்
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23 ஜ.ஓநன்சப்ன் .ஓந்ந
ஙட்டுப்தைட ணக்தள் ட்டும் ஜந 

ணஞதள்
ப்ஞல் - 2005

24 ஜ.சுந்ஞண்டின் ஆ.இஞஜஙன்
தஞ ஙக்நல் ணழ்க்ம ணட்ச் 

ஓங்குள்

அக்ர் - 

2005

25 .இஞஓந்நஞன் .ஓந்ந
ற்ல்ர்நன் ணழ்ணநலும் 

ணநதொம்

அக்ர் - 

2005

26 அ.ஜனசகுஜந .ஓந்ந
ஞ்மஓ ணழ் அதொமர் ஓநதய்ண 

ணநட்டு தொமடள் (ஞ்மஓ ணட்ம்)

நப்ஞணந - 

2006

ஆய்ணக்ம் -1) இஞண்டும் என்ட? அல்து ணவ்ணட? 2) ணஞற்டநன் ணமமசத்மத்ம் ணக்தள் 

ண்டுள்சண? 3) ணஞற்மட ணலுவூட்டும் ணக்தள் 4) ணக்ற்டநல் ணழும் ணஞற்த ஙர்ள் 5) ணக்ட 

ணஞடய்

ஆய்ணக்ம் -1) நதக்தெர்ப்ட்டி ஊர் அமஜப்தைம் ணழும் ஜக்லம் 2) மடர் ஓநநசநன் ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள்        

   3) தஞ ஙக்நல் ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள்

ஆய்ணக்ம் -1) ற்ல்ர்நன் ணஞத 2) ஞ்மஓ ணழ் ற்ல்ர்நன் ணழ்ணநல் 3) ஞ்மஓ ணழ் 

ற்ல்ர்நன் ஜஞதைணந ணநம் ஜற்தம் நல் தட்ஙநம

ஆய்ணக்ம் -1) ஞ்மஓ ணழ் ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்ள் எத ர்மண 2) அதொமர் கு ய்ணங்ள் 3) அதொமர் 

இசத்நசர் ணநடும் ஜற்ட ய்ணங்ள்              4) ய்ணங்நன் ற்டக்மள் 5) ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்ம 

ணநப்டும் ஞங்லம் ணநட்டு தொமடலம் 6) ய்ணங்லம் நதணநக்லம்                7) ஜசநமக்ம்
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27 இஞ.இஞஓட்சுஜந .ஓந்ந
ஙட்டுப்தைடப் ல்நல் ஓங்குப் 

ல்ள் (ஙஓம் ணட்ம்)
ப்ஞல் - 2006

28 ஸ்.ல் அப்துல் நர் ஆ. இஞஜஙன்

இசுஜநத் ஜநழ் இக்நங்நல் 

ஙட்டுப்தைட இக்நச் ஓல்ணக்கு 

(மப்ல்ள்)

சூன் - 2006

29 ண.ஓம .ஓந்ந
ஞ்மஓ ணட்ஞ ள்ர் இச ஜக்நன் 

ணழ்ணநல் ஓங்குள்
டிஓம்ர் - 2006

30 ஓந.ஓஜந .ஓந்ந
நதமணத ணட்ஞ ஙட்டுப்தைட 

ஙம்நக்மள்

நப்ஞணந - 

2007

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங்குள், ஓங்குப் ல்ள் - எத ர்மண 2) ஙஓம் ணட் ஜக்நன் ணழ்க்ம  3) ணமஜச்  ஓங்குப் 

ல்ள் 4) ணநட்டுச் ஓங்குப் ல்ள் 5) நட ஓங்குப் ல்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஜந தொஸ்லீம்ள் ணஞதம், ஜநழ்ப் நத்ம் 2) மப்ல்நன் அடநதொம் 3) மப்ல்நல் 

ஙட்டுப்தைட இக்நச் ஓல்ணக்கு 4) ணய்ஜந ஜஞநல் மப்ல்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ள்ர் ணஞத 2) நடப்தைச் ஓங்குள் 3) தப்தைச் ஓங்குள் 4) நதஜச் ஓங்குள் 5) த ஓங்குள் 6) 

இடப்தைச் ஓங்குள் 7) ள்நசம் நட இசம் - எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) ஙம்நக்மள் - ணநக்தொம் ஆய்வுலம் 2) ஙம்நக்ம ணமப்டு (தள் அடிப்ம)     3) அமஜப்நல் 

ஆய்வும் ஙம்நக்மலம் 4) அடநணநல் ஙம்நக்மள் 5) ஙம்நக்மலம் இஞ ஙட்டுப்தைட ணக்தலம்
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31 .தஜ ஆ.இஞஜஙன்
தொசுகுந் ஙட்நன் ஓநதய்ண 

ணநடுள்
சூன் - 2007

32 இஞ. ணலுஓஜந .ஓந்ந
இக்நத்நல் நதஜச் ஓய்நலம் 

இன்மட நதஜ ஙநழ்வுலம் எப்ய்வு

ஙணம்ர் - 

2008

33 அ.ஆஞக்நசு ஓந.சுந்ஞஓன் ணன்சநர் இசணமஞணநல் (நதத்ண) ஓசணந - 2009

34 .ஓல்த்துமஞ .ஓந்ந
ஓங் இக்நம் ட்டும் ணன்மஜத்ம் 

ஜஞதைணந ணண்மஜத்ம்

நப்ஞணந - 

2009

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நத்நல் நதஜச் ஓங்கு தொமடள் 2) ற்த் நதஜச் ஓங்கு தொமடள் 3) இக்நதொம் ற்தொம் 

- எப்ய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) இசணமஞணநல் எத ண்ட்ம் 2) ணன்சநர் - நடநத்ண ணன்சநர்   3) ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குலம் 

ணழ்ணநல் 4) ணநட்டு ஜஞதைள் 5) ணன்சநர் இச ணக்குச் ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் இக்நம் ட்டும் ணண்மஜ 2) ஙட்டுப்தைட இக்நங்நல் ணண்மஜ 3) ஜஞதை ணந ணண்மஜ 

4) ணண்மஜநன் ற் ஙநம 5) ஓங் ணண்மஜ, ஜஞதை ணந ணண்மஜ ற் ஙநம - எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) தொசுகுந் ஙட்டு ஜக்ள் ணஞத 2) ணநடும் ய்ணங்லம் ணநட்டிங்லம் 3) குய்ண ணநட்டு 

தொமடள் 4) து ய்ண ணநட்டு தொமடள் 5) ஜக்ள் ணழ்ணநலும் ணநட்டிலும் ற்ட்டு ணதம் ஜற்டங்ள்
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35 ங. ஜஓன் .ஓந்ந ஓங் இக்நங்ள் ஙட்டுப்தைடக் கூதள் சூன் - 2009

36 ங.சுப்ஞஜந .ஓந்ந ஙட்டுப்தைடக் ர் ணக்தள்
ஓப்ம்ர் -  

2009

37 . ணநல்ஓன் ஆ.இஞஜஙன்
ணய்ஜந இக்நங்நல் ஓதோ 

ணநழுஜநங்ள்

ஓப்ம்ர் - 

2009

38 கு. ஞ்ஓல் ணந ஆ. ஓண்தொம் நள்ம
ஓங்த் ஜநநன் ணநதந்ம்ல் ண்தைம் 

ஜஞதைத் ர்ச்ஓநத்ம்

ஓப்ம்ர் - 

2009

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் இக்நங்நல் ஙட்டுப்தைடக் கூதள் 2) ப்நநல் ஙட்டுப்தைடக் கூதள் 3) எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் -1) ஙட்டுப்தைட ர் ஙம்நக்மள் 2) ஙட்டுப்தைட ர் ஏணநங்ள்     3) ஙட்டுப்தைட ர் ணதமசள்       

  4) ஙவீச உகும் ஙட்டுப்தைடக் லின் இன்மட க்கும்

ஆய்ணக்ம் -1) ணநழுஜநம் ணநக்தொம் ணமஞமஞத்ம் 2) ஓதோம் ணநழுஜநங்லம்        3) ணய்ஜநப் ல்நல் ணநழுஜநங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக் தொம் ப்நத்ம் 2) ஜநநன் ன்மஜத்ம் ஓவ்ணநக்நங்லம் 3) ஓங்த் ஜநநன் ணழ்க்ம 

ஙடநள் 4) ஓங்த் ஜநநன் ணநதந்ம்ல் ண்தை 5) ணக்தநல் ணநதந்ம்ல்
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39 . சுந்ர்ஞஔன் . ஓந்ந

ஜமந ங்குடிநசநன் ணழ்வும் 

ண்டும் (ல்லிஜம, ஙஜக்ல் 

ஜணட்ம்)

  அக்ர் - 

2009

40 ஓ.சநன் குஜர் .ஓந்ந ஜநர் ண்ட்டில் தைங்கு தட்ள்
அக்ர் - 

2009

41 .ஓந்நல் குஜர் .ஓந்ந ஓமணத் நர்நன் ணக்தள் ஙணம்ர்- 2009

42 இஞ. .ஓந்ந
ணமர்நன் ணழ்ணநல் தொமடள் ( 

தைதுக்ட்ம ஜணட்ம்)
டிஓம்ர் - 2009

ஆய்ணக்ம் -1) இசணஞதம் குடி அமஜப்தைம் 2) நலும் தஞதொம்            3) ணய்ஜந இக்நங்ள் 4) 

ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குலம் ஙம்நக்மலம்         5) ய்ணங்லம் நதணநக்லம் 6) தோலிம ஜதத்துண தொமட 7) ஓதோ 

ஜற்டங்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ஆய்வுக்தொம் தைங்கு தள் ணநக்தொம்  2) வீடு ஓர்ந் தைங்கு தட்ள் 3) ணண்மஜச் ஓர்ந் தைங்கு 

தட்ள் 4) நல் ஓர்ந் தைங்கு தட்ள் 5)  தைங்கு தட்நன் நர் ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ப்ந தொமடலம் 2) இந்ந ஜற்தம் ஜநத்நல் ஓநநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம்            

 3) ஓமணத் நர்நன் ணக்தலம் ணழ்ணநலும்

 ஆய்ணக்ம் -1) ணமர் இசஜக்நன் ணஞத 2) ணமர் இசஜக்நன் ணய்ஜந இக்நங்ள் 3) ணமர் 

இசஜக்நன் ணநட்டுதொமடள் 4) ணமர் இசஜக்நன் ணழ்ணநல் ஓங்குதொமடள் 5) ணமர் இசஜக்நன் ஜதத்துண 

தொமடள் 6) ணமர் இசஜக்நன் நல்தொமடள்
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43 ஜ. நந .ஓந்ந
ஓங் இக்நத்நல் ஜங்ப் 

தட்நன் ன்டு - ஏர் ஆய்வு
ஓசணந - 2010

44 வீ. ன ஆ. இஞஜஙன் ஙனர்ணநடும் ஜமச் ஓங்லம் ஜர்ச் - 2010

45 .ஓக்நணல் ஆ.இஞஜஙன்
ஓங் இக்நத்நலும் ணய்ஜந 

ஜஞநலும் ன்ஜக் மள்
ப்ஞல் - 2010

46 மண.ஜன் .ஓந்ந

ஓம்ஜந இக்நம், ணய்ஜந 

ணக்தநல் ணநமட்டுக்ள் - ஜஞதைத் 

ர்ச்ஓந

ப்ஞல் - 2010

ஆய்ணக்ம் -1) ஓங் இக்நத்நல் ஜக்ள் 2) ஓங் இக்நத்நல் ஓந்சம் குங்குஜம்    3) ஓங் இக்நத்நல் ஜர்ள் (தக்ள்) 

4) ஓங் இக்நத்நல் ணற்டநம க்கு

ஆய்ணக்ம் -1) ஙனர் ணநடு 2) ஜமச் ஓங்குள்

ஆய்ணக்ம் -1) ன்ஜம் - ணநக்ம் ணமஞமட 2) ஓங் இக்நத்நல் ன்ஜக் மள் 3) ணய்ஜந ஜஞதைத் ன்ஜக் 

மள் 4) ஓங் இக்ந ணய்ஜந ஜஞநல் ன்மஜக் மள் - எப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் -1)  ஓம்ஜந இக்நங்நல் ணநமட்டுள் 2) ஙட்டுப்தைட ணநமட்டுள் 3) எப்தேடு
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47 ஓ.ஓந்நல்குஜர் .ஓந்ந

    ஜநழ் இக்நங்நல் ஊர்ப்   

ர்லம் ணக்தலம்   

(ஜன்சர்குடி ணட்ம்)

ஜ - 2010

48 இஞ.ஓங்ர் .ஓந்ந
ஓநத்ந ஜமநநன் ணழ்வும் 

ண்டும்
ஜ - 2010

49 .ஓத்ந நந ஓந.சுந்ஞஞஓன்
இஞஜதொம் ணழ்ஜந 

ணக்தலம்
ஜ - 2010

ஆய்ணக்ம் -1) ஓநத்ந ஜமநநன் ணஞத 2) ணய்ஜந இக்நங்ள்          3) மலம் மணநமசப்தட்லம் 

4) ஙம்நக்மள் ஓங்குள் ஜற்தம் ணநடுள் 5) நல்தொமடள் 6) ஜதத்துண தொமடள்

ஆய்ணக்ம் -1) இஞஜம் - ம்ர், ணல்ஜநந - மணநக்ம் ணதடுள்            2) ணக்ற்டநல்     ஙநழ்த்துக் ம 

ணடிணங்ள் 3) ற்மணநல் இஞஜம்        4) ஜம ஙத்நன் இஞஜம் 5) ணக்ற்டநல் இஞஜத்நன் 

ஜதடுலம் ஞங்லம்

ஆய்ணக்ம் -1) ஊர்ர்ள் - துக்ஞம் 2) ஆய்வுலம் ப்நத்ம்  3) ந்ஜநழ் இக்நங்நல் ஜன்சர்குடி 

ணட்ஞங்ள் ர்ள் 4) இமக் இக்நங்நல் ஜன்சர்குடி  ணட்ஞ ஊர்ப்ர்ள் 5) ற் இக்நங்நல் 

ஜன்சர்குடி ணட்ஞ ஊர்ப்ர்ள் 6) ணக்ற்த அடிப்மநல் ஜன்சர்குடி ணட்ஞ ஊர்ப்ர்ள்
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50 தொ.தைஷ் ஓந.சுந்ஞஞஓன்
ஜநர் ணழ்ணநல் ஜந ஙதெத ற்தைம் 

ஜதப்தைம்   ஆய்ணநல்
சூன் - 2010

51 .ண.ஓப்நதந .ஓந்ந
ஓௌஞஷ்டிஞர் இசஜக்நன் ணழ்ணநலும் 

ண்டும் தர் ஜணட்ம்
சூன் - 2010

52 ஜ.ண்டித்துமஞ ஆ.இஞஜஙன்

ஓங்க் ணநப்ல்நலும் ஙட்டுப்தைடப் 

ல்நலும் ஜநர் ஙநம - ண்ந 

ஙக்நல் எப்தேட்ய்வு

சூம - 2010

ஆய்ணக்ம் -1) ஜநநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஆய்வுக்தொம் ப்நத்ம்  3) ஆய்வுக்குந ஜநள்              

4) த்நசநம ற்தைம் ஜதப்தைம் 5) இன்மட ஙநமப்டு

ஆய்ணக்ம் -1) ஓௌஞஷ்டிஞர் ணஞத 2) ஓௌஞஷ்டிஞர் ஜக்நன் ஓங்கு தொமடள்       3) ஓௌஞஷ்டிஞர் ஜக்நன் ஜதத்துண 

தொமடள் 4) ஓௌஞஷ்டிஞர் ஓதோப்தஞம்   5)  ஓௌஞஷ்டிஞர் ஜக்நன்  ய்ண ணநடு தொமடள் 6) ஓௌஞஷ்டிஞர் 

ஜக்நன்  ணநமட்டுக்ள்  7)  ஓௌஞஷ்டிஞர் ஜக்நன்  மச் ஓற்ள்

ஆய்ணக்ம் -1) ண்நம் - ணஞற்டய்வு 2) லித்மப் ல்நல் ஜநர்         3) ஙட்டுப்தைடப் ல்நல் ஜநர் 4) 

ண்ந ஙக்நல் எப்தேட்ய்வு
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53 .ஓத்நணல் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம
இக்நங்நலும் ஙட்டுப்தைட 

ணக்தநலும் ணநப்ட்டு தொமடள்

ஓப்ம்ர் - 

2010

54 .லிஜ ஆ.இஞஜஙன்

ஙட்டுப்தைடப் ல்ள் ட்டும் 

ஓதொதொம் ப்டும் ஓதோதொம் 

(ணநழுப்தைஞம் - ணதெர் ணட்ஞம்)

அக்ர் - 

2010

55 ஓந.நஞன .ஓந்ந
ட்டுத்ம தல்நல் ஙநஜநர்த்தொம் 

ஜஞதைத் ர்ச்ஓநத்ம்

அக்ர் - 

2010

56 .தொதன் ஓந.சுந்ஞஞஓன்
தைதுச்ஓந ஙட்டுப்தைடக்மள் 

மகர்ள் அன்தம் இன்தம்

அக்ர் - 

2010

ஆய்ணக்ம் - 1) தொம்  ஆய்வும் 2) ஓங் இக்நங்நல் ணநட்டு தொமடள்    3) ஙட்டுப்தைடத் ய்ண ணநட்டு 

தொமடள் 4) இக்நங்நலும் ணக்தநலும் ணநடுள் - எப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் -1) ஆய்வுக் தொம் ஆய்வும் 2) ஓநள் 3) நல்ள் 4) உடவுதொமடள்   5) ணநடுள், ஓங்குள், 

ஙம்நக்மள் 6) இன்மட ஓதோ ஙநம

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டுத்ம தல்நல் ஙநஜநத்தொம் ஜஞதைத் ர்ச்ஓநத்ம்               2) ணக்தநன் ஙநஜநத்தொம் ஜஞதைத் 

ர்ச்ஓநத்ம்  3) எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) தைதுச்ஓந ஙட்டுப்தைடக் மலம் மகர்லம் 2) ம ணடிணங்நன் கூதள் 3) மலம் 

மகர்லம் அன்மட இன்மட ஙநமள் 4) மநல் ஜற்டங்ள் குடநத் ஓநந்மச 5) மகர்நன் ணழ்க்ம ஙநம
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57 ஓ.ஓநணக்குஜர் .ஓந்ந

ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் ணழ்ணநல் 

எப்மசள் (ட்டுஜன்சர்நல் 

ணட்ம்)

ஙணம்ர் - 

2010

58 .வீமஞன் .ஓந்ந
ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் ணழ்ணநல் ணம் 

தைமசல்

ஙணம்ர் - 

2010

59 தொ.ஓந்நஞன் ஆ.இஞஜஙன்
ழுத்நக்ந ஜஞநலும் ணய்ஜந 

ஜஞநலும் ண்ந ம - எப்தேட்ய்வு
டிஓம்ர் - 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) அன்ட ஙநம எப்மசள் - ஜஞதைணந ஜற்தம் ஙவீசம் 2) ணழ்ணநல் ஓங்கு ஙநம எப்மசள்                       

 3) ணநட்டு ஙநம நதணநக்ள் எப்மசள் 4) ஜஞதை ணந எப்மசள் எப்தேடு 5) எப்மசலம் ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் 

தத்துதண ஙக்தொம்

ஆய்ணக்ம் -  1) ஙட்டுப்தைடக் மலம் ஜக்லம் 2) ஙஜடும் மநல் ணம் தைமசல் 3) ஙங்நல் ணம் 

தைமசல் 4) ய்வீ த்நஞங்நல்  ணம் தைமசல்  5) ஆட்க்மநல் ணம் தைமசல்

ஆய்ணக்ம் - 1) ழுத்நக்ந ஜஞநல் ண்ந ம 2) ணய்ஜந ஜஞநல் ண்ந ம3) இத 

ஜஞதைக்மலக்நமநச எற்தமஜலம் ணற்தமஜலம் எப்தேட்ய்வு
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60 சு.ஔதொசஞந ஆ.இஞஜஙன்

ஙட்டுப்தைடணநல் ண் ய்ண 

ணநடுள் - ஏர் ஆய்வு (நதணதௐர் 

ஜணட்ம்)

டிஓம்ர் - 2010

61 சு.ஜனசட்ஓந சுந்ஞம் ஆ.ஓண்தொம் நள்ம

குடநஞ்ஓந ஙந ஜக்நன் ண்ட்டு 

ஜஞதைலம் ஜற்டங்லம் (ஙஜக்ல் 

ஜணட் ங்குடிள்)

நஓம்ர் - 2010

62 ஓ.ஓஞணத்ய் .ஓந்ந
ஓவ்ணநக்நங்நல் ணநம் - ஏர் 

ஜஞதைத் ர்ச்ஓந
டிஓம்ர் -2010

ஆய்ணக்ம் - 1) குடும்த் ய்ணங்ள் 2) கு ய்ணங்ள் 3) ஊர்த் ய்ணங்ள் 4) ண் ய்ண ணநடுள் ணந ஓதோ 

ணஞத

ஆய்ணக்ம் - 1) தொம் நத்ம் 2) இக்நங்நல் குடநஞ்ஓந ஙந ணழ்ணநல்             2) இன்மட குடநஞ்ஓந ஙந ஜக்நன் 

ணழ்ணநல் 4) இற்ம ணதொம் தஞ தொன்சற்டதொம் 5) ண்ட்டு ஜஞதைலம் ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓவ்ணநக்நங்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) ஓவ்ணநக்நங்நல் ணநம்  3) ஓவ்ணநக்நத்நல் ணநப் 

க்குணஞத்தும் துமடதொங்லம் 4) இன்மட ணநம் 5) ஓவ்ணநக்நங்நல் ணநம் இன்மட ணநம் எப்தேடு
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63 .அசந ஓந.சுந்ஞஓன்
ல்ப்நம் ட்டும் ணழ்ணநலும் 

இன்மட ஙநமத்ம் எப்தேட்ய்வு
ஓசணந - 2011

64 ஓன.ங்ஜந .ஓந்ந
ஓங் இக்நத்நல் ணநக்லம் இக் 

ணநக்லம் எப்தேட்ய்வு
ஓசணந - 2011

65 ண.ஓல்க்சந .ஓந்ந
நததொதற்தப்மத்ம் அதம 

வீடுலம் உள்லர் ஜஞதைலம்

நப்ஞணந -  

2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நத்நல் இக்ந ணமமஜச் ஓநந்மசள்                     2) ல்ப்நத்நல் ஙட்டுப்தைட 

இக்நக் கூதள் 3) ல்ப்நம் உர்த்தும் ஓதொம் 4) ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் ஜஞதைணந ணழ்ணநல் ல்ப்நத்நன் 

ங்கு           5) ப்நநல் ணழ்ணநல் ஓய்நலம் எப்தேடும்

ஆய்ணக்ம் - 1) நதணநக்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஓங் இக்நத்நல் ணநக்ள் 3) இன்மட ஙட்டுப்தைட ணநக்ள் 

4) எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) தொதசநன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) நததொதற்தப்மநல் தொதன் 3) ஆதம வீடுநன்  ணஞத 

4) ணநக்லம் ணநட்டு தொமடலம்             5) ஆதம வீடுநல் ஙட்டுப்தைடணநல் கூதள்
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66 .சு ஆ.இஞஜஙன்
ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைட இக்நக் 

கூதள்
ப்ஞல் - 2011

67 ஞ.ஓ.ஜநழ்ச்ஓல்ணந ஆ.இஞஜஙன்
ஓம் ணட்ஞ ணன்சநர்நன் ணஞதம் 

ணழ்ணநலும்
ப்ஞல் - 2011

68 ஜ.இலி ஓந.சுந்ஞஓன்
ஓகுசங்ள் (ஓம்ஜந இக்நங்ள் -

இன்மட ணக்தள்)
ப்ஞல் - 2011

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைட ணக்தள் ஓந ணநக்ங்ள் 2) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைடல்ள் 

ஜநநன் ஓல்ணக்கு                 3) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைடப் க்ணக்ங்ள் 4) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைட 

ஙம்நக்மள் 5) ஓநற்டநக்நங்நல் ஙட்டுப்தைடத் நல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநள் ணஞத ட்மஜப்தை 2) ணன்சநர் ணஞத 3) ணன்சநர்நன் ணழ்ணநல் ஓங்குள்                            

4) ணன்சநர்நன் ணநடுலம் நதணநக்லம்                5) ணன்சநர்நன் ணய்ஜந இக்நங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓவ்ணநல் இக்நங்ள் - ஓகுசங்ள் அடநதொம் 2) இக்க் ச் ஓகுசங்ள் 3) ஓங் இக்நத்நல் 

ஓகுசங்ள் 4) ப்ந  ஓகுசங்ள் 5) இக்ச் ஓகுசங்ள் 6) ஓம்ஜந ச் ஓகுசங்ள் இக்ச் ஓகுசங்ள் எப்தேடு
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69 ஜ.சுந்ஞஞஓன் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம

மடர் இசஜக்நன் க் 

ணக்ங்லம் ஙம்நக்மலம் (எஞத்ஙடு 

ணட்ம்)

ஜ - 2011

70 இஞ.குஓஞன் ஓந.சுந்ஞஓன்
ஙட்டுப்தைடத் ய்ணங்லம் ணஞதம் 

ணநடும் (ணஜதுமஞ ணட்ஞம்)
ஜ - 2011

71 ஞ.ன்சனர்ஓல்ணன் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம
ஓங் இக்நங்நலும் ஙட்டுப்தைட 

ணக்தலம் ஜதத்துணம்
ஜ - 2011

72 .ஞநஸ்ரீ ஓந.சுந்ஞஓன்
ஓங் இக்நத்நல் ஓஞ ஜக்நன் 

ணழ்ணநல் - ஜஞதைத் ர்ச்ஓந
ஓசணந - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) தொம் நத்ம் 2) இக்நங்நல் ஙம்நக்மலம் க்ணக்ங்லம் 3) மடர் இச ஜக்நன் 

ஙம்நக்மள் 4) மடர் இசஜக்நன் க் ணக்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைடத் ய்ண ணநடும் ணஜதுமஞ ணட்ஞதொம் ஏர் அடநதொம்   2) ணஜதுமஞ ணட்ஞ ஙட்டுப்தைடத் 

ய்ண ணஞதம் அமஜப்தைம் 3) ணநட்டு தொமடலம் ஙம்நக்மலம் 4) நதணநக்ள்    5) ணநட்டு ஜஞதைம் ஜற்டதொம்

ஆய்ணக்ம் -  1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) ம தல்நல் ஙட்டுப்தைட ஜதத்துணம் 3) ஙட்டுப்தைட ணக்தநல் 

ஜதத்துணம் 4) ஜஞதைத் ர்ச்ஓநள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓஞ ஜன்சர்நன் ணஞத 2) ஓஞர்நன் மத் ன்மஜ               3) ஓஞஜக்நன் ணழ்வும் ணதொம் 4) ஓஞ 

ஜக்நன் ணழ்ணநல் - ஜஞதைத் ர்ச்ஓந
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73 ஞ.அடநணன் ஆ.இஞஜஙன்
ழுத்நக்ந ஜஞநலும் ணய்ஜந 

ஜஞநலும் ஜநர் ண்டு

நப்ஞணந - 

2012

74 .ணல் ண்டிச்ஓல்ணந ஓந.சுந்ஞஓன்
த்துப்ட்டில் ஆற்தப்ம தல்ள் 

ட்டும் ஓதொ ஙநம

நப்ஞணந - 

2012

75 ஜ.லூர்துஜந ஆ.இஞஜஙன்
ஙட்டுப்தைட ஙநழ்த்துக்மள் ண்ள் 

ங்ற்தை ஜஞதைம் ஜஞதைஜனடலும்
ஜர்ச் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்டு ணநக்ம் ணமஞமட 2) ழுத்நக்ந ஜஞதை சுட்டுநட ஜநர் ண்டு 3) ணய்ஜந இக்ந ஜஞதை 

ணநச ஜநர் ண்டு 4) ழுத்நக்நப் ண்டு ணய்ஜந ஜஞதைப் ண்டு எப்தேட்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆற்தப்ம ணநக்ம் ணமஞமஞ 2) ஆற்தப்ம இக்நங்நல் ணழ்ணநல் 3) ஆற்தப்டுத்தும் ஙநம         

4) ஆற்தப்ம இக்நங்ள் அன்தம் இன்தம்

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஙட்டுப்தைட ஙநழ்த்துக் மநல் ஙநழ்த்துஙர் குடநப்தை ஜஞதை              2) ஙநழ்த்துஙர் குடநத் ஜஞமக் ந்தும் 

ஜனடநத்ம் ஜற்ள்ப்ட் தொற்ஓநள்            3) ஙட்டுப்தைட ஙநழ்த்து மநல் ஜஞமக் ந்தும் ஜனடநத்ம் ஙந் தொற்ஓநநன் 

நன்சநத்ம் ஜநப்தேடும் 4) ஙட்டுப்தைட ண்மகர்நன் ஙநழ்த்துல் அதணங்ள் சுட்டும் ஓய்நலம் ணழ்ணநலும்
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76 .ட்சுஜந ஓந.சுந்ஞஓன்
தைதுக்ட்ம ஜணட் ள்ர் இச 

ணமஞணநல்
ப்ஞல் - 2012

77 ங.ஜஞந ஓந.சுந்ஞஓன்

ஓங் இக்நத்நலும் ணய்ஜந 

ஜஞநலும் க் ணக்ங்ள் ஜஞதைத் 

ர்ச்ஓந

ப்ஞல் - 2012

78 .இஞஜஷ் ஆ.இஞஜஙன் ஙட்டுப்தைட ல்நன் ஓல்ட்ய்வு ப்ஞல் - 2012

79 ந .ஞணு ஆ.இஞஜஙன்
ணய்ஜந ணக்தநல் ஜஞக் 

மள்
ஜ - 2012

ஆய்ணக்ம் -1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) ஙட்டுப்தைட ல்லம் ஜஞதைணநக் ல்ணநத்ம் 3) ஙட்டுப்தைடப் ல்நன் 

ஓல்ட்ய்வு 4) ஙட்டுப்தைடப் ல்லம் ஜக்ள் ழுச்ஓநத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வு 2) ழுத்து ஜஞநல் ஜஞம் 3) ஜக்ள் ஜஞநல் ஜஞக் மள் (ழுத்து ஜஞதைன் எப்தேடு)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத்நல் ணழ்ணநல் 2) இசணமஞணநல் ஏர் அடநதொம்       3) ள்ர் ணஞத 4) நடப்தைச் ஓங்குள் 

5) ணநட்டு ஜஞதைள் 6) ள்ர் இச ணக்தள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ண்டு க் ணக்ங்ள் ணநக்ம் ணமஞமஞ 2) ந்ஜநநன் க் ணக்ங்ள் 3) ணய்ஜந ஜஞநல் 

க் ணக்ங்ள் 4) ஙம்நக்ம ணப்ட் க் ணக்ங்ள் 5) க் ணக்ங்ள் ஜஞதைத் ர்ச்ஓந
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80 ண.ஞணு ஆ.இஞஜஙன்
ஊங்நல் ஙட்டுப்தைட ணக்தள் 

ன்ட்ய்வு
சூன் - 2012

81 ஞ.சுஞஷ் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம
ஓவ்ணநக்நங்நலும் ஙட்டுப்தைட 

ணக்தநலும் ல்குடி ஜஞதைள்

ஓப்ம்ர் -

2012

82 .நதஷ்தோர்த்ந ஆ.ஓண்தொம் நள்ம

ஓம்ஜந இக்நங்நலும் 

ணக்தநலும் ணண்மஜ (ஞ்ஓவூர் 

ஜணட்ம்)

டிஓம்ர் - 2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) ஓங் ணழ்ணநக் ஜஞதைள்             3) ஓங் ணநட்டு ஜஞதைள்                 

  4) ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் ண்ட்டு ஜஞதைள் 5) ஜஞதைத் ர்ச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக் தொம் ப்நத்ம் 2) ஓம்ஜந இக்நங்நல் ணண்மஜ 3) ணண்மஜநல் ஜஞதை ணநத் 

நல்தட்ம் 4) ணண்மஜக் தணநள் 5) ஙம்நக்மள் ஜற்தம் ணய்ஜந இக்நங்ள் ( ஙம்நக்மள், ஜநள், 

ணநடுமள்)

ஆய்ணக்ம் - 1) ந்தம் ணக்தநன் ன்டு 2) ஊங்நல் ஙட்டுப்தைட ணக்தள் ன்ட்ய்வு              

 3) ஊங்நல் ணக்தநன் ன்டு ஜக்ள் தத்தும் ஆய்வும்
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83 . இஞந லிஓத் ஓந.சுந்ஞஓன் ஜநநன் ஜஞதைணந அமங்ள் ஓசணந - 2013

84 இஞ.ஓந்நல்குஜர் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம

ஙட்டுப்தைடக் மணநமசப் தட்லம் 

ஜஞதைணநத் நல் தட்ங்லம் (லூர் 

ணட்ம்)

ஓசணந - 2013

85 மண. அதள் ஓந.சுந்ஞஓன்
குடும்க் ட்மஜப்தை (ஓங் தொம் 

ற்தொம்)
ப்ஞல் - 2013

86 இஞ.ஔன் ஓந.சுந்ஞஓன்
ந்ஜநழ் இக்நங்ள் ட்டும் ஜசந 

ஜண்தைலம் ஜஞதைத் ர்ச்ஓநத்ம்
ப்ஞல் -2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக் தொம் ஆய்வும் 2) ஜசந ஜண்தைள் ணநக்ம் 3) ம தல்நல் அ ஜண்தைள் 4) ம 

தல்நன் தைட ஜண்தைள் 5) ஜஞதைத் ர்ச்ஓநள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநநன் குடும் ணழ்வு 2) ஜநநன் ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள்       3) ஜநநன் ஙம்நக்மள் க் 

ணக்ங்ள் 4) ஜநநன் ணநட்டு ஜஞதைள் 5) ணழ்ணநல் ஜஞதைம் ஜற்டதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) ஜண் தட்ள் 3) தல் தட்ள்       4) தோங்நல் தட்ள் 5) ஜஞப் 

தட்ள் 6) ன்மச ஜஞப் தட்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நத்நல் குடும்க் ட்மஜப்தை 2) ஓங் இக்நத்நல் குடும்க் ட்மஜப்தை 3) இக் ணழ்ணநல் 

குடும்க் ட்மஜப்தை 4) குடும் ட்மஜப்நல் ஜஞதைம் ஜற்டதொம்
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87 கு.ண்ன் ஓந.சுந்ஞஓன்
ஙலுஙட்டு ஜக்நன் ணஞதம் 

ணக்தலம்
சூன் - 2013

88 தொ.க்நஔந ஓந.சுந்ஞஓன்
ஓங்த் ஜநர் ஙம்நக்மநன் ஜஞதைத் 

ர்ச்ஓந
சூன் - 2013

89 ங.சுஜந ஓந.சுந்ஞஓன்
ஜதஙந ஜக்நன் ண்ட்டு ஜஞதைலம் 

ஜற்டங்லம் (ஓங்ம் - ற்ம்)

ஆஸ்ட் - 

2013

90 இஞ.ஔனஸ்ணந ஓந.சுந்ஞஓன்
ண் ய்ணணநடு (தைதுக்ட்ம 

ஜணட்ம்)
டிஓம்ர் - 2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நதொம் ஆய்வுக்தொம் 2) ஓங் இக்நத்நல் ஙம்நக்மள் 3) ணநடு குடநத் ஙம்நக்மள்          

  4) அடநணநல் ஓர்ந் ஙம்நக்மள்      5) ஜஞதை ணநநல் ஙம்நக்மள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ப்நத்ம் 2) இக்நங்நல் ஜதஙந ணழ்ணநல் 3) இன்மட ஜத ஙந ஜக்நன் 

ணழ்ணநல் 4) இற்ம ணதொம் தஞ தொன்சற்டதொம்  5) ண்ட்டு ஜஞதைலம் ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தைதுக்ட்ம ஜணட்ம் ணஞத 2) நதணப்தர் அதள் ஜநகு தொத்துஜநம்ஜன் ணஞத 3) ஙர்த்ஜம 

அதள்ஜநகு தொத்துஜநம்ஜன் ணஞத       4) ஞம்தர் அதள்ஜநகு வீஞநம்ஜன் ணஞத 5) ஙம்நக்மத் ர்ச 

ணநட்டுத் ஓங்குப் ல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙலுஙட்டு ஜக்நன் ணஞத 2) ஙலு ஙட்டு ள்நன் ஜக்நன் ஓநடப்தைப் ட்ப்ர்ள்  3) ஙலுஙட்டு 

ஜக்நன் ணநட்டுத் ய்ணங்லம், நதணநக்லம் 4) ஙலுஙட்டு ஜக்நன் ணக்லம் னர்வுலம் 5) ஙலு ஙட்டு ஜக்நன் 

ணக்தள்
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91 தொ.ஓந்ஜநழ்க் .ஓந்ந
தைதுச்ஓந ணட்ஞ ஙட்டுப்தைட இக்ந 

ணமமஜநல் ஓதோ ஜநப்தைள்
டிஓம்ர் - 2013

92 ஓன.சு ஓந.சுந்ஞஓன் இக்நத்நலும் ணழ்ணநலிலும் ண்ள்
நப்ஞணந -

2014

93 .தொத்ந ஓந.சுந்ஞஓன் ஜக்ட்த இக்நதொம் ணழ்ணநலும்
நப்ஞணந - 

2014

94 சு.ணசஔ ஓந.சுந்ஞஓன்
ஜஜன்சன் இஞஓஞஓசநன் ணழ்ணநல் 

ஙநழ்வுலம் ஜக்ள் ணக்தலம்
ஜர்ச் - 2014

ஆய்ணக்ம் -1) ஓதோ ஜநப்தைள் து அடநதொம் 2) ஙட்டுப்தைட ல்நல் ஓதோ ஜநப்தைள் 3) ஜநநல் ஓதோ 

ஜநப்தைள் 4) ணநடுமநல் ஓதோ ஜநப்தைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அ இக்நங்நல் ண்ள் 2) இக்நங்நல் ண்ள்           3) ஙட்டுப்தைடப் ல்நல் ண்ள்      

   4) ணழ்ணநலில் ண்ள் 5) ஜஞதைம் ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோப் ர்மணநல் ஜக்ட்த 2) ல்ப்நத்நல் ஜக்ட்த        3) ஓங் அ இக்நத்நல் 

ஜக்ட்த 4) அட இக்நங்நல் ஜக்ட்த             5) நள்மத்ஜநழ் இக்நத்நல் ஜக்ட்த 6) இன்மட 

ணழ்ணநலில் ஜக்ட்த

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓ ஜன்சர்நன் இஞஓஞஓன் 2) ஜக்ட்ஓந தொமடநல் இஞஓஞஓன்   3) மப்நநல் இஞஓஞஓன்       

   4) ஜநழ், ஓஜப்நநல் இஞஓஞஓன் 5) ஜக்ள்          ணக்தநல் இஞஓஞஓன்
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95 ஓ.தொ.ணஓந்ந ஓந.சுந்ஞஓன்

ணழுக்ம் அன்தம் இன்தம் 

(ல்ங்மஞ ணட்ம், சூநம்ட்டி 

நஞஜம்)

ப்ஞல் - 2014

96 இஞ.ஆண்ள் ஓந.சுந்ஞஓன்
 ணநட்டு ஜஞநல் ஓந எதமஜப்டு 

(அய்சர்)

அக்ர் -

2014

97 த. லி ஓந. சுந்ஞஓன்
ஊன் உவு இக்நத்நலும் 

ணழ்ணநலிலும்

அக்ர் - 

2014

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நத்நல் வு 2) குதந்ம, நதக்குடநல் வு          3) ணழ்ணநல் வு 4) ணநல் ஜஞதைம் 

ஜற்டதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) அய்சர் ற்ட ணஞதம் ணய்ஜந ணஞதம் 2) நதமணத ணட்ஞ ஓந அமஜப்தை 3) அய்சர் 

ணநடும் நதணநக்லம் 4) ணநட்டு ஜஞநல் ஓந ஓல்டுள்     5) ணநட்டு ஜஞநல் ஓந எதமஜப்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜந இக்நங்நல் ஊன்உவு ற்தைஙநம 2) ஓம்ஜந இக்நங்நல் ஊன்உவு  

ஜதப்தைஙநம 3) இன்மட ணழ்ணநலில் ஊன்உவு ற்தைஙநம 4) இன்மட ணழ்ணநலில் ஊன்உவு ஜதப்தைஙநம
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98 ஜ.ல்ந ஓந.சுந்ஞஓன்
நநவுள்: ஓம்ஜந இக்நத்நலும் 

ணழ்ணநலிலும்
ஓசணந - 2015

99 .ஔநஞஔ ஜன்சர் ஓந.சுந்ஞஓன் ணநட்டு ஜஞநல் ஜல்ஙநமக்ம் ஜர்ச் - 2015

100 அ.அன்ன் ஆ.ஓண்தொம்நள்ம
ஙட்டுப்தைட ஜக்நன் ஜஞதை ணந உவு 

தொமடள் (ஞ்ஓவூர் ணட்ம்)
ஜ - 2015

101 வீ.ணற்டநணல் ஓந.சுந்ஞஓன்
தைதுக்ட்ம ஜணட் ஙட்டுப்தைடத் 

ய்ணங்ள் - எர் ஆய்வு
சூன் - 2015

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜந தல்லம் நநவுள் ற்டந ஓய்நள் 2) ஏல், தூது, ணல் நநவுள் 3) துமணநன், 

தள்ணநற் நநவுள் 4) ஞத்மர் நநவுள் 5) இன்மட ணழ்ணநல் நநவுள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வும் தொம் 2) இற்ம ணநடு 3) உதண ணநடு 4) ணநட்டு ஜஞநல் ஜல்ஙநமக்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ப்நத்ம் 2) ஓங்  உவு தொமடள்           3) உவுப் க்ணக்தொம் ண்டும்       

  4) ணநக்ள் - ஓங்குநல் உவு தொமடள்   5) உவும் ஓதோத் ஞப்டி ஙநமலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக் தொம் ப்நத்ம் 2) துத் ய்ணங்ள்                    3) குய்ணங்லம் நட ய்ணங்லம் 4) 

ணல் ய்ணங்ள் 5) ணநட்டுக் கூதலம் ஙம்நக்மலம்
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102 இஞ.ஙணஔந ஓந.சுந்ஞஓன்
ன்டு அடிப்மநல் ஙட்டுப்தைட 

ணக்தள் (குடநஞ்ஓநப்டி ணட்ம்)

அக்ர் - 

2015

103 ஓ. குஜர் ஓந.சுந்ஞஓன்
ஙட்டுப்தைட ணநமட்டுநல் ஜநர் 

ண்டு

நப்ஞணந - 

2016

104 மண. ணந .ஓந்ந ணநதந்ம்லும் ஜய்ணநதந்தும் சூன் - 2016

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைடப் ல்ள் 2) ஙட்டுப்தைடக் மள் 3) ஙட்டுப்தைடக் மள்   4) மணநமசப் தட்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙட்டுப்தைட ணநமட்டுள் 2) ஓநடர் ணநமட்டுநல் ஓநந்மச ணம்  3) ஆணா் ணநமட்டில் 

அடப்ண்தைள் 4) ஜநர் ணநமட்டில் ஓதோ ஙநமப்டு      5) ணநமட்டில் ஆலமஜப் ண்தைள் 6) ணநமட்டும் 

ஓதோதொம்

ஆய்ணக்ம் - 1) இக்நங்நல் ணநதந்ம்ல் 2) ஜங்ச் ஓங்குநல் ணநதந்ம்ல் 3) அஜங்ச் ஓங்குநல் உவுள் 

4) ணநக்நல் ணநதந்ம்லும் ஙம்நக்மலம் 5) ஓங்குநல் ஜய் ஜற்தம் ஜய்ணநதந்து ணந
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105 ஓ. இஞஜநதஷ்ன் ஆ.ஓண்தொம் நள்ம

இக்நங்நலும் ணக்தநலும் ஜத 

ஙந ஜக்நன் ணழ்ணநல் - 

(இஞஜஙதைஞம் ஜணட்ம்)

ஓப்ம்ா் -

2016

106 ந. ந்ணல் ஆ.ஓண்தொம் நள்ம
ஓங்குந்ர் இசஜக்நன் ணக்தலம் 

ணழ்ணநலும் (ணநழுப்தைஞம் ஜணட்ம்)
ஜர்ச் - 2017

107 ஓ.சன் ஆ.ஓண்தொம் நள்ம

ஓங் இக்நங்நலும் ணக்தநலும் 

ஜஞதைணந அமணள் (நதணதௐர் 

ஜணட்ம்)

ஜர்ச் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ப்நத்ம் 2) இக்நங்நல் ஜதஙந ஜக்நன் ணழ்ணநல் 3) ணக்தநல் ஜதஙந 

ஜக்நன் ணழ்ணநல் 4) ணண்மஜத் நல் தட்தொம் ணநட்டு ஜஞதைலம் 5) ஜஞதைத் ர்ச்ஓநத்ம் ஜஞதை ஜற்டங்லம்

ஆய்ணக்ம் - 1) தொம் நத்ம்  2) ஓங்குந்ர் இச ஜக்நன் ணஞத 3) ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள் 4) ஜஞதைணநத்  

நல்ள் 5) ஙட்டுப்தைட ஜதத்துண தொமடள்             6) ணய்ஜந இக்நங்லம் ணநட்டு ஜஞதைலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக் தொம் ப்நத்ம் 2) அமணநன் ணர்ச்ஓநப் ண்டு      3) ஓங் இக்நங்நல் அமணள் 

4) ணக்தநன் அமணள் 5) ஓங் இக்ந அமணலம் ஜஞதை ணந அமணலம் எப்தேடு
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108 தை.தைணசஸ்ணந ஓந.சுந்ஞஓன்
எப்மசள் இக்நத்நலும் 

ணழ்ணநலிலும்
ப்ஞல் - 2017

109 தொ.இஞந ஓந.சுந்ஞஓன் இக்நத்நலும் ணழ்ணநலிலும் ஆண்ள் ப்ஞல் - 2017

110 ஓ.நஞ ஓந.சுந்ஞஓன் ஊலும் ஊல் ஙநஜநத்தொம் ப்ஞல் - 2017

111 அ.சுஞன் ஆ.ஓண்தொம் நள்ம

ஓங் இக்நங்நலும் ணக்தநலும் 

ஙய்ல் ஙந ஜக்நன் ணழ்ணநல் 

(ஙப்ட்டிசம் ஜணட்ம்)

ஆஸ்ட் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) ஓங் இக்நத்நல் ஙய்ல் ஙநம்       3) ஙய்ல் ஙந ஜக்நன் நல்ஓர் 

ணக்தள் 4) ஙய்ல் ஙந ஜக்நன் ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள் 5) ஜஞதைத் ர்ச்ஓநள்

ஆய்ணக்ம் - 1) எப்மச 2) ஆம எப்மச 3) அநன் எப்மச 4) கூந்ல் எப்மச  5) உல் எப்மச  6) இன்மட 

ணழ்ணநலில் எப்மச

ஆய்ணக்ம் - 1) அ இக்நங்நல் ஆண்ள் 2) தைட இக்நங்நல் ஆண்ள்        3) மநல் ஆண்ள் 5) இன்மட 

ணழ்ணநல் ஆண்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஊலும் ஊல் ஙநஜநத்தொம் ணநக்ம் - ணமஞமட 2) ட்டுத்மநல் ஊலும் ஊல்  ஙநஜநத்தொம்  3) த்துப் 

ட்டில் ஊலும் ஊல் ஙநஜநத்தொம்               4) ப்நங்நல் ஊலும் ஊல் ஙநஜநத்தொம் 5) இன்மட ணழ்ணநலில் 

ஙநஜநத்தொம்
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112 ங.னஞந ஆ.ஓண்தொம்நள்ம

ணர் இசத்ணநன் ணக்தலம் 

ணழ்ணநலும் இசணமஞணநல் ஆய்வு 

(ஞ்ஓவூர் ஜணட்ம்)

ஆஸ்ட் - 

2017

113 ங.ஸ்ஞன் ஆ.இஞஜஙன்
ழுத்து ஜஞநலும் ணய்ஜந ஜஞநலும் 

ஓநதத்ண்ர் ம எப்தேட்ய்வு
டிஓம்ர் - 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஆய்வுக்தொம் ஆய்வும் 2) இக்நங்ள் - ணஞத ஙக்நல் ணர்ள் 3) ணழ்க்ம ணட்ச் ஓங்குள் 

4) ஙம்நக்மலம் க் ணக்ங்லம்    5) ஙட்டுப்தைடத் ய்ண ணநட்டு ஜஞதைள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ழுத்து ஜஞநல் ஓநதத்ண்ர் ம 2) ணய்ஜந ஜஞநல் ஓநதத்ண்ர் ம 3) ழுத்து ஜஞநலும் 

ணய்ஜந ஜஞநலும் ஓநதத்ண்ர் ம - எப்ய்வு 4) ஓநதத்ண்ர் மத்ம் ஓதோதொம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 இஞ.ஜஞன் சு.இஞஓஞம்
வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண - ஏர் 

எப்ய்வு
ப்ஞல் -1995

2 ஓந. ஓணநத்ந
சு. இஞஓஞம் / டி.ஸ். 

நநநஞஷ் (இ.ங)

ணநடுமக்கு தொன் ந.ந. 1800 தொல்1900 

ணமஞநச த்நல் லுங்கு ஜநக் 

ல்ணநக்கு ஞப்நநன் ங்நப்தை

ஜர்ச் - 2003

ஆய்ணக்ம் -1) வீஞஓநம் - அடநதொம் 2) ஓநத்த்ஓங்ஞண - அடநதொம் 3) வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண  ஜநச் சூமஜவு  

      4)  வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண எப்ய்வு - தைடக்ட்மஜப்தைம் 5)  வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண எப்ய்வு ழுத்நல்            

      6) வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண எப்ய்வு ஓல்லில் 7)  வீஞஓநம் ஓநத்த்ஓங்ஞண ஓய்த்நல்

ஆய்ணக்ம் - 1) இந்நணநல் ஜநக்ல்ணந 2) 1800 தொல்1900 ணமஞநச த்ந  ஜநக் ல்ணந 3) ஆட்ஓநப் 

நர்க்ச ஜநக் ல்ணந 4) லுங்கு ஜநக் ல்ணநக்கு ஞப்ந அடநகர்நன் ங்நப்தை 5) ணநடுமக்கு தொன்தம் 

(1800 - 1900) நன்தம் ஆட்ஓநப் நர்க்ச லுங்கு ஜநக் ல்ணந ஏர் எப்ய்வு

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட், ஜநன் ஆய்ணங்ல் -இந்ந ஜநள் ஜற்தம் 

எப்நக்நப்ள்ந (School of indian Languages and Comparative Literature)
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3 M. Novshath V.S. Arulraj 
Treatment of love in the Modern and Tamil 

A Comparitive Study
Mar. 2004

4 .ஓங்ஞஸ்ணந சு.இஞஓஞம்
இமக்த் ஜநழ் இக்ங்நல் 

ஓஜஸ்நத இக்த்நன் க்ம்

ஆஸ்ட் -

2004

5 A.Saburunnisa V.S.Arulraj
Humanism in Modern English and Indian 

Fiction - A Comparative Study 
Apr. 2004

Research Content -1) An Analysis of Modern Indian English Poetry 2) An Analysis of Modern Tamil  Poetry                                    

  3) Treatment of Love in Modern Indian English Poetry 4) Treatment of Love in Mode Poetry 5) Treatment of Love by Nissim 

Ezekid, kamaladas and Bharathindsan - A Comparative Study

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் இக் ஜஞதை 2) ஓஜஸ்நத இக் ஜஞதை 3) ந்தம் ஓஜஸ்நத ஜநநன் க்ம்                    

 4) ணற்தமஜ 5) ம இக்ம்

Research Content -1) Humanism - A Profile 2) An Analysis of Modern English and Indian Fiction  3) Humanism in Graham 

Greene's The Heart of the Matter and R. K.Narayan's The Guide  4) Humanism in D.H.Lawrence's Women in love and 

T.Janakiraman's Mohamul 5) Humanism in Ernest Heminagway's The old Man and the Sea and Thakazhi Sivasankara Pillal's 

Chemmeen 6) A Comparative Study of the Selected Novels
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6  க. ல் ணஓந்குஜர் ண.ஓ.அதள்ஞஜ்

நதணநணநலி கச இக்நங்லம் 

நசண் னழ்க்க்கு தல்லம் - ஏர் 

ஆய்வு

ஙணம்ர்-2005

7 தை. இந்நஞந்ந ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
தொ.ஜத் - ங.ஜஞஓன் ணநமநல் 

ண்மஜ - ஏர் ஆய்வு
 ப்ஞல் - 2006

8 ஸ். நஞ ஜர்டின் ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ணநணநலிம் - ணத்னம கூதம் ணழ்ணநல் 

கூதள் - ஏர் எப்ய்வு
டிஓம்ர் - 2006

ஆய்ணக்ம் - 1) அடஇக்நங்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) நஞ ஜந அடதல்லம் ஜநழ்ஜந அடதல்லம் ஏர் அடநதொம் 3) 

நதக்குடலம் ஙனநஜநலம் ஏர் எப்ய்வு 4) நசண்னழ்க்க்கு  தல்லள் நதக்குடள் ஙனங் ஜற்ட அட தல்லம் 

நதணநணந கச இக்நங்லம் ஏர் எப்ய்வு  5) நதணநணநலி கச இக்நங்ள் ஜற்தம் நசண்னழ்க்க்கு 

அடதல்ள் ம், இக்ந ணம, தோக்த- ஏர் எப்தை ஙக்கு

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநகர்ள் தொ.ஜத், ங.ஜஞஓன் ஆநநன் ணழ்க்மத்ம் மப்தைலம் 2) ண், ண்ற்டந 

ஓநந்மசள் ஏர் அடநதொம் 3) தொ.ஜத், ங.ஜஞஓன் ர்மணநல் ஓதொம் 4) தொ.ஜத், ங.ஜஞஓன் ர்மணநல் 

ண்மஜ 5) தொ.ஜத், ங.ஜஞஓன் ணநமநல் ண்மஜ ற்டந ஓநந்மசள் ஏர் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்ணநல் கூதள் 2) ணநணநலிம் கூதம் ணழ்ணநற் கூதள்            3) ணத்னமக் கூதம் ணழ்ணநற் கூதள் 

4) ணத்னமநலும் ணநணநலித்நலும் உள் துண தத்துள் ஜற்தம் ஜதட் தத்துள்
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9 ஜ.ஓசந்ம் ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ஜநக்ம் ற்தள் ஜமச் ஓநத 

மள் ஏர் ஆய்வு
ஜர்ச் - 2007

10 S.Uma Samundeswari V.S.Arulraj
The Misery of Life and Its Mnifestation: 

Premchand and Vannanilvan - A Study
Nov. 2007

11 M.Premavathy V.S.Arulraj
Social Cognizance in Indo-Analian and 

Tamil Fiction 
Dec. 2007

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநதம இக்நத்நன் ற்டம் ஜற்தம் அமஜப்தை தொமட   2) ஜநக்ம் ற்தள் ஜமச் 

ஓநதமநல் ணழ்ணநல் ஓநக்ல்ள்   3) ஜநக்ம் ற்தள் ஜமச் ஓநதமநல் ஓதோதொம் ண்டும்   4) ஜநழ், 

ஜமச் ஓநதமள் - ஏர் எப்தேடு

Research Content -1)  Destitution - Premchand 2) Exploitation - Premchand 4) Deprivation - Vannanilavan      5) Exploitation - 

Vannannilavan 

Research Content - 1) An Analysis of Indo-Anglian Fiction 2) An Analysis of Tamil Fiction and Literature           3) Social 

Cognizance in Mulk Raj Anand's Untochable, Two Leaves and A Bud, Coolie, The Road, Gauri, The village 4) Social 

Cognizance in Jayakanthan's Sila Nerankalil Sila Manithanrgal, Oru Manithan Oru Vedu Oru Ulagam, Unnaipol Oruvan, 

Yarukaga Aluthan, Jayajaya shankara 5) A Comparison of the Selected Novels
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12 L. Baskaran V.S.Arulraj
A Contrastive Study of the Sentence 

Structures in English and Tamil 
Dec. 2007

13 M.Padmavathy V.S.Arulraj

Conflict for the Common Cause an 

Analysis of the Autobigraphies of Gandhi 

and U.Ve.Sa

Jun. 2008

14      ங.தைணசஸ்ணந ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ம தல்நல் குடநஞ்ஓநத் 

நமப்ல்ள் - ஏர் ஆய்வு

அக்ா்-

2008

    Research Content - 1) Language Features and Its Background 2) English Grammar - A Survey 3) Tamil Grammar - A Survey 

4) Basic Sentence Structures in English 5) The Sentence Structures in Tamil 5) Contrastive Sentence Structures in English and 

Tamil

Research Content - 1) Indo - English Autobiographies - An Introduction 2) Autobiographies in Tamil Literature - An Introduction 

3) A Brief Note on The History of Gandhi 4) A Brief note on the History of U.Ve.Sa  5) Conflict for the Common Cause : An 

Analysis of the Autobiography of Gandhi 6) Conflict for the Common Cause - An Analysis of the Autobiography of U.ve.sa

ஆய்ணக்ம் - 1) குடநஞ்ஓநத் நம - ஏர் அடநதொம் 2) ம தல்நல் குடநஞ்ஓநத் நமப் டி தைணர்ள் 3) ம 

தல்நல் குடநஞ்ஓநத் நம ஜக்நன் ணழ்ணநல் 4) ம தல்நல் குடநஞ்ஓநத் நமநன் தொல் - த - உநப்தள்ள்
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15    ஔ.ஔவ ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
நதக்குடலம் ணநணநலிதொம் கூதம் 

நல்ள் - ஏர் எப்ய்வு

அக்ா்-

2008

16 ஜ.நதஸ்டி ண.ஓ.அதள்ஞஜ்

நதக்குடள் ஜற்தம் ணநணநலிம் கூதம் 

ஜசநகு ஜம்ட்டுச் ஓநந்மசள் - ஏர் 

எப்ய்வு

டிஓம்ா்-2009

17 G.Sithalakshmy V.S.Arulraj

Treatment of Nature in American English 

Poetry and Tamil Poetry - A Comparative 

Study

Jun. 2010

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநஞ்ஓர்ந் நல்ள் 2) மத் நல்ள் 3) மநல் நல்ள் 4) அடநவுச் ஓர்ந் நல்ள் 5) நட 

நல்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) சந ஜசந ஜம்ட்டுச் ஓநந்மசள் 2) குடும் ங ஜம்ட்டுச் ஓநந்மசள் 3) அஞஓநல் ஜம்ட்டுச் 

ஓநந்மசள் 4) ணழ்ணநல் ஓநக்ல்லக்கு இத தல்ள் தம் னர்வுள்

Research Content - 1) A Survey of the Growth of American and Tamil Literature 2) Theme of Nature in American English and 

Tamil Poetry 3) Romanticism Projected Through Nature 3) Mysticism Projected Through Nature 5) Philosophy of Life Projected 

Through Nature
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18 இஞ.ஓல்ணந
இஞ.தொஞநஞன் / ண.ஓ. 

அதள்ஞஜ் (இ.ங)

ல்ப்நம் வ்ஞம் ட்டும் 

ணற்தமஜள் - ஏர் எப்ய்வு
சூன்- 2010

19
ஓ.அசந ஓந 

ஜர்நஞட்
ண.ஓ.அதள்ஞஜ்

ஓங் இக்நத்நலும் நதக்குடநலும் 

ஜசநஙம்
ஙணம்ர்-2010

20 தொ.தைஷ்ஞஔநச ண.ஓ.அதள்ஞஜ் ம்ஞஜத்நல் ஓநற்டநக்நக் கூதள் டிஓம்ா் -2010

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் லுங்கு இக்ங்ள்- ஏர் அடநதொம் 2) ணஞற்த ஙக்நல் ஜநழ்- லுங்கு ணற்தமஜள்                 

 3) ஜநநல் ஙக்நல் ஜநழ்- லுங்கு ணற்தமஜள்4) ல்ப்நம் ட்டும் ணற்தமஜலம்  ஜக்ங்லம்                  

     4) வ்ஞம் ட்டும் ணற்தமஜலம் ஜக்ங்லம் 5) எப்தேட்டு ஙநமநல் ல்ப்ந -  வ்ஞ  

ணற்தமஜள்

ஆய்ணக்ம் - 1) அடநதொ ஙக்நல் ஜசநஙம் 2) ஓங் இக்நம் ட்டும் ஜசந ஙம் 3) நதக்குடள் ட்டும் ஜசந ஙம்    

     4 ) எப்தேட்டு ஙக்நல்  ஓங் இக்நம், நதக்குடள் ட்டும் ஜசந ஙக்கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓநற்டநக்நங்லம், ஓநற்டநக்நக் கூதலம்  2) தங்ப்நங்லம் ஓநற்டநக்நக் கூதலம்                     

    3) ம்ஞஜத்நல் ப்தம் ஓநற்டநக்நக் கூதள் 4) ம்ஞஜக் ட்மஜப்நல் ஓநற்டநக்நக் கூதள் 

தஜநங்லம், ம்நன் ஓநற்டநக்நப் தைமஜத்ம்
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21 இஞ.ஓல்ணஞசு ண.ஓ.அதள்ஞஜ்

ண்ல் ஙன்ஜர்ள் குடநத்து ஜநநல் 

ஓக்நதம் ன்சத்நல் அநஞணநத்ம் - 

ஏர் எப்ய்வு

ப்ஞல்-2011

22 C. Suganthy R. Muralidharan Feminism in Indian Woman Navelists Dec. 2011

23 S. Karpagaselvi R. Muralidharan
Comic Vision in European, American and 

Indian Fiction
Jan. 2012

ஆய்ணக்ம் -1) நதைஞம் - ஏர் அடநதொம் 2) அநஞச ஞ - எர் அடநதொம்           3) ண்ல்  ஙன்ஜர்ள்  குடநத்து 

ஜநநல் ஓக்நர் கூதம் தத்துக்ள் 4) அநஞன் கூதம் ண்ல் ஙன்ஜர்ள் 5) ண்ல் ஙன்ஜர்ள் - குடநத்து 

ஓக்நதம் அநஞணநத்ம்

Research Content - 1) Feminism 2) An analysis of India - Anglian Novels 3) An Analysis of Tamil Novels          4) Feminism in 

the Novels of Shashi Deshpande 5) Feminism in the Novel of Sivasankari 6) Shashi Deshpande and Sivasankari's Novels - A 

Comparative Study

Research Content - 1) The Comic Vision of Miguel De Cervantes 2) The Comic Vision of Charles Dickens         3) The Comic 

Vision of Mark Twain 4) The Comic Vision of R.K.Narayan 5) Comic Vision in Devan's Thuppariyum Sambu 6) The Comic Vision 

in European, American and Indo - Anglian Fiction - A Comparision
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24 ஓ.அதசந்ஓஜந ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
க்ஙநம ணகுப்தைலம் 

ய்ஜநத்ம் -  ஏர் ஆய்வு
ஜர்ச் - 2012

25 ஓந.ஓந்நஞ இஞ.தொஞநஞன் ஓநணஜந ஙணல்நல் ஜந ஙம ப்ஞல்-2012

26 ஓந. இஞ்ஓஞன் இஞ.தொஞநஞன்
இக்குஜந குஜஞன் கசநஞணநம் 

மப்தைள் - எத ர்மண

அக்ர்-

2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ணந 2) ய்ஜந 3) ய்ஜந ணநக் ற்டல் ற்நத்ல் 4) என்த தொல் ந்து ணகுப்தைநல் ஜநழ்ப் 

தல்ள் அடிப்மத் நடன்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஙணல்ள் அடநதொம் 2) ஙணல்நன் ம ஜந்ர் 3) ஙணல்நல் ண்நம் 4) ஙணல்நல் ஓதோம்               

5) ஙணல்நல் ஜநஙம அமஜப்நமச உதணக்கும் கூதள் 6) ஙணல்நல் சநஙநம அல்து ஓநடப்தைஙநம கூதள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணழ்ணநல் ஓநந்மசள் 2) சுற்தச் சூல் ஓநந்மசள் 3) ஓதொச் ஓநந்மசள் 4) ஜநஙம
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27 ண.ஓஞணக்குஜர் ஓந.ஓணநத்ந

அடதல்ள் கூதம் ஓதோப் நன்சநநல் 

ணழ்ணநல் அடம் எப்ய்வு (நதக்குடள், 

ம்ஜம், அர்த் ஓஸ்நஞம்)

அக்ர்-

2012

28 .ஜனஞ ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
நதக்குடலம் ஜநஜமத்ம் கூதம் 

அடச்ஓநந்மசள் எப்ய்வு
ஙணம்ர்- 2012

29 ஓ.சுஞஷ் ஓந.ஓணநத்ந

எப்தேட்டு ஙக்நல் ல்ப்நதொம் 

லுங்கு இக்ங்லம் - தைர்ச்ஓந 

இக்ம்

டிஓம்ர்-2012

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ், லுங்கு இக்க் ட்மஜப்தைம் தைர்ச்ஓந இக் ணஞதம் 2) ல்ப்நதொம் தைர்ச்ஓந 

இக்தொம் 3) ஆந்நஞ ஓப் ஓநந்ஜநத்ம் தைர்ச்ஓந இக்தொம் 4) ணநஞம் குடநப்நடும் தைர்ச்ஓநக் ட்டுள்     

   5) ஜநழ் - லுங்கு தைர்ச்ஓந இக் எப்ய்வு

ஆய்ணக்ம் - 1) அடஇக்நத் ற்டதொம் ஓதோப் நன்சநத்ம் 2) அட இக்நங்நல் இல்டம் 3) அட இக்நங்ள் 

கூதம் துடணடம் 4) அட தல்ள் கூதம் அஞஓநல் அடம் 5) நதக்குடள், ம்ஜம், அர்த்ஓஸ்நஞம் கூதம் ணழ்ணநல் அடங்ள் 

எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் இக்நத்நல் அடச்ஓநந்மசள் 2) நதக்குடள் - ஏர் அட இக்நம் 3) ஜநஜம - ஏர் அட 

இக்நம் 4) எப்தேட்டு ஙக்நல் நதக்குடலம் ஜநஜமத்ம் கூதம் அடச்ஓநந்மசள்
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30 ஜ.நஞவீ ண.ஓ.அதள்ஞஜ் தைதுக்ணநமநல் ஓதோ ஜநப்தை ஜற்டங்ள் ப்ஞல்- 2013

31 M.Kumuthavalli V.S.Arulraj
Romanticism in English and Tamil Poetry 

A Comparative Study 
Jun. 2013

32 ஞ.தொல்ம ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
தொடிஞஓன் - ணநஓன் ணநமள் ஏர் 

எப்ய்வு

ஓப்ம்ர்- 

2013

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓதோ ஜநப்தைம் ஜற்டதொம் 2) லில் ஓர்ந்  ஜநப்தை ஜற்டங்ள்          3) ஓநம் ஓர்ந் ஜநப்தை ஜற்டங்ள்      

 4) குடும்ம் ஓர்ந் ஜநப்தை ஜற்டங்ள் 5) ண்டு ஓர்ந் ஜநப்தை ஜற்டங்ள்

Research Content - 1) Love of Nature 2) Romantic Imagination 3) Love of Super Natural 4) Humanism

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநம உநல் தொடிஞஓன் - ணநஓன் ஏர் அடநதொம் 2) தொடிஞஓன் - ணநஓன் ணநமநல் ஓதோஙநம 

3) தொடிஞஓன் - ணநஓன் ணநமநல் ண்நன் ஙநம 4) தொடிஞஓன் - ணநஓன் ணநமநல் ப்டும் எற்தமஜ 

ணற்தமஜ ற்டந ஓய்நள்
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33 E. Beulah V.S. Arulraj

Tracing Eco- Consciousness in Select 

English and Tamil Novels: A Comparative 

Study

Oct. 2013

34 .ஓத்நஞஜ் ஓந.ஓணநத்ந
ல்ப்நம் - ணநஞம் கூதம் 

ஓல்லில் ட்டுள்
டிஓம்ர்- 2013

35 R.Mayilraj V.S.Arulraj Didaeticism in Indio - European Literature Jun. 2014

Research Content - 1) Literary Ecology in Consciousness Building : An Over View 2) Environmental Imperilment in Helon 

Balbilas's Oil or Water 3) Environment Degration in Sabrabharatimaian Tamil Novel Chayathirai 4) Hebil's Oil on Water and 

Subrabharatimanian's Chayathirai : A Comparison 5) Ecovision in Sohaila Abdulalci's The Madwoman of Jogare 6) Eco - 

Consciousness in Jeyamohan's Tamil Novel 7) Sohlla Abdulal's The Madwoman of Jogare and Jeyamohans Tamil novels 

Kandu: A Comparison 

ஆய்ணக்ம் -1) ல்ப்ந அடநதொதொம் ஓல்லில் ட்டுலம்                  2) ணநஞ அடநதொதொம் ஓல்லில் 

ட்டுலம் 3) ல்ப்நதொம் ணநஞதொம் எப்நல் ர்மண 4) ல்ப்நதொம் ணநஞதொம் 

ஜனக்ட்ட்ய்வு 5) ல்ப்நதொம் ணநஞதொம்- சக்க் ட்ட்ய்வு

Research Content - 1) Indian Literature : A Study 2) European Literature: A Study 3) Didacticism in Indian Literature                       

   4) Didacticism in European Literature 5) A Comparative Study of Didacticism in Indo - European Literature 
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36 தொ.சு ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ஓம்ஜந இக்நங்நல் அங்ம் - ஏர் 

ஆய்வு
சூம-2014

37 இஞ.ணஞஞஔ ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ஜநழ் இழ்ள்- ணநம்ஞ ணமலம் 

உத்நலம்
சூம-2014

38 P.Suganthi R .Muralidharan

Existontialism in Saul Bellow's Herzog 

Mr.Sammler's Planet and 

S.Ramakrishnan's  Nedunkuruthi, 

Imayam's Koveru kuzhudaigal - A 

Comparative Study

Mar. 2015

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓம்ஜந இக்நங்ள் - ஏர் அடநதொம் 2) அங்ம் ற்டந ட்டுள் 3) ஓங்  தல்நல் அங்ம் 

4) ஓங் ஜதணந தல்நல் அங்ம் 5) ஓம்ஜந அங்ம் ல்நல் உணமஜலம் உள்லமஞலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணநம்ஞத்நன் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) ஙநழ்நல் ணநம்ஞ ணமள் 3) ஙநழ்நல் ணநம்ஞ உத்நள் 

4) ணநம்ஞங்நன் ஜநஙநம          5) ணநம்ஞங்லம் ஓதொ ணநமவுலம்

Research content - 1) Existential Feautures in Saul Bellow's Herzog 2) Existentialism as the Chief  Elements in Saul  Bellow's  

Mr.Sammler's Planet 3) Existentialism pattern in S.Ramakrishnan's  Nedunkuruthi  4)  Existentialism as a key feature in 

Imayam's Koveru kuzhudaigal 5) A Comparative Analysis of Saul Bellow's Herzog Mr.Sammler'sPlanet and S.Ramakrishnan's  

Nedunkuruthi Imayam's Koveru kuzhudaigal
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39 த்ஜஙன் ணல்லி இஞ.தொஞநஞன்

இங்மநல் இஞண்ம் ஜநத் 

ஜநழ் -ஓநங் ஜநமத்ம் ற்டல் 

ற்நத்ல் ஓநக்ல்லம் னர்வுலம்

ப்ஞல்-2015

40 .குஜர் ஓந.ஓணநத்ந

ல்ப்ந அக்ட்ட்டுத் 

த்நல் குதந்மத்ம்  ஓப் 

ஓநத்ம்

ஜ- 2015

41 இஞ.சட்சுஜந இஞ.தொஞநஞன்
ள்நக்ல்ணந ஜநழ் ஜநநல் தல் - 

எத ஜநப்தேடு
சூன்-2015

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநத்ம் அன் நஜங்லம் 2) இஞண்ம் ஜநற்டல் - ற்நத்ல் 3) ஜநழ் ஜற்தம் ஓநங் ஜநம 

இஞண்ம் ஜநக் ற்நத்லில் ற்டும் ஓநக்ல்ள் 4) ஜநழ் ஜற்தம் ஓநங் ஜநம இஞண்ம் ஜநக் 

ற்நத்லில் ற்டும் ஓநக்ல்ள் 5) ஜநழ் ஜற்தம் ஓநங் ஜநம இஞண்ம் ஜநக் ற்டல் - ற்நத்ல் 

ஓல்டுநல் ற்டும் ஓநக்ல்லக்ச னர்வுள்

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஓப் ஓநநல் ணழ்ணநல் கூதள் 2) ல்ப்ந அக் ட்ட்டுத் த்நல் குதந்மக் 

கூற்தக்ள் 3) ல்ப்ந அக் ட்ட்டுத்த்நல்  ஓப் ஓநக் கூற்தக்ள் 4) எப்தேட்டு தொமடநல் குதந்மத்ம் 

 ஓப்ஓநத்ம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ய்ஜநக் ல்ணந 2) ஜநப் தல் நக்கும் ஙடநதொமடலம் ஜநழ்ப்  தல்லம் 3) ஓய்த்ள் குந 

- ணடிணம், ர்வு, ணநமஓப்டு, ஜநப்தேடு     4) உமஞஙமப்குந - ணடிணம், ர்வு, ணநமஓப்டு, ஜநப்தேடு                     

    5) இக்ப் குந-  ணடிணம், ர்வு, ணநமஓப்டு, ஜநப்தேடு
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42 ஓ.ஙப்லின் ண.ஓ. அதள்ஞஜ் தைடஙதெற்டநல் ந்ஜநர் ண்டு சூம-2015

43 தொ. அன்ஞஓந ண.ஓ.அதள்ஞஜ்
ஐமண .சு. துமஞஓஜநப்நள்மநன் 

தைடஙதெற்த உமஞத்நடன்
சூம-2015

44 SK. Kannathas R.Muralidaran
Developing Communicative Skills in 

English Through Commonwealth Drama 
Aug. 2015

45 அ.ஓத்ந ண.ஓ. அதள்ஞஜ்
ல்ப்நம் - லீநம் கூதம் 

ணற்தமஜள்- ஏர் எப்ய்வு

ஓப்ம்ர்-

2015

ஆய்ணக்ம் - 1) ஓங் இக்நத் குப்தைம் குப்தைம் 2) தைடஙதெற்டநல் அடப்ண்டு   3) தைடஙதெற்டநல் அப்ண்டு           

4) தைடஙதெற்டநல் வீஞப்ண்டு

ஆய்ணக்ம் - 1) தைடஙதெற்த உமஞஙடந 2) உமஞத்நடதம் உமஞ ஜஞதைம் 3) உமஞநன் ஜற்ள்ள் 4) ஐமண சு.துமஞஓஜநப் 

நள்மநன் தைடஙதெற்த உமஞநன் துத்ன்மஜள் ஓநடப்தை ன்மஜள்

Research Content - 1) Literature Review 2) Methodology 3) Data presentation and Analysis 4) Findings and Recommendation

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நம் - அடநதொம் 2) லீநம் - அடநதொம் 3) ல்ப்ந ணற்தமஜள்  4) லீந 

ணற்தமஜள் 5) ல்ப்நம் - லீநம் கூதம் ணற்தமஜள் எப்நல் ர்மண
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46   N.Meenu Rajathi         V.S.Arulraj

Comparative Study on The Psychological 

Agency of Women Characters in Toni 

Merrison and Bama Faustina's Novels

Sep. 2015

47 ந. ஜநழ்ச்ஓல்ணந ண. ஓ. அதள்ஞஜ்
தைடஙதெத உா்த்தும் ஓதோப் 

நன்தைங்ள்
ஜ - 2017

48 ஞ. நஞம்குஜர் ஓந. ஓணநத்ந
எப்நக்ந ஙக்நல் ஜநழ் - லுங்கு 

இக்ங்நல் ணநமசநக்ம்
ஜ - 2017

Research Content - 1) Feminism 2) Racism 3) Capitalism 4) Comparative Study of the Select Novels

ஆய்ணக்ம் - 1) தைடஙதெத ஏா் அடநதொம் 2) ஓதோப் நன்தைம் 3) தஞப் நன்தைம் 4) அஞஓநல் நன்தைம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ஜநழ் - லுங்கு இக்ங்நன் அமஜப்தை தொமட 2) ஜநழ் - லுங்கு இக்ங்நல் ணநமசநக்ம் 

3) ஜநழ் - லுங்கு இக்ங்நல் இக் அமஜப்தை தொமடக் ட்டு 4) ஜநழ் - லுங்கு இக்ங்நல் 

இக்ணநல் ட்டு
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49 ஔ.ஔன்ஓந ஓந.ஓணநத்ந
உணநல் ஙக்நல் ட்டுத்ம 

(அதல்ள்)
ஜ - 2017

50 ஆ. அம்ந ஓந.ஓணநத்ந உணநல் ஙக்நல் த்துப்ட்டு ஜ- 2017

52 B.S.Jayalalitha V.S.Arulraj

The Theme of Poverty in Select Novels of 

Mulk Raj Anand, Bhabani Bhattacharya 

and Kamala Markandaya - A Comparative 

Approach

May. 2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டுத்ம அடநதொம் 2) உணநல் ஏர் ணஞற்தப் ர்மண 3) ஓநக்ஜண்ட் ஃப்ஞய்டின் உப்குப்ய்வு        

4) அப்ல்நல் உணநல்

ஆய்ணக்ம் - 1) த்துப்ட்டு அடநதொம் 2) உணநலும் உப்குப்ய்வும் 3) உஙப் தத்ப்ட்டு ஓநக்ல்ள்                 

4) உஙத் ற்ப்தை இங்கு தொமடள்

Research content - 1) Poverty - A Profile 2) Humanism 3) Social Realism 4) A ஊomparative Approach
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53 ந.சநன் ஓந.ஓணநத்நந
ல்ப்நம் - ஆந்நஞ ஓப் ஓநந்ஜந 

கூதம் இக்க் ட்டு
சூன் - 2017

54        ஞ.நந இஞ.தொஞநஞன்

நதக்குடள் நஜர் உமஞத்ம் 

ணர் ஜநழ் ஜஞதைமஞத்ம் ஏர் எப்நல் 

ஙக்கு (ஜநஙம)

சூன் - 2017

55 இஞ.ஓந்ந இஞ. தொஞநஞன்
ஓநதணா்க்ச ஙனந தல்நல் அடம் 

தணல்ஙடந
ஆஸ்ட்-2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙனந தல்ள் 2) நதக்குடள் உமஞள் ஏர் ர்மண 3) ஜநஙம ஙக்நல் நஜர் 4) ஜந ஙம 

ஙக்நல் ணர் 5) ஜநஙம ஙக்நல் நஜர், ணர் உமஞள் எப்தேடு

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஜநழ் இக்நத்த்நல்  அடச்ஓநந்மசள் 2) ஓநதணா்க்ச ஙனந தல்நன் அமஜப்தைதொம் ப்மஜநத்ம்        

  3) ஓநதணா்க்ச ஙனந தல்நல் டுதள்   4) ஓநதணா்க்ச ஙனந தல்நல் டுத்துமஞ உத்நள் 5) ஓநதணா்க்ச ஙனந 

தல்நல் தத்து ணா்ச்ஓந

ஆய்ணக்ம் - 1) ல்ப்நம் -ஆந்நஞ ஓப் ஓநந்ஜநநன் அமஜப்தை தொமட 2) ல்ப்நம் - ஆந்நஞஓப் ஓநந்ஜநநன் 

இக்க் ட்டு   3) இக்ணநல் ட்டு ல்ப்நம் - ஆந்நஞஓப் ஓநந்ஜந  4) இக் அமஜப்தை தொமடக் 

ட்டு ல்ப்நம் - ஆந்நஞஓப் ஓநந்ஜந
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56
Amirthalingam 

Rasakumaran
R .Muralidharan

 Designing Tasks to Enhance the 

Communicative Competence of 

Undergraduates 

Oct. 2017

57 ஓ.தொசநஓஜந ஓந.ஓணநத்ந
எப்தேட்டு ஙக்நல் நதக்குடலம் ஓர்ணக்கர் 

ணஓசங்லம்
சூன் - 2018

Research content - 1) Literature Review 2) Reseach Methodology 3) Data Presentation and Analysis 4) Findings and 

Conclusions 

ஆய்ணக்ம் - 1) ணள்லணதம் - ஓர்ணக்கதம் ணஞற்தச் சுதக்ம் 2) நதக்குடள் - ஓர்ணக்கர் ணஓசங்நல் ஓதோம் 3) நதக்குடள் - 

ஓர்ணக்கர் ணஓசங்நல் அஞஓநல்       4) நதக்குடள் - ஓர்ணக்கர் ணஓசங்நல் ண்டு  5) நதக்குடள் -ஓர்ணக்கர் ணஓசங்நல் 

தைஞட்ஓநப்க்குலம் ஓனர்நதத்க் தத்துலம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத் மப்தை ஆண்டு

1 M.Kamalam M.Jegadeesan

Tissue Culture of Selected Medicinal Plant - 

 Eclipta Prostrata (L) L.and Wedelin 

Chines is (Osbeck) Merr.

Feb.1998

2       R.Kannan M.Jegadeesan
  Pharmacognostical Studies on Some 

Selected Medicinal Plants
Jun.1998

               

3    Dr. Anoop Austin   M.Jagadeesan

Studies on Anti Ucler Activities of Some 

Selected Medicinal Plants - Hemidesmus 

Indicus (L) R.Br. And Cissus 

Quadrangularis C

Jan. 2001

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion  5)  Conclusion  6) Summary

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ஓநத்ஜதத்துணத்துமட 

(Dept. of Siddha Medicine )
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4  ஓ.நஞஜ க.ணநக்ர் இஞஓஜநக்ம் ஓநத் ஜதத்துணத்நல் ல்டு நஞணநங்ள்
அக்ர் -

2001

5 K. Jagannathan V.Hazeena Begaum

Evaluation of Anti Ulcer Properties of 

Trianthema decandra and Complilation of 

SiddhaLliteratures Related to Peptic Ulcer 

and its Drugs

May. 2002

6 K.Radhakrishan M.Jegadeesan

A Geotechnological Studies for Selection 

of High Yielding Geranium 

SP.(Pelargonium Graveolens L)

Dec. 2002

7 C.Vijaymbika M.Jegadeesan
Pharmacognostical studies on Mucuna 

Pruriens (L) DC. And Its Adulterants
Dec. 2003

ஆய்ணக்ம் - 1) அம்ர் 2) ஓங்கு 3) ணம் 4) தொத்து 5) உப்தை

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion

Research Content - 1)  Literature Review 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion
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8 R.Manju V.Hazeena Begum

Biochemical Studies on the  Eeffects of a 

Few Medicinal Plants in Experimental 

Hyperlipidemia  and Myocardial Infraction 

in Rats

Dec. 2003

9 S.Ayyasamy 
M.Jegadeesan / 

R.Dhanajayan (Co-Guide)

Pharmacognostical and pharmacological 

Studies on Drynaria Quercifolia (L) 

J.Smitha "Mudavattukkal"

Apr.2004

10 G.Sivaraman

M.Jegadeesan / 

R.Deivanayagam (Co-

Guide)

Anti - Asthmatic Activity of  Musumusukkai 

Chooranam (Mukia Madera Spatna (L) 

Rome and Vilwamilaku Chooranam (Aegle 

Marmelos (L) Corr and Piper Nigrum(L)

Dec. 2004

 Research Content - 1) Hypolipidaemic Activity on Aegle Marmelos Nelumbo Nucifera and Terminalia Arjuna In Experimental 

Hyperlipidaemia Rats  2) Toxicological Studies of Aegle Marmelos Nelumbo Nucifera and Terminalia Arjuna in Normal Rats 3) 

Effect of Aegle Mmarmelos Nelumbo Nucifera and Terminalia Arjuna In Experimental Myocardial Infarction in Rats.

Research Content - 1) Literature Review 2) Previous Research in Vestigations and Lacunae 3)  Materials and Methods 

Research Methodology 4) Results Pharmagnostical Studies 

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 

323



11 T.Ramesh V.Hazeena Begum

Sesbania Grandiflora - A Potent Modulator 

on Cigarette smoke Induced Changes in 

Rats

Jan. 2005

12 P.Soundararajan V.Hazeena Begum

Therapeutic Efficacy of Aervalanata on 

Diuretic Activity and Calcium Oxalate 

Urolithiasis in Rats 

Apr. 2005

13 C.Mahima V.Hazeena Begum

A Novel Anticaries Effects of Achyranthes 

Aspera Root and Texminalia Arjuna Bank 

on Streptococcus Mutans

Apr. 2005

14 D.Sivanesan V.Hazeena Begum
Anti-Cancer Effects of Gynandropsis 

Gynandra Linn on AflatoxinB1 Induded Rats
Jan. 2006

 Research Content - 1) Materials and Methods 2) Results and  Discussion 3) Histopathology

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Effects of a Lanata Aqueous Suspension on Diuretic 

Activity in Normal Rats 4) Effects of  A Lanata  Aqueous Suspension on Calcium Oxulate Urolithiasis

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 

324



15 S.Akilandeswari
S.Prema / K.Ruckmani (Co - 

 Guide) 

Bio-Evaluvation and Standardization of 

Sida Acuta Burm F. and Sida Cordifolia 

Linn

Aug. 2006

16 D.Sasikumar
S.Prema / S.Manoharan 

(Co - Guide) 

Chemopreventive and antilipid peroxidatire 

Potential of Terminalia Arjuna (Roxb.) in 

7,12- Dimethyl benz(a) Anthracene 

(OMBA) Induced Hamster Buccal Poach 

Carcinogenesis

Oct. 2006

17 KR.Nagulendran V.Hazeena Begum
Biomodulatory Role of Cyperus Rotundusl 

Rhizome on Aging in Rats
Nov,2006

Research Content - 1) Review of Literature 2) Objectives and Scope 3) Materials and Methods  4) Results and Discussion 

Research Content - 1) Scope of the present study 2) Material and Methods

Research Content - 1) Introduction 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Free Radial scavenging Activity of 

Alcoholic Extract 5) Bio Modulatory Role of Cyperus Rotundys Rhizome (CRRE) on Aging in Rats 6) Protective Effects of 

Cyperus Rotundus Rhizome Extract (CRRE) on DNA in Brain of Aged Rats            7) Summary and Conclusion

325



18 R.Suda M.Jagadeesan

Standaradisation and Pharmacological 

Studies Amuri from Musa Paradisaical Var, 

Mondan, Trichy,Tamil nadu

Dec. 2006

19 S.Sridhar S.Prema
Siddha Pattru Preparations in the 

Management of Pain 
Dec. 2006

20 R.Mahesh V.Hazeena Begum
Adaptogenic Property of Terminalia 

Chebula Retz in a Aged Rats.
Apr. 2007

Research Content - 1) Literature Study 2) Materials and Methods 3) Standaraisation of Amuri Extraction          4) Results 

Research Content - 1) Review of Literature 2) In vitro Effects of Terminalia Chebula Aqueous Extraction Seavenging as of free 

Radicals, Chelating Activity Reducing Power and Intibiting Brain Lipid Peroxidation 3) Materials and Methods 4) In Vivo Effects 

of Terminalia Chebula aqucous Extract on Aged Rats.

Research Content - 1) Scope of the Study 2) Review of Literature  3) Materials and Methods   4) Results and Discussion 

326



21 T.Malarvili V.Hazeena Begum

Anti Obesity Activity of Seeds of Macrobyls 

Uniflorum (Lam) and Achyrahthes Aspera 

(Linn) Fructose Fed Rats

Apr. 2007

22 S.Velavan V.Hazeena Begum
Geroprotective Role of Asparagus 

Racemosus Wild Tuberous Root in Rats
Apr. 2007

23 N.Gomathi V.Hazeena Begum

Metabolic Effects of Hibiscus Rosasinensis 

Linn and Nelumbo Nucifera Gaertn Flower 

Petals on Monosodium Glutamate Induced 

Obesity in Rats

Jul. 2007

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 4) Summary and Conclusion

Research Content - 1) Introduction 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 3) In Vivo Activity of Asparagus 

Racemosus in Young and Age Rats 5) In vitro Antioxidant Activity of as Paragus Racemosus Roof

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 

327



24 G.Senthilvel
M.Jegadeesan / S.Prema 

(Co-Guide)

Studies on Anti - Diabetic Medicinal Plants 

Formulation
Aug,2007

25 M.Chitra S.Prema

Hepato Protective and Free Radial 

Scavenging Activity of P.Obtusifotia R.Br.  

And H.Isora Linn in Carbon Tetrachloride 

Intoxicated Rats.

Sep. 2007

26 P. Selva Shunmugam S.Prema
Scientific Validation of Aya Chendouram in 

Diabetes Mellitus
Oct. 2007

27 S.Bhuvana V.Hazeena Begum

Cardioprotective Role of Hibiscus 

Roasinensis Linn and Lelumbo Nucifera 

gaertn in Different Aged Rats

Feb. 2008

Research Content - 1) Review of literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 

Research Content - 1) Scope of the Present Study 2) Review of Literature  3) Materials and Methods  4) Results and Discussion 

Hepato Protective Efficacy of P.Obtusifolia and H.Isora in CC14 Induced Hepatotoxicity

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 4) Summary and Conclusion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Cardioprotective

328



28 P.Bharathi S.Prema
Evaluation of Siddha Poorachandradhaya 

Chenduram in Female Infertility 
Apr. 2008

29 A.M.Ismail S.Prema
Anti Uler Studies on Cypreeus Rotundus 

Linn and Glinus Lotoides Linn
Jun. 2009

30 Sri Ranjani Sivapalan S.Prema
Study of the Efficacy of Tribulus Inn in the 

Treatment of Primary Dysmenorrhea
Aug. 2009

31 P.Senthil Selvi V.Hazeena Begum Poteniation of Probiotics by Prebiotics Jun. 2011

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 

Research Content - 1) Review of Literature 2) Scope and Objective 3) Material and Methods

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials & Methods 3) Results and Discussion 4) Conclusions and Suggestion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials & Methods 3) Results and Discussion  4)  Conclusions and Suggestion

329



32  A. Meena V.Elango

Effects of the Herbs Trichopus Ceylamices 

Gaerth and Gamphras Gompherena 

Celosioider C Martius in Experimentally 

Induceed Hepatocarciono Genesis

Jan. 2011

33 E.Rani V.Hazeena Begum
Studies on Control of Leptospyosis 

Biomolecology
Aug. 2011

34 M.Krishnaveni S.Prema
Research and Action of Cembu Parpam 

Prepared by Using Earthwarm for Gunmam
May. 2012

35 V.Velpandian S.Prema
Hepatoprotective Activity of Kodi Povala 

Chunnam
May. 2012

Research Content - 1) Review of Literature 2) Scope of the Work 3) Materials and Methods 4) Results  5) Discussion                  

6) Summary and Conclusion

 Research Content - 1) Review of Literature Scope and Aim 2) Materials and Methods 3) Result  4) Discussion

Research Content - 1) Lliterature Review   2) Materials and Methods 3) Result and Discussion    4) Couclusion and 

Recommendation

Research Content - 1) Aim and Scope of the Study 2) Review of Literature 3) Materials and Methods                  4) Results            

  5) Discussion 6) Conclusion 7) Summary 8) Future Scope

330



36 M.Ravichandran S.Prema
Scientific Evaluation and Therapeutic 

Activity of Linger Kattu 
May-12

37 P.S.Raghu V.Elango
Screening of Medicine Plants for Anticuler 

Activity
Dec. 2013

38 D.Muthukumaran V.Hazeena Begum

Biochemical Studies on Functional 

Significance of Adaptogenic Metalic Drug 

in Rats

Jun. 2014

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion    4) Summary and Conclusion

Research Content - 1)  Scope of the Present Inverstigation 2) Review of Literature   3) Materials and Methods   4) Results and 

Discussion 5) Summary and Conclusion

Research Content - 1)Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion    4) Summary and Conclusion 

5) Reference

331



39 C.Sureka V.Elango

Therapeutic Potential of Sesbinia 

Grandiflora Flower on Streprozotcin 

Induced Diabetic Rats.

Aug. 2016

40 K.Pattabiraman V.Hazeena Begum
Bio Chemical Effects of Anti Diabetic 

Herbal Mixture Against Fructose Fed Rats
Aug. 2016

41 G.Rajamahendran V.Elango

Chemical and Biochemical Evaluation 

Studies of a Hebomineral Drug for 

Experimental Arthritis

Sep.2016

Research Content - 1) Scope of the Study 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion

Research Content - 1) Introduction 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results and Discussion    5) Summary 

and Conclusion 

Research Content - 1) Aim and Objectives 2) Review of Literature 3) Matrials and Methods 4) Results and Discussion                 

5) Summary and Conclusion 6) Reference 7) Publications

332



42 P.Lashmikanth V.Elango

Physio Therapeutic Studies on Anti   

Arthritic Activity of Herbal Phonophoresis 

Theropy in Experimental Animals

Nov.2016

43 K.Bhuvaneswari V.Elango

Bio Chemical and Molecular Chances on 

the Therapentic Efficacy of 

Meliaazedarach L.In Fertility Hormone 

Defincient Female Rats

Dec. 2016

44 R.Nithya V.Elango

Bio Chemical Studies on the Effects of 

Few Herbal Drugs in Lindane Induced 

Male Hormonal Disorders

Mar. 2017

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion   4) Summary and Conclusion 

5) References

 Research Content - 1) Scope of the Study 2) Review of Literature 3) Materials and Methods  4) Results    5) Discussion                 

   6) Summary and Conclusion 

Research Content - 1) Scope of the Study 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results and Discussion 

333



45 P.Bharatha Jothi M.Jegadeesan

Studies on Ethnomedicinal Plants for Skin 

Diseases Among Plaiyar Tribes of 

Southern Ghats Puliangudi, Tirunelveli 

District - Tamil Nadu

Aug. 2017

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Date presentation 4) Results  5) Discussion                    

 6) Summary

334



ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 S.V.Rajalingha Rajah
S.Parimala / 

R.Kanagasabai (Co- Guide)

Ecological Study of Selected Wintering 

Waterbirds of Great Vedaranyam Swamp
Dec.1999

2 C.Chandrasekaran
S.Parimala / S.Sethupathy 

(Co- Guide)

Studies on the Antioxidant Activity of 

Pavalachunnam (Coral) with Maharishi 

Amirth Kalsah - 4 As an Adjuvant in 

Carbon Tetrachloride Induced 

Hepatotoxicity in Rats

Mar. 2001

Research Content -1) Reivew of Literature 2) Material and Methods 3) Concluding Remarks

Research Content -1) Adjuvant Therapy 2) Chemical Induced Hepatotoxicity 3) Material and Methods  4) Observation and 

Results 5) Discussion

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள்,  ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ல்டநணநல் துமட 

(Dept.of Ancient science)

335



3 .துமஞஓஜந ஓ.நஜ ஜநநன் ணசநல் நடன் சூன் - 2001

4 S.Rajan
 S.Parimala / 

M.Sethuraman (Co- Guide)

Medico Ehinobiological Studies on the 

Irulas and Panniyas of the Nilgiri District, 

Tamilnadu, India

Jun. 2002

5 K.Muthukumaravel
S.Ranjendran / S.Parimala 

(Co- Guide)

Studies on the Toxicity of Heavy Metals in 

the Estuarine Hermit Crab Cliban Arivs 

Infraspinatus (Hilgendorr) 

Dec. 2002

ஆய்ணக்ம்-1) ணசநல் ற்டதொம் ணர்ச்ஓநத்ம் 2) கநதம் ள்லம் 3) ஏமஞணட்தொம் ணநண்ஜனன்லம் 4) க்நப்தை 

தொமடள் 5) ணநண் நற்லம் ணல் ணநண்ஜனன்லம்

Research Content -1) Ethnobotany- An Over View 2) Methodology 3) Observations  4) Pharmacognostical      5) Analysis of the 

date 6) Results and Disussion 7) Summary and Conclusion

Research Content -1) Environemental Parameters 2) Distribution of Copper and Zinc in the Water and Sediments  3)Trace 

Metal Concentration and their Distribution the Hermiteras 4) Toxic Effect of Copper and Zinc on Oxyen Consumption 5) Toxic 

Effects of Copper and Zinc on Blood Glycogen 6) Toxic Effects of Copper on Zinc on the Digestive Enyzymes

336



6 G.Sampath kumar
A.Rajendran / T.Selvaraj 

(Co- Guide)

Inverstications on Va-Mycorrhizal Fungi 

Associated with Some Medicinal Plants of 

Madurai District And Their Influence on 

Micropropagation of Cardiospermum 

Halicacabum

Dec.2002

7 .ய்வீன் ஓ.நஜ ந்ஜநதம் ணநநலும் - ஏர் ஆய்வு சூன் - 2004

8 U. Arivuchudar S.Parimala

A comparative study on Nutritional 

Biochemistry in Snails of Different Habitats 

of Tamilnadu, India

Jun. 2004

Research Content -1) Reivew of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 

ஆய்ணக்ம் -1) ணநநல் ற்டதொம் இந்ந ணநநல் க்தொம் 2) ந்ஜநதம் ணநநலும் 3) ந்ஜநதம் 

உணநலும் 4) ந்ஜநத்நன் நட ணநநற் ஓய்நள்

Research Content -1) Reivew of Literature 2) Ojectives of the Present Study 3) Materials and Methods    4) Results 

337



9 T.Krishna Kumar A.Rajendran
Traditional Physotherapy in Pudukottai 

District of Tamilnadu, India
Aug. 2005

10 N.Pankaja S.Parimala

Ancient Mathematics ( With special 

Reference to letter diagrams and their 

number diagrams)

Oct. 2005

11 R.Devika A.Rajendran
Microbial Biomass Productivity in Model 

Waste Stabilization Tank
Oct. 2005

12 ஔக்டி ௌஜன் ஓ.நஜ டமணநன் இடகுள் - ஏர் ஆய்வு ஙணம்ர்- 2006

Research Content -1) Chitrakavigal and Algerbra of Matrices 2) Chitrakavigal and Graph Theory 3) Magic Diagrams                    

4) Tantalizing Tessellations of Thiruvalluvar 5) Chitrakavigal in Inscriptions 6) Conclusion 

Research Content -1)Reivew of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 4)Summary and Conclusion

ஆய்ணக்ம்-1) ந இடகு 2) ஜநலிடகு 3) தைட இடகு

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology3) Observations 4) Phytochemical Studies   5) Analysis of the data        

   6) Results and Discussion 7) Summary  8) Conclusion

338



13 M.Sukumaran S.Parimala

Studies on the Toxicity of Cadmium and 

Lead on the Estuarine Edible Clam 

Meretrix Casta (Chemnitz)

Jul. 2007

13 ஓ. ஓந.இஞஔந்நஞன் ஓ.நஜ டமணநன் சூலில் - ஏர் ஆய்வு
ஆஸ்ட்- 

2007

14 Paranthaman G.Deivanayagam Kallanai of Kaveri An Engineering Analysis Dec. 2010

Research Content -1) General Introduction 2) Physico - Chemical  Parameters 3) Heavy  Metal Concentration In  the Estuarine 

Water 4) Bioconcentration 5) Median Lethal Concentration of Cadmium and  Lead 6) Impact of Cadmium and Lead on Oxygen 

Consumption 7) Impact of Cadmium and Lead of Filtration Rate 8) Effect of Cadmium and Lead on Biochemical Compostion                     

              9) Impact of Cadium and Lead in Calcium Content 10) Histopathology

ஆய்ணக்ம் -1) டமணலம் சுற்தச்சூலும் 2) ஜஞதைஓர் ஜதத்துணப் ன்ஜநகு டமணநசங்ள் 3) இக்நக்ப் 

டமணலம் இக்ப் டமணலம் 4) டமண இமடச்ஓநநன் உநந ணநஜக் கூதள் 5) ஆய்வு தொடிவுலம் நந்துமஞலம்

Research Content -1) Water Resources India (National Scenario) and in Tamilnadu (State Scenario)                                                   

      2) Chronological Improvements to Grand Anicut Wein 3) Strutural Details of  Kallanai  4) Materials Used in Grand Anicut 5) 

Similarity of Grand Anicut With Rock Fill Dam and Rubble Mound Sea Wall 6)The Significant of Location and Alignment of 

Grand Anicut           7) Contribution of Kallanai to Kaveri Delta and its People 8) Issues Confronting kaveri Delta and Kallanai 

and Sollutions Suggested       9) Conclusion and Suggestions

339



15 M.Rajamoorthy
P.Duraisamy/  P.S.Joseph - 

(Co-Guide)

Influence of the Solar Activity on Earths 

Climate Intropocal Region
Jun. 2013

16 J.R.Pazhaniswami P.Duraisamy
Solar Activity and Climatic Changes at Six 

Regions of India
Jun. 2017

Research Content -1) A Historical Note on Solar Terrestrial Links 2) The Sunspot 3) Influence of The Sunspots on the Earth's  

Climate in the Indian Regions 4) Influence of the Solar Activity on the Global Temperature 5) Influence of The Solar Activity on 

Rainfall Over the Indian Region 6) Influence of The Solar Flux (F10.7cm) on Temparature and Rainfall Over the Tropical Region                     

                   7) Coclusion

 Research Content -1) Abrief Study on Solar Terrestrial Lines 2) The Solar Activity 3) influence of  Solar Activity  on  Regional 

Temperature in India 4) Influence of Solar Activity on Rainfall of Six Regions in India  5) Influence of Solar Flux on Regional 

Temparature in India 6) Conclusion

 

340



ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 A.R.Gujar G.Victor Rajamanickam

Heavy Mineral placers in the Near Shore 

Areas of South Konkan Maharstra:  Their 

Nature of Evaluation Distribution Origin 

and Economic 

Aug.1996

2 ஆ.உத ஔந.ணநக்ர் ஞஔஜநக்ம்
மநஓநஸ் ஜதத்துண ஙநணநல் 

அணுகுதொமட
சூன்-1997

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - நல் ஜற்தம் 

ஙநஅடநணநல்  துமட (Dept. of Industries and Earth Sciences)

Research content -  1) Geology and Geomorphology of the Area 2) Petrology of Coastal Rocks 3) Chemical   Composition of 

Basalt and Associated Rocks  4) The Bays  5) Grain Size Analysis 6) Shallow Seismic Profiling  7) Offshore Placers                          

     8) Provenance of Heavy Minerals 9) Evaluation of Reserves 10) Conclusion

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙய் (ஙநஙனர் மநஓநஸ்) 2) ஆய்வு தொமடநல் 3) ஞநப் குப்ய்வு 4) ஙநணநநல்                       

 5) ஜண் 6) ணநணம் 7) தொடிவுமஞத்ம் நந்துமஞத்ம்

341



3 M.Suresh Gandhi G.Victor Rajamanickam

Micro Palaeontological (Benthic of 

foraminifera) Study on the Depositional 

Environemt of Palk Strait East Coast of 

India

Jun.1999

4 R.Karikalan G.Victor Rajamanickam

A Study of Quaterrary Sediments Between 

Coleroon River and Cuddalore Tamilnadu 

India

Jun. 2002

5 A.Sankaran Kutty Nair G.Victor Rajamanickam

An Evolutionary Model for the Coastal 

Plain of Kerala using Satellite Remote 

Sensing Data.

Jun. 2003

Research Content - 1)  Previous Literature 2) Methodology 3) Systematic Palaeontology 4) Distibution of Forminifera in the Palk 

Strait 5) Ecology of Framinifera 6) Foraminifera Distribution - A Statistical Apporach   7) Summary and Conclusion  8) 

Recommendation

Research content - 1) Methodology 2) Geology of the Study Area 3) Grain Size Analysis 4) Heavy Mineral Analysis   5) Light 

Mineral Analysis 6) Opaques 7) Discussion 8) Conclusion

Research content - 1) Materials and Methods 2) Results 3) Discussion 4) Conclusion and Recommendation

342



6 Anil Cherian
G.Victor Rajamanickam / 

N.Chandrasekar(Co-Guide) 

Sedimentological Studies in the Beaches 

Between Valinokkam and Tuticorin Tamil 

Nadu

Jun. 2003

7 J. Dwarakan G.Victor Rajamanickam

Impact of Multimedia Technology on 

Teaching of the Subject Engineering 

Graphics in Engineering

Jun. 2004

8  J.Dajkumar sahayam G.Victor Rajamanickam

Genesis of beach Rock Formation Along 

the Southeastern Coast, Tamilnadu and its 

Significance to Sea Level Variation

Aug. 2004

Research content  - 1) Review of Literature 2) Methodology 3) Geology and Geomorphology 4) Morphodynamics of Beach           

 5) Sand in Motion 6) Grain Size Analysis 7) Heavy Minerals 8) Light Mineral Analysis 9) Estimation of Mineral Resources                  

      10) Conclusion and Recommendations

Research content - 1) Theoretical Background 2) Review of Related Literature 3) Methodology 4) Statistical Analysis of Data 

and Discussion 5) Summary and Findings

Research content - 1) Review of Literature 2) Methodology 3) Geology and Geomorphology 4) Occurrence and Petrography of 

Beach Rocks 5) Texture and Heavy Mineral Distribution in Beach Rocks 6) Depositional Environment, Petrogenesis and Source 

Rocks of the Beach Rocks 7) conclusion 8) Recommendation

343



9 Lal. Thompson
G.Victor Rajamanickam / 

S.Rajendran (Co-guide)

Hydrogeology of Alleppy District, Kerala on 

Approach Through Remote Sensing and 

GIS Appliations

Dec. 2004

10 A.Jaswanth

G.Victor Rajamanickam / 

M.Chandramohan (Co-

guide)

Biological Evaluation of Selected Plants in 

Annonaceae Family
Jun. 2005

11 P.Udaya Ganesan G.Victor Rajamanickam
Evaluation of Fluvial and their Provence in 

the Vaippar Basin, Tamil Nadu India
Oct. 2005

Research Content - 1) Geomorophology and Geology 2) Groundwater 3) Materials and Methods  4) Hydrogeology                      

5) Hydrogeochemistry 6) Groundwater Assesment 7) Conclusion & Recommendation

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion 

Research Content -1) Methodology 2) Geology and Geomorphology 3) Grain Size Analysis 4) Heavy Mineral Analysis                    

   5) Opaques 6) Light Mineral Analysis 7) Geochemistry 8) Provenance 9) Resource Estimation 10) Conclusion & 

Recommendations

344



12 A.Sathya G.Victor Rajamanickam
Evaluation of Biodiversity in Traditional 

Paddy Vrietys of Tamil nadu
Dec. 2006

13 M.Rajamanickam G.Victor Rajamanickam

Remote Sensing and GIS Application on 

Beach Placer Minerals Evaluation Along 

the Coast Between Kallar and Vebar

Dec. 2006

14 R.Santhi  Devi G.Victor Rajamanickam

Study of Landform Control Over Land 

Utilisation Pattern and Change Detection 

Along Coast Between Adirampattinam and 

Portonova, TAMILNADU, INDIA A Remote 

Sensine And  GIS Techniques

May. 2007

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials  3) Results and Discussion 

Research Content - 1)  Review of Literature 2) Methodology 3) Geology and Geomorphology 4) Gain Size and Heavy Minarals 

5) Coastal Dynamics and Sediment Transport 6) Shoreline Change Detection and Modeling              7) Beach Placer Information 

System (BPIS)  8) Conclusion & Recommendations

Research content - 1) Geology and Structure 2) Methodology and Literature 3) Geomorphology 4) Land Use and Land Cover 5) 

Tsunami 6) Conclusion    
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15 G.Hemalatha G.Victor Rajamanickam
The Ground Water Resource Management 

in Pudukottai Tk., Pudukottai Dt.
May-09

16 Lakshmaiah Ramakrishana G.Victor Rajamanickam

Impact Due to Limestone Mining Activities 

in and Around Sankar Nagar (Thalayuthu) 

Thirunelveli Dt. TamilNadu on Land & 

Water Resources Using Remote Sensing 

& GIS Techniques

Dec. 2009

17 G.Theenadhayalan R.Bhaskaran

Coastal Landform Studies through Spatial 

Technology Kanyakumari DT. TamilNadu, 

India

Dec. 2010

Research Content - 1) Review of Literature and Method of Approach 2) Status of Watershed 3) Status of Water Consumption by 

Irrigation 4) Status of Watershed by Human Consumption 5) Discussion & Conclusion

Research Content - 1) Literature Review & Enviromental Scenerio 2) Geology of Study Area 3) Limestone & ITS       

Applications  4) Geomorphology and Landuse Study 5) Research Methodology for the Study 6) Land use Classification & 

Change Detection

Research Content - 1) Review of Literature and Indian Coast 2) Coastal Landforms of Tamil Nadu                                                    

   3) Kanyakumari Coast 4) Change Defections 5) Conclusion   

346



18 Hemapriya K.Sankar

Ground water resources and Environemtal 

Impacts with SP.Re. to Hydro 

Geochemistry

Dec. 2010

19 Mithas Ahmod Dar K.Sankar

Geometics based Environmental 

Investigations of Groundwater in Paris of 

Palar Basin, TamilNadu

Dec. 2011

20 S.Sukumar K.Sankar

Geomertics Based Groundwater 

Resources a Case Study from Parts of 

Vaigai River Basin Tamilnadu India

Aug. 2012

Research Content - 1) Geology and Soil 2) Geomorphology and Landuse / Landcover 3) Hydrometeriology and Hydrogeology 

4) Ground Water Geochemistry 5) Integrated Approach through Remote Sensing and GIS                    6) Conclusion and 

Recommendation 

Research Content - 1) Geology and Soil 2) Geomorphology and Landuse  3) Hydrometeology and Hydrogeology 4) Ground 

Water Geo chemistry 5)  summary and Conclusion  

Research Content - 1) Geology and Hydrogeology 2) Hydrogeology and Aquifer Parameter 3) Remote Sensing and Thematic 

Mapping 4) Geophysical Survey 5) Integration 6) Ground Water Chemistry 7) Summary and Conclusion

347



21 J.Punithavathi R.Baskaran

Land Use and Land Cover Change 

Detection Studies in Thanjavur Dt. 

Tamilnadu, India Using Remote Sensing 

and GIS 

Nov. 2012

22 Iman Ahmad K.Sankar

Intergrated Approach for Ground Water 

Quality and Quantity Studies in the 

Mamundiyar River Basin, Tamilnadu 

Through Remote Sensing and GIS 

Techniques

Jun. 2012

23 P.Prabu R.Baskaran

Hydrological Modeling of Upper Vaigai Sub 

Basin Tamilnadu, India Using Remote 

Sensing and GIS

Jun. 2013

Research Content - 1) Study Area 2) Geology and Geomorphology 3) Land Use and Land Cover Analysis                                          

      4) Change Detection Analysis  5) Summary and Conclusion

Research Content - 1) Study Area 2) GIS Modeling for Identifying Ground Water Potential Zones 3) Ground Water Development 

Through Morphometric Analysis 4) Ground Water Quality 5) Statistical Methods for Geochemical Analysis                                              

         6) Summary and Conclusions

Research Content - 1) Geomorphology of the Study Area 2) Morphometric Analysis 3) Hydrological Modeling  4) Summary and 

Conclusions

348



24 T.Sangeetha R.Baskaran

Urbanization of Thanjavur District 

Tamilnadu India Using Geographic 

Information System (GIS)

Jun. 2013

25 M.Thiyagarajan R.Baskaran

Hydrogeological and Geochemical Studies 

in the Coastal Stretch Between Sirkazhi 

and Mannampandal Nagapatinam Dt. 

Tamilnadu. India

Jan. 2014

26 J.Mithra R.Baskaran

Evaluation of Ground water Quality and its 

Subttability for Drinking and Agricultural 

Use in and Around Thanjavur Tamilnadu, 

India.

Mar. 2014

Research Content - 1) Study Area 2) Significance of Forecasiting Methods 3) Analaysis and Discussion of the Results

Research Content - 1) Study Area 2) Hydrometeorology and Hydrogeology 3) Hydrogeophysics  4) Hydrogeochemistry               

5) Summary and Conclusion

Research Content - 1) General Toporz APHV and Climate of the Study Area 2) Review of Literature and Materials and Methods 

3) Physio Chemical Characteristics 4) Hydrochemical Facies 5) Summary and Conclusion 

349



27 J. Maheswari K.Sankar 

Integrated Approach for Ground Water 

Resources and Management Strategies 

Using Remote Sensing and GIS 

Technology in the Vaippar River Basin 

Tamilnadu

Jun. 2014

28 R.Vasanthi R.Baskaran

Urban Development in Ariyalur Dt. Using 

Remote Sensing and Geographical 

Information System (GIS)

Jun. 2014

29 N. Naganathan K.Sankar

Spation -Temporal Changes in the Ground 

Water Quality of Thanjavur District, 

Tamilnadu- Using Spatial Technology

Jul. 2014

Research Content - 1) Geology and Soils 2) Geomorphology and Land Use / Land Cover 3) Hydrogeology                                   

4) Morphometric Analysis 5) Ground Water Chemistry 6) Geophysics 7) Summary and Conclusions 

Research Content - 1) Study Area 2) Demographic Structure of Ariyalur District 3) Land Use and Infrastructure  4) Growth 

Development and Land use Land Cover Studies of  Ariyalur District 5) Land use Changing Pattern And Development 6) 

Summary and Conclusion

Research Content - 1) Study Area 2) Hydrometerology And Hydrogeology 3) Ground Water Chemistry                                           

 4) hydrogeophysics 6) Summary and Conclusion 

350



30 S.Uvaraj R.Neelakantan

Landslide harand zonation Mapping in Part 

of Nilgirl Hill Ranges Tamilnadu, South 

India A Spatinal Geo Techenical Numerical 

Analysis

Jul. 2014

31 P.Selvakumar K.Sankar

Temporal Changes in the Land Cover 

Analysis In Yercaued Taluk, Salem District, 

Tamilnadu Through Remote Sensing 

Technology  

 Aug. 2014

32 P.Sujatha R.Baskaran

Land use and Lanscorner Change Studies 

in Trichirappalli Dt., TN, India Using 

Remote Sensing and GIS

Dec. 2014

Research Content - 1) Geology Geomorphology and Soil 2) Hydrometerology 3) Landuse / Land Cover                                            

    4) Grondwater Chemistry 5)Integration Analysis 6) Summary and Conclusions 

 Research Content - 1) Study Area 2) Urban Demographic Structure and Growth 3) Geology and Geomorphlogy   4) Land Use 

and Land Cover of block white 5) Image Interpretation of Landuse and Land Cover 6) Change Defection of Land use Land 

Cover Analysis 7) Summary

Research Content - 1) Generation of Data Base on Terrain System Parameters 2) Terrain Systems Based Landline Hazard 

Zonation  3) Relative Effect Based Landline Hazard Zonation Mapping 4) Landline Hazard Zonation by Fuzzy Logic  5)Landline 

Hazard Zonation by Frequency Ratio 6) Landline Hazard Zonation by Geo Technical Analysis  7) Llandline Hazard Zonation 

Mpping 8) Conclusion and Recommendation

351



33 S.Sreekala R.Neelakantan
Waste Land Mapping and Development In 

Pudukottai Dt. A Geospatial Appraisal
Dec. 2015

34 R.Kayalvizhi K.Sankar

Water Quality Studies in the Parts of 

Pudukottai Dt., Tamilnadu., Using Spatial 

Technology

Jun. 2016

35 N.Muthukrishnan R.Neelakantan

GIS Based Geostastical Analysis of 

Sedimentation of Gadilam River Basin  

Tamilnadu, India

Aug. 2017

Research Content - 1) Geology, Geomorphology and Soils 2) Landuse / Land cover Changes and Hydrogeology                         

3) Grondwater Chemistry  4) Ground water Geophysics 5) Ground Water Resource Assessment and Management

 Research Content - 1) Geology and Structure 2) Grain Size Analysis 3) Light Heavy Mineral Analysis   4) Geochemistry               

 5) Discussion & Conclusion

 Research Content - 1) Data Base Generation of Terrain System Parameters 2) Soil Studies    3) Water Quality Analysis              

4) Wasteland Mapping 5) Wastelands Change Defection Analysis 6) Land Capability Classification  7) Wasteland  Management 

and Development

352



36 K.Rajakokila R.Neelakantan
Urban Sprawl Dynamics of Thanjavur City, 

Tamilnadu, India A Geospantial  Analysis
Jul. 2018

Research Content - 1) Study Area 2) Urban land Use Pattern 3) Urban Sprawl Mapping 4) Urban Density and Demography 

Analysis 5) Urban Growth Trend and Future Prediction 6) Summary and Conclusion

353



ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 வீ.ஓநணஓஜந .ய்ணஙம்

நதச்ஓநஞப்ள்ந ஜமக்ட்மத்ம் 

அன் நல்லம் (ட்க்ம 

ஜற்தம் ஙஞமஜப்தை)

சூன் -1997

2 B.Selvakumar Raju poundurai
Sehlement and Architecture in the Nilgiri 

Hills
Sep. 2001

3 ங.ணநஓஞர் .ய்ணஙம்
ட்டிம் தௐஞட்ஓந லித் இச 

ஜக்நன் வீட்மஜவும் தணமஜப்தைம்

அக்ர் -

2001

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - ட்க்மத் துமட 

(Dept. of  Architecture)

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநணநற் ஓல்ணக்குள் 2) ஜண்நற் ஓல்ணக்குள் 3) ட்ணப்ச் ஓல்ணக்குள் 4) ஓதொச் 

ஓல்ணக்குள் 5) ஓஜச் ஓல்ணக்குள் 6) ணஞற்தச் ஓல்ணக்குலம் ணர்ச்ஓந ஙநமலம் 7) ட்க்ம 8) ஙஞமஜப்தை

 Research Content - 1) The History of Land Society 2) Settlement Patterns 3) Architectural Patterns 4) The Technology of 

Dwelling Units

ஆய்ணக்ம் - 1) ட்டுஜசப் தள்லம் ன்ள் ஙநமலம் 2) ட்டுஜச அமஜவுத் நட்ஜநல் 3) இத் ர்ச்ஓந            

4) ட்டுஜச ணடிணமஜப்தை 5) அவீடுள்              6) நல்தட்ங்ள் 7) ஜற்தணநக் ட்டுஜசதொம் ஜஞதைணநக் ட்டுஜச 

ஜம்டுலம்

354



4 Irai - Karkuzhali G.Deivanayagam
Structure and Planning of the Heritage 

Buildings in Thanjavur
May. 2002

5 N.Ramachandran G.Deivanayagam Technical Study on Thanjavur Fort Jul. 2002

6 சு.ஓந்ந இஞசு வுன்துமஞ
ஞ்மஓ ஜஞட்டிர்நன் ட்க்ம 

ணஞத
டிஓம்ர்- 2002

Research Content - 1) Heritage volues of Thanjavur (Civic) 2) Case Study Analysis 3) Structure Planning and Designing of 

Heritage Buildings 4) Conclusion and Suggestions

ஆய்ணக்ம் - 1) ஞ்மஓ ஜஞட்டிர்நன் ணஞதம் ஆணங்லம் 2) ஜஞட்டிர் ட்மலம் அஞண்ஜமச ட்ங்லம் 

3) ஜஞட்டிர் ஓத்நஞங்ள் 4) ஜஞட்டிர் நல்ள்  5) ஜஞட்டிர்  அக்நஞஞம் 6) ஜஞட்டிர்  ஆற்டஞக் 

ட்டுஜசங்ள்

 Research Content - 1) Historical Aspects 2) Technological Aspects 3) Structural Aspects   4) Functional Aspects                                                          5) 

Aesthestical Aspects    6) Environmental Aspects

355



7 ஔ.இஞஔந்நஞன் இஞசு வுன்துமஞ

ண்ம ஜண்க் நல் 

ணநஜசங்ள் - ஏர் ஆய்வு (ம ஜற்தம் 

ட்டுஜசப் டநநல் நல் தட்ம்)

    ஜர்ச் - 

2003

8 M.Muthukameswaran Raja Poundurai
Ports of Tamil Nadu Schlement and 

Architecture
Dec. 2003

9 தொ.அந இஞசு வுன்துமஞ
ஓர் நற்ட்க்ம 

அநஷ்ங்ள் (ஓ ஜண்ம்)

நப்ஞணந - 

2005

ஆய்ணக்ம் - 1) நல் ணநஜசங்ள் 2) ல்ணர்  நல் ணநஜசங்ள்          3) ஓர் க் நல் ணநஜசங்ள்        

    4) ணநஜசங்நன் ட்டுஜசத் நல் தட்ம்  5) ணநஜச அங்ஞங்லம் ஜஞதைம்

Research Content - 1) Ports of Early Tamil Nadu : Tradition and Changes 2) Architectural History of Port Settlement 

ஆய்ணக்ம் - 1) நற் ட்க்மத்ம் அநஷ்சதொம் 2) ஓநற் தல்ள் கூதம் அநஷ்சக் ட்டுஜச ஙடநதொமடள்        

  3) அநஷ்சக் ட்டுஜசத் நல்தட்தொம் அவீடுலம் 4) அநஷ்ச அங்ஞங்ள்

356



10 உ.ர்வீன்
.ய்ணஙம் 

தொ.இஞணநஓங்ர் (இ.ங)

ஞ்மஓ ஜஞதைக் ட்டுஜச 

தோப்தட்லம் எப்மசக் கூதலம் 

அணற்டநன் ணநநல் ண்தைலம்

சூன் - 2006

11 .ட்சுஜ தோா்த்ந இஞசு வுன்துமஞ
நதணநம ஜததூா் ஙந அமஜப்தைம் 

ட்க்ம ணஞதம் - ஏா் ஆய்வு
சூன் - 2007

12 R.Malliga G.Deivanayagam
A Structural Study of Irrigation Stuctures in 

Thanjavur District
Jul. 2007

ஆய்ணக்ம் - 1)  ஆய்வுப்தள் - அடநதொம் 2) ஞ்மஓ ஜஞதைக்ட்டுஜசங்ள் - ணஞற்தப் நன்சந 3) ஜஞதைக் 

ட்டுஜசங்நலும் எப்மசக் கூதநலும் ன்டுத்ந தோப்தட்லம் அணற்டநன் நல் தட்ம் ஜற்தம் ணநநல் 

கூதலம் 4) ஜஞதைக் ட்டுஜசப் துப்தை தொமடலம் தைந ட்டுஜசப் துப்தைக் கூதலம்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்டநல் நதணநம ஜததூா் 2) நதணநமஜததூர் ஙந அமஜப்தை     3) நற்ட்க்ம 4) ணழ்ணநக் 

ட்க்ம

Research Content - 1) Development of Irrigation 2) Irrigation System in Thanjavur 3) Irrigation structures in Thanjavur                  

4) Environmental Impact 5) Observations and Suggestions

357



13 S. Carmel Jawahar G.Deivanayagam
Issues and Planning of Horitage Sites in 

Kanniyakumari Region
Sep. 2007

14 B.Monoharan G.Deivanayagam
Cast Effective Techniques in Middle Class 

Residential Buildings
Oct. 2007

15 M.Radhakrishnan

G.Deivanayagam / 

Monsingh D.Devadas (co-

guide)

Structural Study of Rock Built Temple 

Architecture of Tamil Nadu 
Jan. 2008

Research Content - 1) Kanniyakumari Region - a Haven of Heritagesites 2) Issues and Problems - Identificatiob of Vulnerable 

Zones 3) Better Planning and Development Strategy for Infra - Structural Development 

 Research Content - 1) Planning for the Middle Class 2) Building Materials 3) Analysis of Cost Effective Construction 

Techniques. 4) Costing and Comparison

 Research Content - 1) Indian Rock Built Temple Architecture 2) Structural Study of Rock Build Temple Architecure of 

TamilNadu  3) Obervations, Conclusions and Suggestion for Future

358



16 S. Thomas Gnandurai G.Deivanayagam
Experimental Investigation on Time as a  

Traditional Building Material 
Oct. 2009

17 G.Elangovan

G.Deivanayagam / 

Monsingh D.Devadas (co-

guide)

Critical Study of The Planning and Design 

Earthquarke Resistant Buildings in India
Mar. 2010

18 V.Pon. Pannerselvam G.Deivanayagam
Architecture and Environmental 

Engineering Heritage of TamilNadu
Jun-10

Research Content - 1) Review of literature 2) Study of Buildings Planning Trends 3) Study of Buildings Design Trends                   

  4) Conclnsion

  Research Content - 1) The Concept of Environmental Engineering in the Realm of Heritage Architecture       2) An Appraisal of 

Environmental Setup of Tamil Nadu 3) The Quality of Technical Know - Hows as learned Throught the Architecture Heritage of 

the Tamils

Research Content - 1) Roll of lime Among the Building Materials 2) Characteristics and Behaviour of   Time and Other 

Admixtures 3) Experimental Setup and Casting Speciman 4) Laboratory Tests and Procedures   5) Results and Discussion                                    

                          6) Suggestion and Recommendations

359



19 .ஔனஸ்ணந ஆ.துஓந்நஞன்

உ ஜண்ம் ஜமணழ் இம் 

ஞப்நர்  ட்க்ம ஏர் 

ணஞற்த ஆய்வு

நப்ஞணந - 

2017

20 ண.அதம் ஆ.துஓந்நஞன்
உஜண்ம் ஞநல் ம் எத ணஞற்த 

ஆய்வு

   ப்ஞல் - 

2017

21 .இதப்ன் ஆ.துஓந்நஞன்
ஜன்சர்குடி ஙஞமஜப்தைம் ட்க்ம 

ணஞதம்

ஆஸ்ட் - 

2017

ஆய்ணக்ம் - 1) ஙநணநல் கூதள் 2) ங்குடிற்ட ணஞத 2) ஞப்நர்நன் குடிற்டதொம் ணஞதம் 4) ஙந 

அமஜப்தைம் ணஞதம் 5) ஞப்நர் ட்க்ம ணஞத

ஆய்ணக்ம் - 1) இஞநல் ங்நன் ணஞத 2) உஜண்த்நன் ணஞத 3) இஞநல் க் ட்டுஜசங்லம் நல் 

தட்ங்லம் 4) இஞநல்  ஙநமங்ள் 5) உ ஜண்ச் சுற்தத்ங்ள்

ஆய்ணக்ம் - 1) ணஞற்தப் நன்சந 2) ஙஞமஜப்தைம் அன் ணநநணக்தொம்                3) ட்க்ம 4) ஙஞ ஙநர்ணம்
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1

2

3

4

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் -நப்டந அடநணநல் 

துமட (Dept. of Computer Science)

தொமசணர் ட் ஆய்வுள் ஙமப்ற்த ணதநன்டச……………
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ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 S.Vivekanandan A.Rajendran
Medical Ethics on Traditional 

Phythotheraphy of Tamil Nadu
Jul. 2006

2 P.Subramanian A.Rajendran

Studies on the Pharmacognosy and 

Phytochemistry of Some Ethno Medicinally 

Important Cassisal Species

Sep. 2006

Research Content-1) Review of Literature 2) Source of Data and Methods of Study 3) Enumeration of the Plant Species                  

    4) Results and Discussion 5) Summary and Conclusion

Research Content-1) General Introduction 2) Materials and Methods 3) Discussion 4) Review of Literature               5) Results 

and Discussion 6) Summary 

ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணர் ட் ஆய்வுள், ஜநன் ஆய்ணங்ல் - சுற்தச்சூல் ஜற்தம் 

தோலிம அடநணநல் (Dept.of Environmental and Herbal Science)

362



3 S.Ramachandran M. Jegadeesan

Pharmacognostical Studies on Selected 

Medicinal Plants Alternanthera 

Bettzickiana (Regel) Nicoison, A.Pungens 

kunth A Tenella Cella and Digera Muricata 

( L) Mart  (Amarantha (EAE)

Sep. 2006

4 G.Jayanthi M.Jegadeesan

Pharmacognostial Studies on Card 

Isopermum and Var.Luridum (Blume) 

Adleb.Seeds

Jan. 2007

5 P.Bharathidhasan
M.Jegadeesan / S.Kavimani 

(Co-Guide)

Phytochemical and Pharamcological 

Studies on Momordica Cymbaleria Hook.F.
Jun. 2007

Research Content-1) Literature Review 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion and Summary

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion and Summary

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary 

363



6 T.Sathishkumar

M.Jegadeesan / 

S.Gopalakrishnan (Co-

Guide)

Phytochemical and Pharamacological 

Studies on Selected Medicinal Plant 'Cisus 

Quadrangalarish'

Dec. 2007

7 M.Thangadurai

A.Rajendran / 

G.Swamidoss Daniel (Co-

Guide)

Studies on The Culture of Corps in 

Freshwater from with Reference to 

Aristichthys Nobilis Richardson 1845   

Feb. 2008

8 G.Arulkumaran
M.Jegadeesan / S.Kavimani 

(Co-Guide)

Pharmacognostical Pharmacogical and 

Formaulation Studies on Cassiaraxburghil 

Seed

Jun. 2008

9 V.Sivakumari A.Rajendran

Studies on Aflatoxin Productoins 

Organisms in Corn and Groundnut and 

Their Control Methods 

Dec. 2008

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary  

Research Content-1) Materials and Methods 2) Results 3) Discussion 4)summary 

Research Content-1) Literature Review 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 4) summary and Conclusion

Research Content-1) Review of Literature  2) Materials and Methods 3) Results &  Discussion    4) Summary and Conclusion

364



10 S.Hemalatha
M.Jegadeesan / S.Kavimani 

(Co-Guide)

Pharmacogonestical Phytochemical and 

Pharmacological Studies an Aerial Parts of 

Ipomea Staphylina Roemer & Schaltes

Feb. 2009

11 T.A.NazirAhmed

A.Rajendran / 

G.Swamidoss Daniel (Co-

Guide)

Toxicity of Copper and Zincon the 

Estuarine Fish Mystus Gulio (Hamilton) 

and the Freshwater Fish Cirrhinus Mrigala 

(Hamilton) 

Mar. 2009

12 S.Amarnath Pandian M. Jegadeesan
Pharmacognostical Studies on Variants of 

Angle Marcoles (L) Corr
Jul-09

Research Content-1) Scope and Objective 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results & Discussion                    

 6) Summary and Conclusion

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results, Discussion and summary

365



13 S.Parvathi M.Jegadeesan
In Vitro Culture Studies and Secondary 

Metabolite Production in Solanum Plant
Jan. 2009

14 T.Shrivijaya Kirubha
M.Jegadeesan / S.Kavimani 

(Co-Guide)

Pharmacognostical Phytochemical and 

Pharmacological Studies on Desmodium 

Gangeticum (L) DC and Pseudarathria 

Viscida Wight & ARN

Nov. 2009

15 R.Praveena M.Jegadeesan

Comparative Pharmacognostical 

Investigation of Roots of Tephrosia 

Spp.Pers.

Mar. 2010

16 K.Periyanayagam
M.Jegadeesan / S.Kavimani 

(Co-Guide)

Pharmacognostical Phytochemical and 

Pharmacological Studies on Piper Betle 

Linn.var.Pachaikodi

Mar, 2010

Research Content -1) Review of Literature  2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 4) Summary and Conclusion

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results &Discussion 

Research Content-1) Aim and Literature 2) Material and Methods 3) Results

366



17 K.Murugaiah
M.Jegadeesan / 

P.Subramanian (Co-Guide)

Biochemical and Pharmacognological 

Studies in Antiulcer Medicinal Plants 
Apr. 2010

18 G.Umamaheswari C.Sivasubramanian
Biosorption Capacity of Fungus Aspergillus 

Terreus on Textile Dyes 
May. 2010

19 S.Anandanayaki M.Jegadeesan

Comparative Pharmacognostical Studies on 

Selected Plants (Pedalium Murex Roen Ex.L 

and Martynia Annua L.

May. 2010

20 V.Kavitha M.Jegadeesan

Cardio Protective Role of Opunita Dilleni 

How Fruits Againts Isoproternol Induced 

Myocardial Infraction in Rats.

Aug. 2010

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and methods 3) Results, Discussion & summary

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion  4) Summary & Conclusion

Research Content- 1) Literature Review 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3)  Results &Discussion 4) Summary & Conclusion

367



21 S.Sundaramoorthy A.Rajendran
Biodeteriorative Flora of Selected Temples 

in Thanjavur District Tamilnadu
Dec. 2010

22 M.Karunanithi M.Jegadeesan

Phytochamical and Pharamacolgical 

Studies on Mucuna Purien S (L) DC And 

its Adulterants

Jun. 2011

23 M. kalaivani M.Jegadeesan
Pharmacological in Boichemical Studies on 

Madhuca Longifotia 
Sep. 2011

Research Content-1) Review of Literature 2) Study Area 3) Materials and Methods 4) Presentation of Data      5) Results & 

Discussion 

Research Content- 1) Literature Review 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 

Research Content- 1) Review of  Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion   5) Summary and Conclusion

368



24 R.Karthikeyan C.Sivasubramanian

Influences of Mutant Strain Saecharo 

Muces Cerevisiae for Co2 Neutral Fuel 

Production From Industrial Biowaste and 

Its Efficiency In Reduction of Green House 

Geo Emission In Automobiles

Nov. 2011

25 K.K. Kavitha M.Jegadeesan
Studies on Removal of Mercury and 

Cadmium Through Phytomeditation
Dec. 2011

26 R. Duraisamy M.Jegadeesan
Biodeteriorative Flora of Cultural Heritages 

in Tiruvarur District, Tamil nadu
Mar. 2012

Research Content-1) Aim &  Objective 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results & Discussion    5) Summary 

& Conclusion

   Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results  4) Discussion  5) Summary 

Research Content-1) Review of Literature 2) Study Area 3) Materials and Methods  4) Presentation of Data      5)  Results  and 

Discussion 

369



27 N. Nagarajan A.Rajendran

Indigenous Knowledge on Biodiversity of 

The Tribes in Eastern Ghats of Tamilnadu, 

India

May. 2012

28 P. Abirami A.Rajendran
Biological Studies of some Medicinal 

Plants of Dermatophytic Fungus
Jul. 2012

29 R. Rajakumar C.Sivasubramanian

A Study on Aquatic Bird Diversity and 

Environmental Quality of the 

Uthayamarthandapuram  Bird Sanctuary, 

Thiruvarur District, Tamilnadu,  India

Sep. 2012

Research Content - 1) Review of Literature  2) Materials and Methods  3) Study Area 4) Presentation of Data 5) Results  and 

Discussion 6) Summary & Conclusion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3)  Results  4) Discussion                              5) Summary 

and Conclusion

 Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Observation and Results  4)  Discussion 5) Summary 

and Conclusion

370



30 R.Valarmathi A.Rajendran

Phytochemical and Pharmacological 

Evaluation Entire Plant of Mollugu 

Pevitxphylla and Mollugo Cerviana - 

Aizoaceae 

Oct. 2012

31 R.Hema C.Sivasubramanian

In - Vitro Antimicrobial Activities of 

Selected Medicinal Plants Against Human 

Pathogenic Bacteria

Nov. 2012

32 S.Thevasundari A.Rajendran
Biological Studies on Heterostemma 

Tanjorense Wight & ARN
Dec. 2012

 Research Content -1)  Literature Review 2) Materials and Methods 3)  Results  and Discussion    4) Summary and Conclusion

Research Content- 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3)  Results  4) Discussion 5) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Aim and Objective  4) Results  and Discussion 

371



33 B. Rajeswari C.Sivasubramanian

Assessment of Physico - Chemical 

Characteristics of Stagnant Water Body in 

and Around Thanjavur District

Feb. 2013

34 M.Mayilsamy A.Rajendran

Indigenous Knowledge of Tribe Paliyars 

An Biodiversity of The Southern Westen 

Ghats in Tamilnadu India.

Mar. 2013

35 S.Madhumathi A.Rajendran
Pharmacognostical Studies on Passiflora 

Incarnater Linn. (Passofloraceac)
May. 2013

 Research Content -1) Study Area 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results  and Discussion 5) Summary 

and Conclusion  

Research Content -1) Review of Literature 2) Area Investigation 3) Methodology 4) Enumeration 5) Results  and Discussion         

 6) Summary and conclusion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results  

372



36 R.Subramanian C.Sivasubramanian

Ecotoxicological Assessment of Organotin 

compounds TB TC on Zooplankton and 

Bivalve Communities of Estuarie and 

Riverview Eco System 

Jun. 2013

37 R.Prakash vani vaneswari M.Jegadeesan

Diversity and Biochemical and Molecular 

Characterization of Ozone Treated 

Bacteria from Daing Effludent (Alcaligenes 

faecaslis)

Jun. 2013

38 S.Ramkumar B.Sundaresan
Research Productivity in Engineering 

Management : A Bibliometric Analysis
Jun. 2013

Research Content -1) Study Area 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4)  Results   5) Discussion 6) Summary and 

Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3)  Results 4) Discussion 5) Summary 

Research Content -1) Engineering management : Scope of the Subject 2) Review of Literature 3) Methodology 4) Analysis and 

Interpretation 5) Findings, Conclusion and Suggestions

373



39 K.Tulasi Ramakrishnan C.Sivasubramanian

Studies on Role and Characterisation of 

Bacteria in Tannery Effluent an Envi: and 

Molecular Approach

Jun. 2013

40 S.Lakshmanan A.Rajendran

Studies on Effect on Organophosphorous 

Pesticide in Dichlorros Fresh water Fish 

Oreochromis Mossablevs (Peters - 1852)

Jun. 2013

41 R.Rajesh C.Sivasubramanian

Assessement of Anthropogenic Pressures 

on Ecology and Biodiversity of Sasthcottah 

Lake (Kerala) with Special Reference to 

Conservation.

Jan. 2014

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results  4) Discussion     5) Summary and Conclusion

Research Content - 1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4)Discussion    5) Summary and conclusion

Research Content-1) Study Area 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results   5) Discussion 6) Summary and 

Conclusion

374



42 S.Udhayakumar C.Sivasubramanian
Study on Avifauna of Karaivetti Birds 

Santuary and Status of its Aquatic Environs
Feb. 2014

43 A.Manisekar C.Sivasubramanian

Level of Select Air Pollutants in an Urban 

Environment and Their Impact on Human 

Health 

Oct. 2014

44 K.Srinivasan C.Sivasubramanian

A Study on The Development of Functional 

Food as a Bio Remedial Measure to 

Asthuma on Environmental Disease

Aug. 2014

Research Content -1) Study Area 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results and Discussion 5) Summary and 

Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 4) Summary

Research Content -1) Aims & Objectives 2) Review of Literature  3) Metrials and Methods 4) Results  5) Discussion                      

 6) Summary & Conclusion

375



45 V.Balasubramanian M.Jegadeesan

Studies in Characterization and 

Classification of Soils Crop Growth and 

Forskohlin Content in Coleu's Forskohlin 

Different Coleus Growing Agroclimate 

Zones of Tamil nadu

Dec. 2014

46 R.P.Saralla M.Jegadeesan
Biological and Phytochemical Studies on 

Variants of Jasminum Sambac (L) Ait
Sep. 2015

47 R.Ezhilvalavan A.Rajendran
Ethnobotancial Studies of Palani Hills in 

Western Ghats, South India
Nov. 2015

Research Content -1) Review of Literature 2) Methods and Metrials 3) Results 4) Discussion      5) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Study Area 3) Materials and Methods 4) Presentation of Data     5) Results & 

Discussion 6) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and methods 4)  Experimental Results       5) Summary  6) Discussion

376



48 K.Rekha C.Sivasubramanian

Environmental Concern and Study Antiviral 

Activity by Medicinal Plant Extract on 

Infection Bursal Diesease Virus 

Nov. 2015

49 R.Mohandoss C.Sivasubramanian

An Environmental Approach for the 

Removal of Hydrocarbans from 

Contaminated Soil using Micro Organism 

As Bio-Surfactan

Apr. 2016

50 K.Sobana M.Jegadeesan

Biodegradation of Banana Waste by using 

Trichoderma Harzianwn (T22 Straim) and 

its Application as Fishfeed and Biofertilizer

Apr. 2016

Research Content -1) Materials and Methods Growth and replication of Infection Bursal Disease Virus (IBDV) in the DF-1 Cell 

Line and chicken Embryo Fibroblasts (CEF) 2) Collection of Plant Material 3) Synthesis of silver Nanoparticles 4) Biological 

Activity 5) Toxicology Studies from Green Synthesized AGNPS 6) Statistical Analysis Summary and Conclusion.

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results & Discussion 4) Summary and Conclusion

377



51 P.Premalatha C.Sivasubramanian

A Study on Environmental Quality 

Assessment of Cuddalore District, 

Tamilnadu, India

May. 2016

52 V.Seshadri C.Sivasubramanian

Effect of Coment Kill Exhaust on Certain 

Physical and Bio-Chemical Parametor of 

Select Edible Plants in and Around Ariyalur 

District,Tamilnadu

May. 2016

53 N.Shakila C.Sivasubramanian
Assessment of Ground Water Quality in 

Select Districts of Tamilnadu
Jun. 2016

Research Content-1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion  4) Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Methods & Metrials 3) Results and Discussion 4) Summary & Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results and Discussion   4) Conclusion

378



54 K.P.Aboobacker Sideeq M.Jegadeesan

Pharmacoglogical Phytochemical and 

Formulation Studies on Luffa Cylindrica 

Fruits

Oct. 2016

55 A.Senthuramani M.Jegadeesan

Pharmacognostical Phytochemical and 

Antitubercular Activity of Olderlardia 

Umbellata and Olderlandia Corymboad

May. 2017

56 K.Senthilkumar C.Sivasubramanian

Agricultural Fertilizer Induced Oxidative 

stree and Changes in Bio Chemical Indices 

in Freshwater Fish catla catla from 

Freshwater Environ

Mar. 2017

Research Content -1) Aims and Objectives 2) Review of Literature 3) Materials and Methods 4) Results and Discussion                

 5) Summary and Conclusion

Research Content -1) Literature of Review 2) Materials and methods 3) Results  and Discussion  4) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary and  Conclusion

379



57 J.Sureshkumar M.Jegadeesan
Tissue Culture Studies on Mocuna 

Pruriens (L) DC
Apr. 2017

58 J.Rachel Marry Bala M.Jegadeesan

Pharmacognostical and Cytogenebical 

Studies on Variants of Selected Medicinal 

Plant - Eclipta Prostyatal

May. 2017

59 S.Sahiladevi M.Jegadeesan
Comparative Pharmacognostical Studies 

onVariants of Solanum Nigrwn L
May. 2017

60 K.Ambika M.Jegadeesan

Comparative Pharmacognostical Studies 

on Albizia Lebbeck (L) wild and Albizia 

Procera (ROXL) Benth Leaves

Sep. 2017

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary 

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results  4) Discussion   5) Summary and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3)  Results 4) Discussion 5) Summary

Research Content -1) Plant of Work 2) Review of Literature 3) Materials and methods 4) Results  5) Discussion 

380



61 A.Karpagalakshmi M.Jegadeesan

Pharmacognostical Studies on Mangifera 

Indica L. with Special Reference to Fruit 

Kernel and Antidiabetic Property

Sep. 2017

62 ஜ.ஓல்ணம் ஓ.ஓநணசுப்ஞஜநன்

ணநந ணடிஙநமப் குநநல் ணநணஓ 

ணழ்ணஞ ஜம்ட்டிற்கு ஜநழ் இக்ந 

ணந அடநணநல் னர்வுள்

சூம - 2018

63 P.SatheeshKumar C.Sivasubramanian

A Study on Green Architecture in 

Environmental Context with Reference to 

Urban and Town Areas of Tamilnadu

Jan. 2018

Research Content -1) Review of Literature 2) Materials and Methods 3) Results 4) Discussion 5) Summary

ஆய்ணக்ம் - 1) தொந்ம ஆய்வுநல் ஜனள் ர்மண 2) ஆய்வு தொமடமஜலம் தள்லம் 3) கூஞய்வு 4) ஆய்வு தொடிவுள் 

ஜற்தம் ஆய்வுமஞள் 5) குப்தைமஞ ஜற்தம் தொடிவுமஞ

Research Content-1) Literature Review 2) Methodology 3) Results and Discussion 4) Conclusion

381



64 M.Nivedheedha C.Sivasubramanian

A Study on The Biological Properties of 

Selected Medicinal  Plant Extracts Against 

the Environmental Pathogens

Aug. 2018

65 D.Jayapriya K.K.Kavitha

Bio Vermifilteration an Effective Strategy to 

Remediate Chromium from Steel Industry 

Effluent

Sep. 2018

Research Content -1) Aims and Objectives 2) Review of Literature 3) Metrials and Methodology 4) Results      5) Dicussio 6) 

Summary and Conclusion 

Research Content -1) Aims and Objectives 2) Review of Literature  3) Methods and Metrials 4) Results              5) Discussion

382



ண.ண் ஆய்ணர் ஙடநர் ஆய்வுத்மப்தை ஆண்டு

1 ஙன் மஜநலி .சுந்ஞஓன்

இங்மநல் த அநணநதத்நத்ம் 

தக் ல்ணநத்ம் ணக்கு நக்குப் 

குநம அடிப்மக் ண் 

ஆய்வு

ப்ஞல் - 2012

2 M.Kavitha B.Sundaresan
Scientometric Analysis of Indian 

Contribution to Mathamatics - Research
May. 2012

3 S.Kopperundevi B.Sundaresan Scientometric Analysis of Cloning Research Jun. 2012

       ஜநழ்ப் ல்மக் தொமசணா் ட் ஆய்வுள், ஜநன் அங்ல் - தம் ஜற்தம் ணல் 

அடநணநல் துமட (Library and Information Science)

ஆய்ணக்ம் - 1) ர்நக்ந ஜநப்தைமஞ 2) இங்மநல் த அநணநதத்ந              3) இங்மநல் தக் ல்ணந தொமட 

4) குப்ய்வும் ணநஜர்ஓசதொம்

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis and Interpretation

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis and Interpretation 4) Findings, Suggestions and 

Conclusion

383



4 M.Prabhakaran B.Sundaresan

Bibliometric Analysis of Publication 

Productivity of Faculty Members in 

TamilNadu Agricultural University

Jul. 2012

5 S.Gopalakrishnan B.Sundaresan

Analysis of Choice Between Prints & 

Digital Resources by Faculty Members in 

Engineering College Located in the 

Dindigal of Madurai, Sivagangai and 

Virudhunagar

Aug. 2013

6 T.Sivakumar B.Sundaresan

Scientometric Analysis of Indian 

Contribution to the Library and Information 

Science Research 

Jun. 2014

 Research Content -1) Review of Literature 2) Research Design 3) Analysis and Interpretation    4) Findings Suggestions and 

Conclusion

Research Content -1) Tamil Nadu Agricultural University; A Profile 2) Review of Literature 3) Methodology           4) Analysis and 

Interpretation 5) Findings Suggestions and Conclusion

Research Content -1) Review of Literature 2) Methodology 3) Analysis and Interpretation 4) Findings Suggestions and 

Conclusion
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