
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் 

அறிவியல்தமிழ் மற்றும் தமிழ்வளர்ச்சித் துலற 

தன்விவரக் குறிப்பு 

 

1. பபயர்       : முலைவர் சி.தியாகராஜன் 

 

2. வயது (ஜைவாி 2022 இன் படி) ஆண்டுகள்  : 51 / 19.05.1971 

 

3. பதவி       : பபராசிாியர் மற்றும் துலறத்தலைவர் 

 

4. கல்வித் தகுதி      : எம்.ஏ., பி.எட்., எம்.ஃபில்., பி.எச்.டி., 

          யூ.ஜி.சி. பெட் பதர்ச்சி 

 

5. சிறப்பு ஆய்வுப் புைம் (Area of Specialization)  : அறிவியல்தமிழ், ொட்டுப்புறவியல், 

          தற்காை இைக்கியம், சங்க இைக்கியம் 

 

6. மின்ைஞ்சல் முகவாி     : mcthiyagu@gmail.com 

           thiyagarajan@tamiluniversity.ac.in 

 

7. கற்பித்தல் / ஆராய்ச்சி அனுபவம்  

(ஆண்டுகளில்)       : 23  / 19 

 

8. கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாொடுகளின்  

எண்ணிக்லக  (கைந்துபகாண்டலம)   : 90 

 

9. வழங்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுலரகளின் எண்ணிக்லக : 85 

(கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாொடுகளில்)   

 

10. கருத்தரங்குகள்/பயிைரங்கங்களின் எண்ணிக்லக  : 65 

அ. ெடத்தியலம     : 10 

 

11. பவளியிடப்பட்ட ஆய்வுக கட்டுலரகளின் எண்ணிக்லக : 80 

     அ. இதழ்கள்   : 7 

    ஆ.கருத்தரங்க நூல்கள் : 40 

 

 



12. பவளியிடப்பட்ட  நூல்கள் எண்ணிக்லக   : 9 

 

13. பிரபைமாை இதழ்களில் உள்ள கட்டுலரகளின்  

 எண்ணிக்லக      : 10 

 

14. பமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்கள்   : 2 

i முடிக்கப்பபற்றலவ     : 2 

ii ெலடபபற்றுக்பகாண்டிருப்பலவ   :  - 

 

15. அறக்கட்டலளச் பசாற்பபாழிகள் ெிகழ்த்தியது  : 5 

 

16. பவளிொடுகளுக்கு கல்விப்பயணம் பமற்பகாண்டது  

(எண்ணிக்லக மற்றும் ொடுகள்)   : 5 (மபைசியா, துபாய், அபுதாபி, 

             பமாாீசியஸ், இைண்டன்) 

17. ஆராய்ச்சி பமற்பார்லவ (எண்ணிக்லக)   : 56 

அ. Ph.D(முலைவர் பட்டம்) வழங்கப்பட்டலவ  : 11 

     முலைவர் பட்டம்  ெலடபபற்று வருபலவ  : 8 

ஆ. Mphil (ஆய்வியல் ெிலறஞர்) வழங்கப்பட்டலவ : 35 

     Mphil (ஆய்வியல் ெிலறஞர்) ெலடபபறுபலவ : 2  

 

18. கல்லூாி/பல்கலைக்கழகத்திற்கு பவளிபய அளிக்கப்பட்ட பதாழில்முலற பசலவ :  

1. தலைலமத்துவப் பயிற்சி வகுப்பு : கபிைர்மலை அாிமா சங்கம், ொமக்கல் மாவட்டம். 

2. மாணவர்களுக்காை சுயமுன்பைற்றப் பயிற்சி வகுப்பு : அரசிைர் பமல்ெிலைப்பள்ளி, 

பஜடர்பாலளயம், ொமக்கல் மாவட்டம். 

3. தைித்திறன் பமம்பாட்டுப் பயிற்சி வகுப்பு : அரசிைர் பமல்ெிலைப்பள்ளி, வலளயப்பட்டி, 

ொமக்கல் மாவட்டம். 

4. பதர்வுகலளப் பயமின்றி எதிர்பகாள்வது - பயிற்சி வகுப்பு : அரசிைர் பமல்ெிலைப்பள்ளி, 

பவள்பளாட்டம்பரப்பு, ஈபராடு மாவட்டம். 

 

19. பபற்ற விருதுகள்      : 4 

மத்திய அரசு :   - 

மாெிை அரசு : தமிழ்ச் பசம்மல் (2018)  - தமிழ் வளர்ச்சித்துலற, தமிழ்ொடு அரசு 

 

மற்றலவ : 1. இைக்கியச் பசம்மல் (2018) - தமிழ்ொடு கலை இைக்கியப் 

  பபருமன்றம், திருவில்லிப்புத்தூர். 



  2. சிறந்த ஆசிாியர் (2018) - சுவாமி விபவகாைந்தர் அறிவியல் மற்றும் 

  மைிதபெய சங்கம், திருவைந்தபுரம், பகரளா 

  3. வாழ்ொள் சாதலையாளர் (2022) - மகிழம் தமிழ்ச் சங்கம், பசைம் 

 

20. ஐந்து சமீபத்திய இதழ் பவளியீடுகள் :   

1. பதால்காப்பியைாாின் வைப்புக் பகாட்பாடுகள், தமிழ்ொடு கலை இைக்கியப் பபருமன்றம் - 

200ஆவது சிறப்பு மைர், பதாகுதி 1, பம 2018 

2. தமிழகப் பள்ளிக்கல்வித் தமிழ்ப் பாடமாக்கத்தில் கலைச்பசால் வளம், லிட்டாாி ஃலபண்டிங்ஸ் 

பன்ைாட்டுப் பல்துலற ஆய்விதழ், பதாகுதி 6, திசம்பர் 2018, ISSN:2778-2311, Pp:113-117.  

3. காப்பிய அறம், சான்ைாக்ஸ் பன்ைாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், சிறப்பிதழ் 3, பதாகுதி 4, மார்ச் 

2019, ISSN: 2454-3993,  Pp:12-14. 

4. தமிழகப் பள்ளிக்கல்வித் தமிழ்ப் பாடமாக்கத்தில் சிறுகலதக் கட்டலமப்பு, ஆய்த எழுத்து 

பன்ைாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், பதாகுதி 7, சூன் 2019, ISSN:2278-7550, Pp:53-56. 

5. சங்க இைக்கியத்தில் வண்டு - ஓர் அறிவியல் பொக்கு, பசம்பமாழித் தமிழ் (பன்ைட்டு பன்முகத் 

தமிழ் காைாண்டு ஆய்விதழ்). பதாகுதி 6, பகுதி 9, ெவம்பர் 2019, ISSN:2321-0737  PP:2042-2045. 

 

21. ஐந்து கருத்தரங்க கட்டுலரகள் (ISBN) பவளியீடுகள் : 

1. சூர்யகாந்தன் ொவல்களில் மரபுசார்ந்த ெம்பிக்லககள், மரபுசார்ந்த அறிவியல், அலைத்திந்திய 

அறிவியல்தமிழ்க் கழகம், தஞ்சாவூர் & தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். 2017, ISBN:978-81-

921531-7-9, PP:252- 358.  

2. பக்தி இைக்கியங்களில் அறிவியல் சிந்தலைகள், தமிழ் இைக்கியத்தில் அறிவியல் சிந்தலைகள், 

தமிழ்ப் பல்கலைகழகம், தஞ்சாவூர் & பசந்தமிழ் அறக்கட்டலள, திருவில்லிப்புத்தூர். 2017, 

ISBN:978-93-86098-78-8, PP:391-394. 

3. அறிவியல் பதாழில்நுட்பம் - “பவற்று உைகிைர்” சிறுகலதலய முன்லவத்து, அறிவியல் 

புலைவுகள், அலைத்திந்திய அறிவியல்தமிழ்க் கழகம், தஞ்சாவூர் & தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 

தஞ்சாவூர். 2019, ISBN:978-93-5382-638-3, PP:43-46.  

4. தலைவன், தலைவி - பவதியல் மாற்றங்கள் - சங்கப் பாடல்கலள முன் லவத்து, இைக்கியம் மற்றும் 

அறிவியல் பலடப்புகளில் புைப்பாட்டுத்திறன், அலைத்திந்திய அறிவியல்தமிழ்க் கழகம், தஞ்சாவூர் 

& தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். 2020, ISBN:978-93-5396-913-4, PP:268-272.  

5. பபண் பதாழிைாளர்களின் அவைெிலை - பதைீர் இலடபவலளலய முன்லவத்து, தமிழ் ெவீை 

இைக்கியங்களில் பபண்கள், தமிழ்த்துலற, மாெிைக் கல்லூாி (தன்ைாட்சி), பசன்லை-5 & 

தமிழ்ொடு மாெிை உயர்கல்வி மன்றம். 2022.  



6. பாரதியாாின் அறிவியல் சிந்தலைகள் - கட்டுலரகலள முன்லவத்து, பாரதியாாின் 

உலரெலடயாக்கத்திரள், மகாகவி பாரதியார் ெிலைவு நூற்றாண்டுப் பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கு, 

அயல்ொட்டுத் தமிழ்க்கல்வித் துலற, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். 2022, PP:.82-88 

 

22. காப்புாிலமகள் / பிற தகவல்கள்    : 

1. பமைாள் இயக்குெர், தமிழ்வளர் லமயம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

2. பமைாள் இயக்குெர், பதிப்புத்துலற, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

3. பமைாள் ஒருங்கிலணப்பாளர், தைித்திறன் பமம்பாட்டு லமயம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

4. ஒருங்கிலணப்பாளர், ஆண்கள் தற்சார்பு உளவியல் ஆபைாசலை லமயம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

5. இயக்குெர், தமிழ்ப் பண்பாட்டு லமயம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

6. இயக்குெர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக பமைாள் மாணவர் மற்றும் வளர்ச்சிச் சங்கம் 

7. ஆட்சிப் பபரலவ உறுப்பிைர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

8. பாடத்திட்டக் குழு உறுப்பிைர், மபைான்மணியம் சுந்தரைார் பல்கலைக்கழகம் 

9. பாடத்திட்டக் குழு உறுப்பிைர், பூ.சா.பகா. கலை அறிவியல் கல்லூாி (தன்ைாட்சி) 

 

 

 

 

 

 

லகபயாப்பம் 


