
தன்விவபப் ட்டினல் 

 
 

1. தன்விவபக் குறிப்புக்கள் 

1. பதர்    - முனவர் கு. வடிவவல்முருகன் 

     Dr. G. VADIVELMURUGAN 

 

2. ற்பதோத தணி  - உதவிப்வபாசிரினர் 

      தமிழ்த்துன (சுனநிதிப்பிரிவு) 

      உருமு தலட்சுமி கல்லூரி 

      காட்டூர், திருச்சி - 19. 

 

3. ந்த பதர்   - முனவர் வ. குருாதன் 

     பதோசிரிர் - தனர் (ஏய்வு) 

     மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

 

4. பிநந்ோள் / து  - 01.06.1987 /  23 

 

5. கல்வித் குதிகள்  - M.A. (Tamil), M.A. (Linguistics), M.Phil., Ph.d., 

 

6. சிநப்புத் குதி   - U.G.C. NET Pass 

 

7. இணம்    - பிற்தட்ட குப்பு 

 

8. ம், பசம்   - இந்து, இந்தின் 

 

9. திரு நிதன  - திரும் ஆகோர் 

 

10. போழித்திநன்   - மிழ், ஆங்கினம், பலுங்கு, கிந்ம் 

 

11. போடர்பு முகரி, ண்கள் - 57 - 58, இோசீவ் கர் 

      ருத்துக்கல்லூரி அஞ்சல் 

      ஞ்சோவூர் - 613 004. 

      போதனபதசி : 04362 - 241622 

      அதனபதசி : 94897 71622, 96265 33816 

 

12. மின் - அஞ்சல்   - gvmurugantnj@gmail.com,  

      udcvadivelmurugantamil@gmail.com 



2. கல்வித் தகுதிகள் 

 

Sl. 

No 

Name of the  

Degree 

Subject College / University / 

Institution 

% of Marks / 

Class 

Year of Passing 

1.  Ph.D. Tamil Tamil University Highly 

Commended 

April 2015 

2.  NET 

Lecturership 

Tamil NET Bureau  

U.G.C. 
Pass 28.06.2009 

3.  M.Phil Tamil Tamil University 86 % 

D++ 

January 2011 

4.  M.A. Linguistics D.D.E.,  

Annamalai University 
II Class June 2010 

5.  M.A. Applied 

Tamilology 

Tamil University 81.53 % 

D+ 

University II 

Rank 

July 2009 

6.  B.Lit. Tamil T.U.K. Arts College, Karanthai,  

Bharathidasan University 
62.04 %  

I Class 

April 2007 

 

3. சிப்புத் தகுதிகள் 

 

Sl.No. 
Name of the  

Degree 

 

Subject 
 

University 
 

Class 
 

Year of Passing 

1.  Certificate  Music Tamil University I Class September 2005 

2.  Diploma Music Tamil University I Class November 2006 

3.  P.G. Diploma Yoga Tamil University I Class February 2009 

 

4. லதாழில்நுட்க் கல்வித் தகுதிகள் 

 

Sl.No 
Name of the  

Degree 

 

Subject 
 

Institution 
 

Class 
Year of 

Passing 

1.   

C.C.A.  
Computer 

Applications 

 

Datasoft 
“A” Grade,  

Good 

May  

2000 

2.  D.C.A. & 

D.T.P. 

Computer 

Applications 

 

Bright Infotech, Thanjavur. 
 

Excellent 
May  

2001 

3.  Type Writing 

(Senior Grade)  

 

Tamil 
Board of Technical 

Examinations 

 

I Class 
February 

2007 

4.  Diploma in 

Desktop 

Publishing 

 

Computer 

Applications 

 

i - SYSWAY Technologies, 

Thanjavur. 

 

“A” Grade,  

Good 

 

January  

2018 

 



 

5. லவளியிட்ட கட்டுனபகள் 

 
 

 

வ. 

எண் 

 

கட்டுனபத்தனப்பு 

கருத்தபங்கு / 

நாாடு 

 

இடம், ாள் 

கட்டுனபத் லதாகுதி, 

க்கம் 

1.  

தச சித்ோந் 

போக்கில் 

ஆடல்ல்னோன் 

தச சித்ோந்ப் 

பதருன்ந 

நூற்நோண்டு விோ 

தச சித்ோந்ப் 

பதருன்நம், 

பசன்தண.  

22.07.2005 

--- 

2.  சுந்ர் போத 
சுந்ர் இனக்கி 

ஆய்வு ோோடு 

குோசோமி டம், 

ோோசி. 7 - 

9.12.2005 

சுந்ர் ஆய்வு 

ோதன போ.1. 

தக்.574 - 580. 

3.  
ணபக்கதன 

ோண்பு 

போத்திரி ஆய்வு 

ோோடு 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம், 

25, 26.03.2006 

 

போத்திரிச் 

சிந்தணகள் போ.2. 

தக்.394 - 398 

4.  
திருக்குநள் கோட்டும் 

எழுக்க பறிகள் 

அகோதியில் 

கருத்ங்கம் 

அகோதியில் 

துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம் 

74.94.3992 

--- 

5.  
புநோனூற்றில் 

முன்பணோர்கள் 

பதோசிரிர் 

ச். சித்திபுத்தின் 

ணிவிோ னர் 

அகோதியில் 

துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

34.9..3977 

சித்திப் பூக்கள், 

தக்.346 - 356 

 

6.  

துதத் மிழ்ப் 

பதகோதியின் 

அதப்பும் 

பர்ச்சியும் 

மிழ் எருபோழி 

அகோதிகளின் 

அதப்பும் 

பர்ச்சியும் / 

அகோதியில் 

கருத்ங்கம் 

அகோதியில் 

துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

19.03.2012 

--- 

7.  

மிழ் பினக்க 

பர்ச்சியில் 

விதணபச்ச, 

பதபச்சங்கள் 

மிழில் 

தரிோங்கள் / 

தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

பசன்தணப் 

தல்கதனக்ககம். 

23, 24.03.2013 

மிழில் 

தரிோங்கள், 

போ.9. 

தக்.171 - 176 

8.  

பசந்மிழ்ச் 

பசோற்பிநப்பில் 

பதகமுலியின் 

அதப்பும் 

பர்ச்சியும் 

மிழ் இருபோழி 

அகோதிகளின் 

அதப்பும் 

பர்ச்சியும் / 

அகோதியில் 

கருத்ங்கம் 

அகோதியில் 

துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

25.04.2013 

--- 



9.  
சங்ககோனப் பதோர், 

சமூக நிதனகள் 

தல்துதந போக்கில் 

மிழினக்கிம் / 

தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

இோஜோ 

ந்திர்ன் 

கதன, அறிவில் 

கல்லூரி, 

பள்போர். 

12, 13.04.2014 

தல்துதந போக்கில் 

மிழினக்கிம் 

(முத்து), 

தக்.535 - 539 

10.  
திருக்குநளில் பதர் 

விதணபச்ச 

அடுக்குகள் 

இனக்கமும் 

அகோதியிலும் / 

அகோதியில் 

கருத்ங்கம் 

அகோதியில் 

துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

90.97.3970 

இனக்கமும் 

அகோதியிலும், 

தக்.318 - 325 

11.  
மிழ் 

பினக்கங்களில் 

குறிப்புவிதண 

இந்திப் 

தல்கதனக்ககத் 

மிோசிரிர் 

ன்நம், 

46ஆம் தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம், 

ஞ்சோவூர் - 10. 

16, 17.05.2015 

ஆய்வுக்பகோத 

போ.3. 

தக்.362 - 368 

12.  
திருள்ளுர் 

உர்த்தும் அசில் 

திருக்குநள் 

தன்ணோட்டு ோோடு 

துத உனகத் 

மிழ்ச் சங்கம் + 

பசன்தணப் 

தல்கதனக்ககம். 

--- 

13.  
குநஞ்சியில் 

குன்நோ 

கதக்கூறுகள் 

கதத்மிழ் / 

அதணத்துனக 

13 ஆது ஆய்வு 

ோோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

மிழ் ோ 

கல்விக்ககம், 

திருதோறு. 

77.92.3970 

கதத்மிழ் 

போற்நமும் 

பர்ச்சியும், தக்.360 - 

364. 

14.  

திருக்குநள் 

உர்த்தும் தகும் 

னிப் 

தண்தோடுகள் 

தன்முக போக்கில் 

திருக்குநள் / பசிக் 

கருத்ங்கம். 

மிழ்த்துதந, 

தோத் அறிவில் 

நிர்ோகவில் 

கல்லூரி, 

ஞ்சோவூர். 

93.93.3970 

தன்முக போக்கில் 

திருக்குநள், 

தக்.457 - 461 

15.  
போபோக்கத்தில் 

அடிோர்களின் 

தக்திபறி 

மிழினக்கிங்களில் 

தக்தி பறிகள் / 

தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம். 

மிழ்த்துதந, ஸ்ரீ 

சங்கோ கதன, 

அறிவில் 

கல்லூரி, 

கோஞ்சிபும். 

74.73.3970 

மிழ் 

இனக்கிங்களில் 

தக்தி பறிகள், 

போ.2, 

தக்.1366 - 1371 

16.  
புதுக்கவிதகளில் 

ச ல்லிக்கச் 

சிந்தணகள் 

ச 

ல்லிக்கத்திற்குத் 

மிழினக்கிங்களின் 

தங்களிப்பு / 

தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

உருமு 

ணபனட்சுமி 

கல்லூரி, கோட்டூர், 

திருச்சி - 620 019. 

27.09.2019 

ச 

ல்லிக்கத்திற்குத் 

மிழினக்கிங்களின் 

தங்களிப்பு, 

தக்.  



 
6. கந்து லகாண்ட யிபங்குகள் 

 

எ

ண் 

 

தனப்பு 
 

யிபங்கம் 
 

இடம் 
 

ாள் 

1.  ஆய்வில் பறிமுதநகள் 
ோநினப் 

தயினங்கம் 

அல்ோட்டுத் 

மிழ்க் கல்வித்துதந, 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

12.03.2010 - 

72.92.3979 

2.  

போல்கோப்பிமும் 

போல்கோப்பித்திற்குப் பின்ந் 

இனக்க நூல்களும் - 

தன்முக போக்கு 

பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

ஜோல் முகம்து 

கல்லூரி, திருச்சி. 

 

03.02.2012 - 

13.93.3973 

3.  
தந்மிழ் இனக்கி ஆய்விற்கோண 

பறிமுதநகளும் பகோட்தோடுகளும் 

பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

கோந்திகிோ 

கிோமிப் 

தல்கதனக்ககம், 

திண்டுகல். 

13.02.2012 - 

33.93.3973 

4.  அகோதியில் தயினங்கம் 
ோநினப் 

தயினங்கம் 

அகோதியில் துதந, 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

32.94.3973 

5.  

மிழ் - சஸ்கிரும் 

பசம்போழிகளுக்கு இதடயினோண 

பதோதுதக் கூறுகளும், 

இனக்கிக் கருத்திலும் 

பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

அசர் கல்லூரி, 

திருதோறு. 

 

14.12.2012 - 

23.12.2012 

6.  
போல்கோப்பி ஆய்வில் 

போழியில் அணுகுமுதந 

பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

போழியில் துதந, 

அண்ோதனப் 

தல்கதனக்ககம். 

23.01.2013 - 

01.02.2013 

7.  

இதபமும் 

மிழ் இனக்கிமும்: 

ஏர் அறிமுகப் தயினங்கம் 

ோநினப் 

தயினங்கம் 

அருட்திரு. பஜக்கப் 

நிதணவு 

கிறிஸ்த்க் 

கல்லூரி, 

அம்பிளிக்தக. 

14.09.2013 

8.  
னிப பம்தோடு - 

அறிவில் அணுகுமுதந 

ோநினப் 

தயினங்கம் 

பதனோய்ப்பு 

ழிகோட்டுல் 

தம், மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

93.93.397. 

9.  
பசவ்வினக்கிங்களில் 

தல்துதநச் சிந்தணகள் 

பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

இனக்கித்துதந, 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

03.02.2014 - 

12.02.2014 



10.  பசவ்வில் மிழ்ச் சுடிகள் 
பசம்போழிப் 

தயினங்கம் 

ஏதனச்சுடித்துதந, 

மிழ்ப் 

தல்கதனககம். 

19.02.2014 - 

28.02.2014 

11.  
பதனோய்ப்புத் திட்டப் 

தயினங்கம் 

ோநினப் 

தயினங்கம் 

பதனோய்ப்பு 

ழிகோட்டுல் 

தம், மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

13.03.2014 - 

14.03.2014 

12.  பதனோய்ப்பு நுண்திநன் 
பசிப் 

தயினங்கம் 

பதனோய்ப்பு 

ழிகோட்டுல் 

தம், மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

17.12.2014 - 

18.12.2014 

13.  தசமும் தமும் 
ோநினப் 

தயினங்கம் 

பய்யில் துதந, 

மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

31.93.3970 

14.      

 

 
 

7. கந்து லகாண்ட கருத்தபங்குகள் 

 

எ

ண் 

 

தனப்பு 
 

கருத்தபங்கம் 
 

இடம் 
 

ாள் 

1.  

மிழ் நிகண்டுகளின் 

உள்படக்கமும் 

னோறும் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

அகோதியில் துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 
93.9..3979 

2.  

இட்தடக் 

கோப்பிங்களில் 

பய்யில் 

சிந்தணகள் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

இனக்கித் துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

11.12.2012 - 

13.12.2012 

3.  

கணினியில் 

போழில்நுட்தங்களும் 

சங்க இனக்கி 

ஆய்வுகளும் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

மிழ்த்துதந,  SRM 

தல்கதனக்ககம் 

06.02.2013 - 

08.02.2013 

4.  

ட்டுத்போதக அக 

இனக்கிங்களில் 

கோப்தடும் தோட 

பறுதோடுகளும் 

அற்றின் தோட 

மீட்டுருோக்கமும் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

ஏதனச்சுடித்துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

19.02.2013 - 

21.02.2013 

5.  தமும் மிழும் 
பசிக் 

கருத்ங்கம் 

பய்யில் துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

18.03.2013 - 

19.03.2013 



6.  
அல்ோடுகளில் 

மிழ் ோடகங்கள் 

தன்ணோட்டுக் 

கருத்ங்கம் 

அல்ோட்டுத் மிழ்க்கல்வித் 

துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

25.10.2013 - 

26.10.2013 

7.  
மிகத் போல்லில் 

ககக் கருத்ங்கம் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

மிகத் போல்லில் ககம், 

ஞ்சோவூர். 

19.07.2014 - 

20.07.2014 

8.  

கோல்டுபல் 

200ஆது ஆண்டுக் 

கருத்ங்கம் 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

சோகித்தி அகோபமி + 

இனக்கித்துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 

05.11.2014 - 

06.11.2014 

9.  

போல்கோப்பி 

இனக்கி பு 

போக்கில் 

கீழ்க்கக்கு நூல்கள் 

(அக, புநக் 

பகோட்தோடுகள் - 

எப்பீட்டு போக்கு) 

பசிக் 

கருத்ங்கம் 

ன்ணர் சபதோசி 

அசுக் கல்லூரி, ஞ்சோவூர். 

20.01.2015 - 

22.01.2015 

 
 

8. லற் யிற்சிகள் 

 

வ .

எண் 

 

தனப்பு 
 

இடம் 
 

ாள் 

1.  உடல்னம் & க்கள்போதகக் கல்வி 
சமூக அறிவில் துதந, மிழ்ப் 

தல்கதனக்ககம். 
28.07.2008 

2.  போத் திருமுதந இதசப்தயிற்சி 

திருோவுக்கசர் இதச ஆோய்ச்சி - 

இதசக்கல்வி அநக்கட்டதப, 

துத. 

34.92.3993 

3.  போ இதசப்தயிற்சி 
இதசத்துதந, 

மிழ்ப் தல்கதனக்ககம். 

03.11.2008 - 

07.11.2008 

4.  
சுடியில் ற்றும் போல்தங்கோன 

ழுத்துக்கள் 

ஆசிவில் நிறுணம், 

பசன்தண. 

24.06.2013 - 

14.07.2013 

5.  பலுங்கு போழிப்தயிற்சி 
சசுதி கோல் நூனகம் ற்றும் 

ஆய்வு தம், ஞ்சோவூர். 

26.04.2014 - 

16.05.2014 

6.  கிந் போழிப்தயிற்சி 
சசுதி கோல் நூனகம் ற்றும் 

ஆய்வு தம், ஞ்சோவூர். 

20.05.2014 - 

09.06.2014 

7.  
மிழ்ச் சுடியில் தயிற்சி (தடித்ல், 

தடிபடுத்ல், தோதுகோத்ல்) 

சசுதி கோல் நூனகம் ற்றும் 

ஆய்வு தம், ஞ்சோவூர். 

10.06.2014 - 

30.06.2014 

8.  
கல்பட்டுப் தயிற்சி (தடித்ல், 

தடிபடுத்ல், தோதுகோத்ல்) 

மிகத் போல்லில் ககம், 

ஞ்சோவூர். 

16.07.2014 - 

18.07.2014 

9.  
E - CONTENT DEVELOPMENT  

AND MOOC 

TAMILNADU COUNCIL FOR HIGHER 

EDUCATION + G.T.N. ARTS COLLEGE, 

DINDIGUL 

22.12.2018 



 

9. ஆய்வுத் தனப்புகள் 

 

          Title of the Ph.D. Dissertation     : தமிழ் நபபிக்கணங்களில் வின வனககளும் ,

      வின வனகப்ாட்டுக் கூறுகளும் 

      Verb Classes and Classificational Features in  

      Tamil Traditional Grammar 

 

          Title of the M.Phil. Dissertation  : லதால்காப்பினம்  - ன்னூல்: வினயினல் ஒப்ாய்வு  

 

          Title of the M.A. Dissertation    : லநாழியினல் வாக்கில் லதால்காப்பினப் பிப்பினல்  

 

10. ஆய்வுத் திட்டங்களில் ணிபுரிந்தனந 

 

1. பசம்போழித் மிோய்வு த்தி நிறுணம்  - புானூறு நபபுவழி 

மூப்திப்பு லெம்திப்புத் திட்டம் - 2007 ஆய்வு உவிோபர், கணிப்பதோறி 

உவிோபோகப் தணிபுரிந்த. 

 

2. மிழ்ோடு அசு நிதி ல்தக  - மிழ்ப் தல்கதனக்கக அகோதியில் துதந - 

கிறித்தவச் ெநனக் கனச்லொல் அகபாதி - 2014 ம்தர் முல்  3970 ப்பில் 

தயுள்ப கோனத்தில் பசோல் திட்டுர், ஆய்வு உவிோபர் ற்றும் 

கணிப்பதோறி உவிோபோகப் தணிபுரிந்த. 

 

11. வகுப்புகள் எடுத்தனந 

 

1. 2012 முல் 2015 தயுள்ப கல்விோண்டுகளில் மிழ்ப் தல்கதனக்கக 

அகோதியில் துதந ஆய்வில் நிதநஞர் ோர்களுக்கு அகோதியில் ற்றும் 

ஆய்வு பறிமுதநகள் குறித் தோடங்கள் டத்தித . 

 

2. உருமு ணபனட்சுமி கல்லூரியில் இபநிதன ோர்களுக்குப் தோதிோசன் 

தல்கதனக்ககப் தோடத்திட்ட குப்புகள் டுத்ல் . 

 



12. விருதுகள் 

  

 திருதோறு மிழ் ோ கல்விக்ககம் 11.07.2015 அன்று அதணத்துனக 

72ஆது ஆய்வு ோோட்டுக் கருத்ங்கில் கதத்மிழ் “கனத ஆய்வுச்சுடர்” ன்னும் 

விருது ங்கிது.  

 

உறுதிலநாழி 

 

 முனவர் கு. வடிவவல்முருகன் ன்னும் ோன், பற்குறிப்பிட்டுள்ப விங்கள் 

அதணத்தும் உண்த ன்றும், ோன் ங்கள் நிறுணத்தில் தணித்பர்ச்சி பதற்நோல் 

ோர்களின் அறிதயும் திநததயும் ஊக்குவிக்கும் தகயில் சிநந் 

முதநயில் தோடங்கதபக் கற்பிப்தபோடு, ோர்களின் ஆய்வுக்கபங்கதபயும் 

ஆய்வு முதநதகதபயும் பறிப்தடுத்தி அர்கதப ஆய்வுத் பத்தில் 

ஆற்றுப்தடுத்துபன் ன்ததயும் பரிவித்துக் பகோள்கிபநன்.   

 

 துதநசோர்ந் ற்றும் நிறுண நிகழ்ச்சிகளில் உறுதுதோக இருப்தது 

ட்டுமின்றி அற்தநப் பதோறுப்பதடுத்து ன்முதநயில் டத்துபன். 

 

 பர்ந் ஆய்வுக் கட்டுதகதபயும் சிநந் நூல்கதபயும் அவ்ப்பதோது 

பளியிடுதுடன் ங்கள் நிறுணத்தின் விரிோக்கப் தணிகளுக்கும் உர்வுக்கும் 

சீரி முதநயில் ன் தங்களிப்ததச் பசவ்பண ஆற்றிக் கடதயுர்வுடன் 

உதப்பதன் - பசல்தடுபன் ன்று உறுதிளிக்கிபநன். 

 

 ன்றி! 

 

இடம் : ஞ்சோவூர் - 04.            ங்கள்  உண்தயுள்ப, 

ோள்  :     

                (கு. டிபல்முருகன்)  


