
RESUME 

Name :Mrs.AThilagavathy 

 

Department :Tamil  

Designation :Asst.Prof in Tamil 

Category : SF 

Phone No : 9944790811 

Email Id :thilagavathy.amperumal @gmail.com 

Date of Birth : 15.06.1975 

Date of Joining : 04.07.2012 

Date of Retirement :  ____ 

 

 

Qualification: 

Sr. Category 
Name of the 

Degree 
Specializ

ation 
Year of 
Passing 

Name of the 
College/University 

% of Marks 
/ Grades 
Obtained 

Class 
Obtained 

1     UG B.Lit Tamil 1978 
Raja’s College ,Thiruvaiyaru, 
Bharathidasan University 
Tiruchirappalli 

56.7 % II Class 

2      PG M A Tamil 2000 

Raja’s College,      
Thiruvaiyaru,   
Bharathidasan  University  
Tiruchirappalli 

64.4 % I Class  

3 M.Phil M.Phil Tamil 2002 

Raja’s College , 
Thiruvaiyaru, Bharathidasan  
University  
Tiruchirappalli 

83.8 % 
I Class 
with 
Distinction 

 
4 

S L E T  S L E T Tamil 1999 
Bharathidasan       
University  

    _____   Pass 

5 UG  T P T  Tamil 2010 
Tamil  University 
Thanjavur 

82.2 %   I Class 

6 
Certificate    
course 

Thirukkural 
Elampulamiyar 

Tamil 2001 
Thirukkural Kalvi Maiyam 
Tiruchirappalli 

------   Pass 

7 PH.D Ph.D Tamil 
2014 
to   Till 
now 

M.S. University 
Tirunelveli 

_____ ____ 

 

 



 

 
Papers Published: 
 

Sr Name of The Author Title of the Paper 
Name of the 
Journal 

Year 

Vol. 
No. 
Issue 
No. 

Page 
No 

Impact 
of 
Factor 

1 திருமதி.அ.திலகவதி 
நீதி 

இலக்கியங்களில் 

அறம் 

ஆய்த 

எழுத்து 

பன்னாடட்ுத் 

தமிழியல் 

ஆய்விதழ் 

ஜனவரி 
2019 

1 
75 
- 77 

42330 

2 திருமதி.அ.திலகவதி 

சங்க 

இலக்கியங்களில் 

வாழ்வியல் 

சிந்தனனகள் 

சான் 

லாக்ஸ் 

பன்னாடட்ுத் 

தமிழியல் 

ஆய்விதழ் 

ஜனவரி  
2019 

 1  
118 

121  
3.085  

3 திருமதி.அ.திலகவதி 

 சங்க 

இலக்கியங்களில் 

வாணிகம் 

சான் 

லாக்ஸ் 

பன்னாடட்ுத் 

தமிழியல் 

ஆய்விதழ் 

பிப்ரவரி 
2019 

2 
143 
145 

3.085 

4 திருமதி.அ.திலகவதி 

கு.அழகிரிசாமியின் 

குமாரபுரம் 

ஸ்டடஷன் 

சிறுகனத ஒரு 

பாரன்வ   

நவீனத் 

தமிழாய்வு 

பிப்ரவரி 
2019 

1 
163 
166 

40720 

5 திருமதி.அ.திலகவதி புறநானூற்றில் 

காணப்படும் 

வாழ்வியல் 

விழுமியங்கள் 

சான்லாக்ஸ் 

பன்னாடட்ு 

ஆய்விதல் 

மாரச் ்

2019 
1 

121 
123 

3.085 

   

Academic Experience: 
 

Name of the College 
Whether 
Aided/SF 

Designation  
Joining 
Date 

Relieving 
Date 

Experience 

Years Months Days 

Sengamala Thayar   
Educational Trust   
Woman’s  College      
Mannarkudi 

Sf 
Assistant 
professor in 
Tamil 

23 06.2004 31.03.2006 1 9 7 

Arigar Anna Teacher  
Training Institute  
Thoothukudi 

Sf 
Assistant 
professor in 
Tamil 

01.06..2008 03.07.2012 4 1 2 

Kamaraj college      
Thoothukudi 

Sf 
Assistant 
professor in 
Tamil 

04.07.2012    Till 10 2 9 

    Total    16  0    18 



6 திருமதி.அ.திலகவதி தமிழ் 

இலக்கியங்களில் 

பபண் பதய்வங்கள் 

நவீனத் 

தமிழாய்வு 

ஜனவரி 
2021 3 

825 

829 
--- 

7 திருமதி.அ.திலகவதி 
புறநானூற்றில்    

மனிதடநயம் 

சான்லாக்ஸ் 

பன்னாடட்ு 

ஆய்விதல் 

ஏப்ரல் 

2022 1 
10 

12 
3.025 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Conference / Seminar / Workshop / Orientation / Refresher Course / Symposia / Training Programme 
Attended: 

 
Sr. 
 

Theme Place 
International / 

National / 
State Level 

Year 
Resource Person / Paper 

Presentation / 
Participation 

1   

 

சிற்றிலக்கியங்களில் 

முக்கூடற் பள்ளு ஒரு 

பாரன்வ 

தூத்துக்குடி  
டதசியக்  

கருத்தரங்கம் 
2012  கடட்ுனர வழங்குதல்  

2 

சங்க 

இலக்கியங்களில் 

பண்பாடட்ுக் 

கூறுகள் 

டகானவ  
பன்னாடட்ுக்  

கருத்தரங்கம் 
2013  கடட்ுனர வழங்குதல் 

3 
எடட்ுதப்தானக 

நூல்களில் கண்கள்  
டகானவ  

டதசியக்  

கருத்தரங்கம் 
2013  கடட்ுனர வழங்குதல் 

4 
புறநானூறு காடட்ும் 

தமிழ் மாந்தர ்கடனம  
பசன்னன  

பன்னாடட்ுக்  

கருத்தரங்கம் 
2014  கடட்ுனர வழங்குதல் 

5 
குறளாசான் சுட்டிக் 

காடட்ும் கடனமகள் 
தருமபுரி 

பன்னாடட்ுக்  

கருத்தரங்கம் 
2014  கடட்ுனர வழங்குதல் 

6 
கம்பனின் பாத்திரப் 

பனடப்பில் பரதன்  
குடிடயற்றம்  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2014   கடட்ுனர வழங்குதல் 

7 

கலாசச்ார 

பவளிப்பாடுகளில்    

கனலகள்   

திருசச்ி  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

8  

அப்துல்கலாம் ஒரு 

அற்புதப் பிறவி  
இனளயான்குடி 

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 



      

9  

ஆசாரக்டகானவ 

கூறும் வாழ்வியல் 

பநறிகள்  

டகானவ  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

10  

பசச்த் 

தண்ணீரக்்காரி 

ஶ்ரீடபசச்ியம்மன் 

டகாவில் தல 

வரலாறும் 

வழிபாடுகளும் 

   ஈடராடு  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

11  

கலாப்பிரியாவின் 

உலபகல்லாம் 

சூரியன் கவினதத் 

பதாகுப்பில் சமூகம்  

 டகானவ  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

12  
திருமந்திரம் சுடட்ும்   

தத்துவம்  
 டகானவ  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2015  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

13  

நா. 

பாரத்்தசாரதியின் 

சமுதாய வீதி நாவல் 

கூறும் நாடகக் 

கனலஞரக்ளின் 

வாழ்க்னக தினல 

 திருசச்ி  
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

    

14  

தமிழ்ப் பண்பாடு 

ஆசியாவின் 

பாரம்பரியச ்பசாத்து  

சிவகங்னக 
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

    

15  

சங்க 

இலக்கியங்களில்

டதால் கருவிகள் 

 திருசச்ி  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

    

16  

சித்த மருத்துவமும் 

மூலினககளின் 

பயன்பாடும் 

 தூத்துக்குடி  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

17  
பபருந்தனலவர ்

காமராஜர ்
 தஞ்சாவூர ் 

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

18  

குடும்பவிளக்கு -    

ஒரு  நாள் நிகழ்சச்ி 

சுடட்ும் நல்லபதாரு 

குடும்பம்  

திருனவயாறு 
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

19  
வ.உ.சி. வாழ்வும் 

பணியும் 
 டகானவ  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2016  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

20  
தமிழர ்வளரத்்த 

அழகுக் கனலகள்  
 ஈடராடு  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2017  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

21  

பத்துப்பாடட்ு 

நூல்களில் 

காணலாகும் 

அரசரக்ளின் 

விருந்டதாம்பல் 

பண்பு  

 திருசச்ி  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2017  கடட்ுனர வழங்குதல் 



     

22  

நீதிநூல்கள் கூறும் 

மானுடவாழ்வியல்  

பநறிகள்  

 தூத்துக்குடி  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2017  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

23  

இரடன்டக் 

காப்பியங்களில் 

காணப்படும் 

பண்பாடட்ுக் 

கூறுகள் 

 பசன்னன  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2017  கடட்ுனர வழங்குதல் 

    

24  

மானுட டமம்பாட்டில் 

ஊடகங்களின் 

பங்களிப்பு  

திருபநல்டவலி  
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2017  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

25  

நாடட்ுப்புற 

இலக்கியங்களில் 

பண்பாடு  

 பசன்னன  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2018  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

26  
பதன் தமிழ்நாடட்ு  

நவ னகலாயங்கள் 
தருமபுரம் 

சித்தாந்த 

மாநாடு  
2018  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

27  
ஆறுமுகனும் 

ஆறுபனட வீடுகளும்  
 டகானவ  

இலக்கிய 

மாநாடு  

 

2018  
கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

28  

பழந்தமிழரக்ளின்

பதாழில்சார ்

புழங்கு பபாருடக்ள்  

 பசன்னன  

பன்னாடட்ுக்

காலாண்டு 

இதழ்  

2018  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

29  
ஐம்பூதத்தலங்கள் திருனவயாறு 

 ஆய்வு 

மாநாடு  
2018  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

30  
மனனத விடட்ு 

நீங்காதவடர!   
திருனவயாறு கவியரங்கம்  2018  கவினத வழங்குதல்  

     

31  
வள்ளுவர ்கூறும் 

வாழ்வியல் பநறிகள்  
 டகானவ  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2018  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

32  

நீதி 

இலக்கியங்களில் 

அறம்   

 ஈடராடு  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

33  

அருள் தரும் அறம் 

வளரத்்த நாயகி 

அம்மன் டகாவில் தல 

வரலாறு  

 டகானவ  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

    

34  

சங்க 

இலக்கியங்களில் 

வாழ்வியல் 

சிந்தனனகள் 

 திண்டுக்கல்  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

35  

சங்க 

இலக்கியங்களில்  

வாணிகம்  

 டகானவ  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

36  

கு. அழகிரி 

சாமியின்குமாரபுரம் 

ஸ்டடஷன்  சிறுகனத 

ஒரு பாரன்வ  

பானளயங் 

டகாடன்ட  

டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

37  
பழங்குடிச ்சமூகம் 

ஒரு பாரன்வ  
 டவலூர ் 

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 



 

 

 

 

 

 

 

     

38  

புறநானூற்றில் 

காணப்படும் 

வாழ்வியல் 

விழுமியங்கள் 

 டகானவ  
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

39  
புறநானூறு சுடட்ும் 

மனித உரினமகள்  
தூத்துக்குடி  

காலாண் 

-டிதழ் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

      

40  

தமிழ் 

இலக்கியங்களில் 

காணலாகும் 

நாடட்ுப்புற 

ஆடற்கனலகள் 

 டகானவ  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2019  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

41  

தமிழ் 

இலக்கியங்களில் 

நாடட்ுப்புறவியல் 

கூறுகள் 

 திருசச்ி  
ஆய்வு 

மாநாடு  

 

2019  
கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

42  
மீளாத்துயில் நீங்கி 

மீண்டும் வருவாயா ? 
திருனவயாறு கவியரங்கம்  2019  கவினத வழங்குதல்  

     

43  

திருக்குறளில் 

வாழ்வியல் 

சிந்தனனகள் 

 நாகரட்காவில்  
டதசியக்கருத்

தரங்கம் 
2020  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

44  

தமிழ் 

இலக்கியங்களில் 

பபண் பதய்வங்கள் 

திருவனந்த    

-புரம்  

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2021  கடட்ுனர வழங்குதல் 

     

45  

எடட்ுத் பதானக 

நூல்களில் 

காணலாகும் 

உணரவ்ுகள்  

 பசன்னன  
பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2021  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

46   

சங்க 

இலக்கியங்களில் 

திருக்குறள் 

கருத்தியல்கள் 

 நாகரட்காவில்  
டதசியக் 

கருத்தரங்கம் 
2021  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

47  
தமிழ்நாடட்ு 

வினளயாடட்ுகள் 
திருனவயாறு 

ஆய்வு 

மாநாடு  
2021  கடட்ுனர வழங்குதல் 

   

48  
புறநானூற்றில் 

மனிதடநயம்  
கானரக்குடி 

பன்னாடட்ுக்

கருத்தரங்கம் 
2022  கடட்ுனர வழங்குதல் 



 

 

Other Relevant Information:  

Sr Award Year 
1 தமிழ்த் பதன்றல் விருது 2016 
2 தமிழ் முகில் விருது 2017 

3 திருக்குறள் தூதுவர ்விருது   2018 

4 இந்தியாவின் அடுத்த ஆசிரியர ்அப்துல்கலாம்  விருது         2019 

5 காந்தியடிகள் விருது 2019 

6 முத்தமிழ் ஆய்வுசச்ுடர ்விருது       2019 

7 பாரதிப் பாவலர ்விருது 2020 

8 வீரமங்னக டவலுநாசச்ியார ் விருது   2021 

9 கற்பக விருடச்ம் மகளிர ்விருது 2021 

10 டதசத்தின் சிற்பி விருது              2021 

11 பசந்தமிழ் பசம்மல் விருது           2021 

12 வாழ்நாள் சாதனனயாளர ் விருது   2021 

13 சிறந்தஆசிரியர ்[தமிழ்ப்புலம்] விருது 2021 

14 டாக்டர ்இராதாகிருஷ்ணன்  விருது   2021 

15 நல்லாசிரியர ் விருது                2021 

 

 2018  மற்றும் 2019 ல்    தூத்துக்குடி  வாபனாலியில் உனரயாற்றியுள்டளன் 

 யாழ்ப்பாணம் பபாது நூலகத்திற்கு100  நூல்கனளக் பகானடயாகக் 

பகாடுத்துள்டளன் 

 மாணவரக்ளின் கல்வி  வளரச்ச்ிக்காக 24  வனலபயாளிக் காட்சிகனளத் தயார ்

பசய்து வழங்கியுள்டளன் 

 பகாடரானா விழிப்புணரவ்ுக்காக ஒரு  வனலபயாளிக் காட்சினயயும் 

உருவாக்கிக் பகாடுத்துள்டளன் 

 

It is certified that all the information provided are true to the best of my knowledge. 

 

 

(Endorsement by the Principal) 


