தன் விவரம்
பதர்

; ச.சற்குருாதன்

து

:

திநந்ாள்

:

தி&துறந

; உிப் பதாசிரிர், ிழ்

கல்லூரி

;
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05-04-1967

அசு கறனக் கல்லூரி (ன்ணாட்சி,),.
-39.

9444429793

பாறனபதசி

;

ின்ணஞ்சல்

; sarguru.sambandham@gmail.com
கல்வித்தகுதி

தட்டம்

ிறுணம்

முதுகறன (எம்.ஏ)

பசன்றணப் தல்கறனக் ககம்

ஆய்ில்ிறநஞர்

அகப்தா தல்கறனக்

ஆண்டு
1990

குி
I

2008

I

1996

I

ககம்

(எம்.ஃதில்)
இறபர் ஆசிரிர் கல்ி

அண்ாறன தல்கறனக் ககம்

(தி.எட்)
சான்றிதழ்
துறந

ிறுணம்

ஆண்டு

ிரிவுறாபர் குி

தல்கறனக் கக ிில்றகக் குழு, புதுில்னி

1996

Linguistics

Dept of TAMIL LANGUAGE, University of Madras

1990

றச சித்ாந்ம்

றச சித்ாந்த்துறந, பசன்றணப் தல்கறனக்

1991

ககம்
ாட்டுப் புநில்

ிழ் இனக்கித்துறந,பசன்றணப் தல்கறனக்

1993

ககம்
பணி அனுபவம்
கல்லூரி

;

இடம்

19 ஆண்டுகள்
திில் பசர்ந்

இறுிப் தி ாள்

ாள்
ார்கிரிபகாரிஸ்

பசன்றண

06-09-1997

24-12-2007

பசங்கற்தட்டு

26-12-2007

30-09-2011

கல்லூரி
இா.ப.அசு கறனக்
கல்லூரி

உ.ா. அசு கறனக்

பதான்பணரி

30-09-2011

01-08-2016

கல்லூரி(ன்ணாட்சி),
அசு

02-08-2016

கறனக் கல்லூரி(ன்ணாட்சி),

புத்தாக்கப் பயிற்சி

;

ிழ்ாடு உர்கல்ி ன்நம்,பசன்றண
ற்றும் தல்கறனக் கக ிில்றகக் குழு –
கல்ிப் திாபர் கல்லூரி
தாிாசன் தல்கறனக் ககம்,, ிருச்சி

புத்ததாளிப் பயிற்சி

;

26-12-2007 முல் 24-01-2008 ற

தல்கறனக் கக ிில்றகக் குழு
கல்ிப் திாபர்

கல்லூரி

பசன்றணப் தல்கறனக் ககம்,
10- 11 -2010 முல் 30 – 11 – 2010 ற
பயிலரங்குகள்
றனப்பு / துறந

ிறுணம்

ாள் / ஆண்டு

ற சம் ற்றும்

றத் துறந

10 -09 -1992 முல்

சுடிில்

ஆசிில் ஆய்வு ிறுணம்

14 – 02 – 1994 முல் 07 – 03-

த்தும்

பசன்றணப் தல்கறனக் ககம்

1992

ற்றும் இந்ி

1994

உர்கல்ித்துறந
STRATEGIES OF LINGUISTIC

Dept of SANSKRIT UNIVERSITY of

PANINIYAM and THOLKAPPIYAM

OF CLASSICAL TAMIL , CHENNAI

DESCRIPTION ADOPTED in

06 – 10 –

13 -12 -2010 to 23 -12 - 2010

MADRAS and CENTRAL INSTITIUTE

ததசிய கருத்தரங்கு கட்டுரர / தவளியீடுகள்

றனப்பு
அடிார்க்கு அடிர்

ிறுணம்

ாள்/ஆண்டு

ிழ்த்துறந
தல்கறனக்

தாிார்
ககம்

&

தல்கறனக்

ககத்

ன்நம்,

ிில்

29&30 ப 1993

இந்ி

ிாசிரிர்
துறந,

புதுறப் தல்கறனக் ககம்
ிருப்பதாரூர்

ிழ்த்துறந,

சந்ிிமுறந

தல்கறனக்
தல்கறனக்

துற
ககம்

ககத்

காாசர்
&

இந்ி

ிாசிரிர்

27,28&29 ப 1994

ன்நம்,

ிில்

துறந,

,புதுறப் தல்கறனக் ககம்

சிற்நினக்கி

பசனம்

பலூர்

கந்சாி

பர்ச்சிில்

றச

கண்டர்

கல்லூரி

அடிார்கபின்

தங்கு-

தல்கறனக்

ககத்

ன்நம்

ிில்

காறக்கானம்றார்

20&21 ப 1995

இந்ி

ிாசிரிர்
துறந,

புதுறப் தல்கறனக் ககம்
பால்காப்திம் காட்டும்

இா.ப.அசு

கறனக்

பய்ப்தாட்டுர்வு-

,பசங்கற்தட்டு

பதருிம்

ிாய்வு ிறுணம் பசன்றண

கால்டுபல் – ாழ்வும்

புத்பாபிப்

திகலம்

ிினக்கித்துறந

&

கல்லூரி

16&17 ிசம்தர் 2009

பசம்பாித்
திற்சி
பசன்றணப்

10- 11 -2010 முல்
30 – 11 – 2010 ற

தல்கறனக் ககம்
அர்வுத் றனர், ிழ்

ிழ்த்துறந,

பசவ்ில் தில்

கறனக்

பய்ல் ின ாழ்ில்

பதான்பணரி&

உ.ா.

அசு

கல்லூரி(ன்ணாட்சி),

,

05-02-2014 முல் 0702-2014 ற

பசம்பாித்

ிாய்வு ிறுணம் பசன்றண
ிறபாி எழுதில்

இா.ப.அசு

ாழ்ில் கூறுகள்

,பசங்கற்தட்டு

கறனக்
&

கல்லூரி

08-03-2014

பசம்பாித்

ிாய்வு ிறுணம் பசன்றண
புநானூற்நில் சத்துக்

குருாணக் கல்லூரி பசன்றண &

20-03-2014 முல்

பகாட்தாடு

பசம்பாித்

22-03-2014 ற

ிாய்வு

ிறுணம் பசன்றண
ாற்று கட்டுறத் பாகுப்புநூல்

ிில் அநிில்

பபிீடு . ிழ்த்துறந, உ.ா.
அசு

25-02-2015

கறனக்

கல்லூரி(ன்ணாட்சி),,
பதான்பணரி.
வகித்த/வகிக்கும் தபாறுப்பு / பதவிகள்

தபாறுப்பு / பதவிகள்

ிறுணம்

கானம்

கல்ிக்குழு உறுப்திணர்,

கல்ிக்குழு, பசன்றணப்

26-02-2002 முல்

ார்கிரிபகாரிஸ்

தல்கறனக் ககம்

25-02-2005 ற

கல்லூரி

26-012-2005 முல்
24-12-2007 ற

ிட்ட அலுனர்

ாட்டுனப்தித்ிட்டம்

22-07-99 முல் 24-

ாட்டுனப்தித்ிட்டம்

பசன்றணப்தல்கறனக் ககம்

12-2007 ற

ார்கிரிபகாரிஸ்
கல்லூரி
பசி ார் தறட
அலுனர் (பதாறுப்பு)

3  ா தறடப்திரிவு ப.ா.த.

இா.ப. அசு கறனக்

காஞ்சிபும்,

01-06-2008 முல் 0605-2010 ற

12-07-2010 முல்13-

கல்லூரி,பசங்கற்தட்டு

09-2010 ற

ிட்ட அலுனர்

ாட்டுனப்தித்ிட்டம்

14-07-2010 முல்

ாட்டுனப்தித்ிட்டம்

பசன்றணப்தல்கறனக் ககம்

30-09-2011 ற

இா.ப. அசு கறனக்
கல்லூரி,பசங்கற்தட்டு
உி பர்ாறர்

உ.ா. அசு கறனக் கல்லூரி
(ன்ணாட்சி), பதான்பணரி.

பர்ாறர்

உ.ா. அசு கறனக் கல்லூரி
(ன்ணாட்சி), பதான்பணரி.

16-09- 2014 முல்
-

-

01-03-2016 முல்
-

-

இ திகள்
ாட்டு
லப்பணித்திட்டம்
;புத்தாக்கப் பயிற்சி

ிறுணம்

கானம்

பசன்றண சமூகப்திப் தள்பி

12-07-2000 முல்

(MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK)

21-07-2000 ற

Traininig,Orientation and Research

centre
NATIONAL

National Service Scheme

NATIONAL
MEMBER

IV State Level NSS motivational
Cum

26-12-2002 TO
30-12-2002

Cultural Festival KOODAL MURUGU –
2002 Organaized by
UNIVERSITY OF MADARAS
புத்ததாளிப் பயிற்சி

பசன்றண சமூகப்திப் தள்பி
(MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK
Traininig,Orientation and Research centre
National Service Scheme

04-08- 2003 முல்
08- 08- 2003 ற

Capacity Building Programme

V.V.Giri National Labour Institiute

20-12-2004 to

on Child Labour for Officials off

Noida, Uttar pradesh

27-12-2004

NSS
Co-conveor

XXII INTER – UNIVERSITY NATIONAL

21-01-2007 TO

YOUTH FESTIVAL “ KALAI SARAL”

25 – 01- 2007

Organaized by UNIVERSITY OF
MADARAS
The Mega Project AWARD

UNIVERSITY OF MADARAS

2011

National Service Scheme

றகத்நிக்கு றக
பகாடுப்[பதாம்
அறப்தாபர்/ ிா டத்துணர்
திட்டம்

முகாம்

எண்ிக்றக

ாட்டு

ஆண்டு

லப்பணித்திட்டம்

ருத்துமுகாம்,

குருிக்

ார்கிரிபகாரிஸ்

பகாறட முகாம்

,கண் சிகிச்றச

கல்லூரி ,பசன்றண

முகாம் , தல்

&

சிநப்பு

முகாம்

(பதாது

9
ஆண்டுகள்

சிகிச்றச முகாம்

,அடிப்தறட சுகாாம் பதணுல்,

இா.ப. அசு கறனக்

எய்ட்ஸ்,

கல்லூரி,பசங்கற்தட்டு

பாய்,

பதானிபா,
ீரிிவு

ீறப்பு
திகள்,
ற்றும்

பாழு
பாய்,

ற்றும்

சாறன

ீ ட்புப்

பதாக்குத்து

தாதுகாப்பு

ிிமுறந,

கபிர் ற்றும் முிபார் னன்
தாதுகாப்பு

,குந்றத்

பாினாபர்
புறகிறன
ஒிப்பு

முறந

ஒிப்பு,

ற்றும்

ிிப்புர்வு

து

முகாம்,

கால்றட தாரிப்பு முகாம்)
பசி ார் தறட

ஆண்டு சிநப்பு முகாம் /

இா.ப. அசு கறனக்

புறகிறன எிர்ப்பு பதிகள்

2 ஆண்டுகள்

கல்லூரி,பசங்கற்தட்டு
Facilitator

Trainig on Mobile Phone Services
L.N.GOVT.COLLEGE,PONNERI

8 – 10- 2014
10 -10 - 2014

to

