
 

 

ன் ிக் குநிப்புகள் 

பதர்     : து. திதாகன் 

ந்தார் பதர்   : ிரு . சி. துதக்கண்ணு.       

திநந் தி    : 04.09.1988  

தாலிணம்    : ஆண் 

ிந் பாடர்பு பகாி : 3/38 சதடபூசாாிதட்டி, பதாய்தகப்தட்டி           

(அஞ்சல்), ப்தாதந(),  ிருச்சி ாட்டம் - 

621306 

அதனததசி எண்   : 9500306324 

ின்ணஞ்சல்    : prabaharanpoigai@gmail.com 

கல்ித் குிகள்   : M.A., B.Ed., M.Phil., NET 

தாடம்     : ிழ் 

தாடப்திாிவு கல்லூாி / தல்கதனக்ககம் தர்ச்சி பதற்ந 

ஆண்டு 

ிலக்காடு 

B.A பதாிார் ஈ.ப.ா கல்லூாி, ிருச்சி. 

தாிாசன் தல்கதனக்ககம், ிருச்சி. 

2009 73.84 

M.A ஜால் பகம்து கல்லூாி, ிருச்சி. 

தாிாசன் தல்கதனக்ககம், ிருச்சி. 

2014 80.2 

M.Phil ஜால் பகம்து கல்லூாி, ிருச்சி. 

தாிாசன் தல்கதனக்ககம், ிருச்சி. 

2016 87 

B.Ed .உ.சி கல்ிில் கல்லூாி, தூத்துக்குடி 2010 70.1 

NET தல்கதனக்கக ாணிக்குல DEC – 2014 - 

ிருதுகள் 

 கல்லூாி ானர் ிருது – ஜால் பகது கல்லூாி, ிருச்சி. (2012 - 2014) 

 இபம் பசால்னசு ிருது – ிருச்சி (2013) 



 

 

தசிக் கருத்ங்கு – ஆய்வுக் கட்டுதகள் 

. எண் ாள் ிகிடம் தனப்பு 

1 11.03.2016 ஸ்ரீத் ஆண்டன் கதன 

ற்ரம் அநிில் கல்லூாி, 

ிருச்சி – 5 

காபதகப் புனர் தாடல்கபில் 

பதாருள்பகாள் பதந 

2 24.09.2016 ஸ்ரீத் ஆண்டன் கதன 

ற்ரம் அநிில் கல்லூாி, 

ிருச்சி – 5 

இாானுஜர் பர்த் 

த பநி 

 

தன்ணாட்டுக் கருத்ங்கு – ஆய்வுக் கட்டுதகள் 

. எண் ாள் ிகிடம் தனப்பு 

1 08.12.2015 தபாபர் கபிர் கல்லூாி, 

ஈதாடு. 

தட்டிணத்ார் தாடல்கபில் 

இதநச் சிந்தணகள். 

2 15.03.2019 ஸ்ரீத் ஆண்டன் கதன 

ற்ரம் அநிில் கல்லூாி, 

ிருச்சி – 5 

கி.ா.ின் னுசங்க நூலில் 

பல்தன ட்டா க்கும் 

கானாகாக் காட்சிகலம் 

 

தன்ணாட்டு இத இழ் – ஆய்வுக் கட்டுதகள் 

. எண் இழ் பதர் இழ் எண் தனப்பு 
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கருத்ங்குகள் 

 தூத்துக்குடி .உ.சி கல்ிில் கல்லூாி டத்ி HUMAN RIGHTS PRACTICES 

IN EDUCATION என்ந இண்டு ாள் தசிக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு. (18 & 19. 

12. 2009) 



 

 

 தூத்துக்குடி .உ.சி கல்ிில் கல்லூாி டத்ி ROLE OF I.C.T IN TEACHERS 

EDUCATION என்ந இண்டு ாள் தசிக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு. (19 & 

20.02.2010) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி இதநருட் கிி கா. அப்துல்கபூர் 

ததடப்புகள் என்ந தசிக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு. (04.03.2014) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி இஸ்னாித் ிழ்ச் சிற்நினக்கிங்கள் என்ந 

தசிக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு (27.02.2013) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி ிழ் இனக்கிங்கபில் பதண் 

எலத்ாபர்கபின் ததடப்தாலத என்ந தசிக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு 

(15.10.2018) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி ிின் சகானக் கதாடல் என்ந தசிக் 

கருத்ங்கில் தங்தகற்பு (25.02.2019) 

                                                  

                                                

                                                 . 

(28.11.2019) 

                                                     

                                                      

                                  (27.02.2020) 

 ஸ்ரீத் ஆண்டன் கதன ற்ரம் அநிில் கல்லூாி டத்ி பாிகலம் 

இனக்கிங்கலம் என்ந இதிப் தன்ணாட்டுக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு 

(22.07.2020) 

                                                     

                                                 

                              –                 

இதிப் தன்ணாட்டுக் கருத்ங்கில் தங்தகற்பு (28.01.2021) 

 

 



 

 

 தினங்குகள் 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி WORKSHOP ON LEADERSHIP 

TRAINING தினங்கில் தங்தகற்பு  (25.02.2013) 

 பசம்பாித் ிாய்வு த்ி ிரணபம் ஜால் பகம்து கல்லூாியும் 

இதந்து டத்ி  “ஆற்ரப்ததட இனக்கிங்கபின் ணித்ன்தயும் 

பர்ச்சியும்” என்ந தனப்தில் தடபதற்ந தத்துாள் தினங்கில் தங்தகற்பு. 

 தால் ிக அசாங்கம் டத்ி  ஏல ாள் (01.08.2013 பல் 07.08.2013 

த) இபந்ிர் இனக்கிப் தட்டதநில் தங்தகற்பு. 

 ஸ்ரீத் ஆண்டன் கதன ற்ரம் அநிில் கல்லூாி டத்ி 

“இதத்ிழ்” என்ந தினங்கில் தங்தகற்பு (14.03.2017) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி IMPROVING TEACHING PRACTICES – A 

STRATEGIC APPROACH தினங்கில் தங்தகற்பு  (23.06.2018) 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி டத்ி PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR 

ACADEMIC LEADERSHIP IN CURRICULUM DESIGN தினங்கில் 

தங்தகற்பு  (18&19.01.2019) 

                                            Staff 

Enrichment Programme on Ownership Culture                    

(14.06.2019) 

                                            “E – Contenty 

Development”     Faculty Development Programme          

(30.06.2020 – 04.07.2020) 

                                            “National 

Education Policy - 2020”     Webminar          (08.08.2020) 

                                                

              “Free E-Resourses”     Orientation Programme   

       (29.07.2021) 

 



 

 

தி அனுதம்  

 ஏ.தக.டி பட்ாிக்குதனசன் தல்ிதனப்தள்பி, கள்பக்குநிச்சி – 2 ருடங்கள் 

 ஸ்ரீத் ஆண்டன்  கல்லூாி (ன்ணாட்சி), ிருச்சி  – 4 ருடங்கள் 

 ஜால் பகம்து கல்லூாி (ன்ணாட்சி), ிருச்சி  – 18.06.2018             

    

கிணி  

 Ms word, Ms Power Point தலும் சின அடிப்ததடத் கல்கள் 

பாதனக்காட்சி ிகழ்ச்சிகள் 

 கதனஞர் பாதனகாட்சிின் தகச்சுதத் பன்நல் ஐ. லிதாிின் “ல்னாப் 

ததசுங்க ல்னதத ததசுங்க” ிகழ்ச்சிில் தங்தகற்பு. 

 ஸ்ரீாம் இனக்கிக் ககம் டத்ி ிருக்குநள் ததச்சுப் ததாட்டிில் தணி 

ண்டன அபில் பலிடபம் ாின அபில் ஆரல்       பதற்தநன். 

(01.09.2013) இந்ிகழ்ச்சி பஜா ப்பஸ் பாதனக்காட்சிில் பிதப்தாகிது. 

(26.01.2014) 

 கதனஞர் பாதனக்காட்சிின்  “பஞ்சு பதாரக்குில்தனத” ிகழ்ச்சிில் 

தங்தகற்பு. 

 

ாபணாலி ிகழ்ச்சிகள் 

 16.01.2009 அன்ர ிருச்சிாப்தள்பி ாபணாலி ிதனத்ில் இதபதா 

ிகழ்ச்சிில் தங்தகற்நல். 

 15.08.2013 அன்ர ிருச்சிாப்தள்பி ாபணாலி ிதனத்ில் “இதபஞர்கபின் 

பற்நிக்குப் பதாிதும் துத ிற்தர்கள் பதற்தநார்கபா? ற்தநார்கபா? ” 

என்ந தனப்தில் தட்டின்நம் லிதப்தில் கனந்து பகாண்தடன். 

 12.08.2016 அன்ர ிருச்சிாப்தள்பி ாபணாலி ிதனத்ில்  “எண்ணுது 

உர்வு” ற்ரம் “தி ததாற்ர” ஆகி தனப்புகபில் உத ிகழ்த்ிதணன். 



 

 

 27.09.2019 அன்ர ிருச்சிாப்தள்பி ாபணாலி ிதனத்ில்  ாட்டுப்புநில் 

      உத ிகழ்த்ிதணன். 

தாிசுகள் 

 ிழ் பர்ச்சித் துதந டத்ி ததச்சுப் ததாட்டிில் ாட்ட அபில் பல் 

தாிசாக ரூ – 10,000 பதற்தநன். 

 காதக்குடி கம்தன் ககம் டத்ி கம்தாாப் ததச்சுப் ததாட்டிில் ாின 

அபில் பற்தாிசாக ரூ – 1000 பதற்தநன். 

 காதக்குடி கம்தன் ககம் டத்ி ிருக்குநள் ததச்சுப் ததாட்டிில் ாின 

அபில் இண்டாம் தாிசாக ரூ – 750 பதற்தநன். 

 கதனஞர் அநக்கட்டதப சார்தில் தடபதற்ந ததச்சுப் ததாட்டிில் பற்தாிசாக 

ரூ – 15, 000 பதற்தநன். (09.09.2012) 

 ிருச்சிாப்தள்பி ிழ்ச்சங்கம் டத்ி ததச்சுப்ததாட்டிில் ாட்ட அபில் 

ஆரல் தாிசாக ரூ – 500 பதற்தநன். 

 ிழ்ாடு கதன இனக்கிப் பதருன்நம் டத்ி  

ததச்சுப் ததாட்டிில் பல்தாிசு (01.09.2012) 

தாட்டுப் ததாட்டிில் இண்டாம் தாிசு (01.09.2012) 

 கிப்னா தல்சுத ா இழ் டத்ி ீனாது திப் பதருிா ததச்சுப் ததாட்டிில் 

இண்டாம் தாிசாக ரூ – 500 பதற்தநன். (25.01.2013) 

 அிாம்தட்டிணம் கார் பதகீன் கல்லூாி டத்ி அதணத்துக் 

கல்லூாிகலக்கிதடதாண ததச்சுப் ததாட்டிில் பற்தாிசாக ரூ – 1000 பம் 

சுற்தகடபம் பதற்தநன். (28.04.2013) 

 ரனர்ச்சி ிாிட பன்தணற்நக் ககம் டத்ி ாட்ட அபினாண 

ததச்சுப்ததாட்டிில் பலிடபம் (ரூ - 3000) ண்டன அபினாண 

ததச்சுப்ததாட்டிில் பன்நாிடபம் ( ரூ -1000) இபம் பசால்னசு ிருதும் 

பதற்தநன். (05.01.2014) 

 ிருச்சிாப்தள்பி க்கநிஞர் சங்கம் டத்ி ததச்சுப்ததாட்டிில் பல்தாிசாக 

ரூ – 5000 பதற்தநன். (12.09.2013) 

 

 



 

 

உதகள் 

 ிருச்சிாப்தள்பி ிழ்ச் சங்கத்ில் 01.11.2017 அன்ர ட்டா இனக்கித்ின் 

பன்ணத்ி ஏர் என்ந தனப்தில் உத 

 ிருச்சிாப்தள்பி ிழ்ச் சங்கத்ில் 26.06.2018 அன்ர 2010 க்கு பந்த 

புதுக்கிதகள் என்ந தனப்தில் உத 

 ிருச்சிாப்தள்பி ிழ்ச் சங்கத்ில் 26.06.2019 அன்ர தன்பக ஆலத - 

ாஞ்சில் ாடன் என்ந தனப்தில் உத 

 S.B.I.O.A தின் தல்ிதனப்தள்பிில் 05.09.2019 தடபதற்ந ஆசிாிர் ிண 

ிகழ்ில் சிநப்பு ிருந்ிணாகப் தங்தகற்ர ஆசிாிர் ிண உத. 

  ிருச்சிாப்தள்பி ிழ்ச் சங்கம் டத்ி கம்தன் ிாில் 07.09.2019 அன்ர 

ாகபம் ாகபம் பன்ந ாபான்  என்ந தனப்தில் உத. 

                                                 

                                   “                     

     -         ”                 (09.06.2021) 

 

உரிபாி 

 ததன கூநப்தட்டுள்ப பசய்ிகள் அதணத்தும் உண்தாணத என்ர 

உரிபிக்கிதநன்.           

 

         ங்கள் உண்தயுள்ப 

இடம் : 

ாள்   :              ( து. திதாகன்) 


