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சர்வதேசத் ேமிழ் ஆய்விேழ்
இரண்ைாயிரத்து

ஐந்நூறு

இலக்கிய மரடபக் வகாண்டுள்ள
வாய்ந்

வமாழியாகும்.

வமாழிகளில்

ஆண்டுகளுக்கும்

சமல்

பழடம

வாய்ந்

மிழ்வமாழி, உலகிசலசய மிகவும் பழடம

உலக

வமாழிகளுள்

மூத் தும்

முன்சனாடியுமான

மிழ் வமாழியும் ஒன்று என்றால் அது மிடகயாகாது. ’ச மதுரத்

மிசழாடே உலவகங்கும் பரவும் வடக வேய் ல் சவண்டும்’ என்ற மகாகவி
பார ியின்

கனடவ

வவளிநாடுகளிலும்

நனவாக்கும்
பல

வடகயில்

ற்சபாது

உள்நாட்டிலும்

மிழ்

இருக்டககள்

பல்கடலக்கழகங்களில்

அடமக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும்
முழுடமயான

ேர்வச ே

அங்கீ காரம்

அளவில்

கிடைக்கா து

மிழ்

ஆய்வுகளுக்கான

வருத் மளிக்கும்

ஒன்றாகும்.

சமலும், ேர்வச ே ஆய்வுச் சூழலில் பரவலாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ை
ேிறந்

Scopus மற்றும் Web of Science

ஐந்துக்கும்

சமற்பட்ை

அறிவியல்

வ ாைர்பான

இதுவடர நமது
ரவுப்

வமாழிகளில்
ஆய்வுகள்

ளங்களில் இதுவடர நாற்பத்து

வவளிவந்

கடல,

இலக்கிய

ரவுப்படுத் ப்பட்டுள்ளன.

மிழ் வமாழியில் வவளிவந் ிருக்கின்ற எந்

படுத் ப்பைவில்டல.

ேர்வச ேத்

ரவு

இவற்டறக்

டல

கருத் ில்

மற்றும்

இருப்பினும்
ஆய்வுகளும்

வகாண்சை

நமது

மிழ் ஆய்வி ழ் (E-ISSN: 2582-1113) வ ாைங்கப்பட்ைது.

நமது ச ா்வதேசத் ேமிழ் ஆய்விேழ், இந்ேிய வின் முேல் Google scholar,
cross reference indexed மற்றும் DOI எண் ப ிவுவபற்ற ேமிழ் ஆய்விேழ கவும்,
பல்கலைக்கழக

ம னியக்

குழுவின்

இக்வகாரானா

ீநுண்மி

ஆய்வுத் ிறடன

சமம்படுத்தும்

அங்கீ க ரம்

வபருந்வ ாற்றுக்
சநாக்கிலும்

பபற்ற

ஆய்விேழ கவும்,

காலத் ிலும்

ஆய்வாளர்களின்

ஆய்வறிடவ

விரிவுவகாள்ளச்

வேய்யும் சநாக்கிலும் நூற்றுக்கும் அ ிகமான வமய்நிகர் கருத் ரங்குகடளயும்
ிறன் சமம்பாட்டுப் பயிலரங்குகடளயும் வ ாைர்ந்து
development
வருகின்றது.

programs)

நைத் ிக்

வகாண்டிருக்கின்ற

(Online webinars and Faculty
இ ழாகவும்

இருந்து

அத்துைன்

மிழாய்வுகடள

ஆய்வுப்புல

உலகத் ரத் ிற்கு

வல்லுநர்களின்

ஆய்வுக்கட்டுடரகடள
பயன்பாட்டிற்கும்

உயர்த்தும்

சநாக்கில்

ம ிப்பீட்டைப்வபற்று

வவளியிடு ல்,

அங்கீ காரத் ிற்கும்

ரமான

அவற்டற

ஏற்றவடகயில்

உலகளாவிய

எண்ணிமப்படுத்து ல்

(digitalize), மு லிய பணிகடள வ ாைர்ந்து வேயல்படுத் ி வருகின்றது. சமலும்
பன்ன ட்டு

ேமிழறிஞர்கதை டு

ஆய்வுவைர்ச்சிக்க ன

பே டர்புகலை

முன்பனடுப்புப்

பணிகலை

ஆய்வ ைர்களுக்கும்,

ஆய்வுப்புல

உலரய டுவேற்கும்

விவ ேிப்பேற்கும ன

சூழலையும்

ஏற்படுத்ேித்

ஆய்வுப்சபாக்குகடளயும்
களங்களில்

பு ிய

ஊக்குவித் ல்,

ேருேல்,

அவற்றின்

வேயல்பாடுகளில்
ஆய்வாளர்களின்

ஆய்வாளர்கடள

பல்சவறு

ஆய்வுச்

முன்னிற்கின்றது.

வேயல்பாடுகடள

பு ிய

வேழுடமமிக்கவ ாரு

சபான்ற

அ ிகஅக்கடறசயாடு
ஆய்வுச்

ம ிப்பிட்டு,

ஆய்வுவேய்ய

சமம்பட்ை

அேற்க ன

இதுவடரயிலான

சபா ாடமகடளயும்

உருவாக்கு ல்

ஆய்வுச ர்ந்து

வ ய்ப்புகலையும்,
மிழ்ச்சூழலில்

ஆய்வுத் ிறன்

ேமிழ்

தமற்பக ள்ளுேல்,

அறிஞர்களுக்குமிலடதய

அணுகுமுடறகளில்

ஆய்வாளச்ேமூகத்ட

ஏற்படுத்ேிக்பக ண்டு

அத்துைன்

ஊக்குவிக்கும்

வி மாக

ஆய்வாளர்களுக்கு குறுந் ிட்ை ஆய்வுப்பணிகளுக்கு நி ிகடள நல்கியுள்ளது.
ற்வபாழுது இ ன் வ ாைர்ேியாக
ஊக்கப்படுத் வும்,
உணர்டவயும்

மிழ்

மிழ்வமாழி மற்றும் இலக்கியக் கல்விடய

மாணவர்களிடைசய

உற்ோகத்ட யும்

ஏற்படுத்தும்

மிழாய்வறிவு

வடகயிலும்,

ோர்ந்

மிழ்பயிலும்

மாணவர்களுக்கு வபாருளா ார ரீ ியிலான ேிறு உ வியாகவும் இளங்கலை
ேமிழ் மற்றும் முதுகலை ேமிழ் இறுேியாண்டு பயிலும் மாணவர்களுக்கு
ஆய்வு

நிேியாக

மாணவர்கள்

(Rs.

5000.00)

இவ்விண்ணப்பத் ிடன

வழங்க
நிடறவு

உள்தளாம்.
வேய்து

விருப்பமுள்ள

funding@irjt.iorpress.org

என்ற மின்னஞ்ேல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு சகட்டுக்வகாள்ளப் படுகிறார்கள்
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ID of the student
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email ID of the Guide

4
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Institution/Organization
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6

Details of Project Proposal including
Abstract

To be enclosed separately

(not exceeding one page)
Bio-data of the student
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Place :
Date :

Signature of the Guide
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Signature of the Applicant
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