
 

 

 
 

 
 

PROFILE 

Name VIJAY S 

 

Department Tamil Language and Literature  

Designation Assistant Professor  

Email 
vijay31792@gmail.com 
vijay@aactni.edu.in  

Teaching Experience UG: 4 yrs  

 
 

Recognised Educational Qualifications 
 

S. 
NO. 

QUALIFICATION INSTITUTION BOARD/UNIVERSITY YEAR OF PASSING 

1 B.A 
Scott Christian College, 
Nagercoil 

Manonmaniam 
Sundaranar University  

2015 

2 M.A 
S.T.Hindu College, 
Nagercoil 

Manonmaniam 
Sundaranar University 

2017 

3 NET CBSE 
University Grand 
Commission 

2017 

4 SET 
Mother Therasa 
University, Kodaikanal 

Mother Therasa 
University, Kodaikanal 

2017 

5 Ph.D 
Madurai Kamaraj 
University 

Madurai Kamaraj 
University 

(pursuing) 

 

mailto:vijay31792@gmail.com
mailto:vijay@aactni.edu.in


 

 

 
 
 

Work Experience 
 

S.No Name of the Institution Designation 
Nature of 

Work 
Period 

1. ஆதர்ஷ் வித்யா கேந்திரா 

கேனிலைப் பள்ளி,  

நாேர்கோயில்  

தேிழாசிாியர் ேற்பித்தல்  1 ஆண்டு  

2. அருள் ஆனந்தர் ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

உதவிப் 

கபராசிாியர்  

ேற்பித்தல்  24/8/2018 முதல்… 

(4 ஆண்டுகள்) 

 
 

Publications (Contributions in Journals/Edited Books/Proceedings) 
 

Title of the Paper 
Journal / Book / 

Proceedings 
Level 

ISSN / ISBN 
No 

Publisher 
and Place 

பன்கனாக்குப் 

பார்லவயில் தேிழ் 

இைக்ேியங்ேள் 

இராஜா 

பப்ளிகேஷன் / 

சசம்சோழித் தேிழ் 

பன்னாட்டு 

ஆய்விதழ் 

பன்னாட்டு 

ஆய்விதழ் 
2321 - 0737 ஜோல் 

முேேது 

ேல்லூாி, 

திருச்சி 

ேந்தர்வன் 

ேவிலதேளில் 

அலையாள 

ேீட்டுருவாக்ேம் 

இைக்ேியத்தில் நிைம் 

சோழி 

அலையாளங்ேள் 

 

ஆய்வரங்ேத் 

சதாகுப்பு 

நூல் 

978-93-

86568-84-7 

அருள் 

ஆனந்தர் 

ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

 
 

Books/Journals Published or Edited 
 

Name of the 
Book 

Type of the Book 
ISSN/ISBN 

No 
Publisher  

Year of 
Publish 

‘ங்ஙா’ ேவிலத - நறுமுேிழ் 

சவளியீடு 
2017 

யாழினி குறுநாவல் - நறுமுேிழ் 

சவளியீடு 
2018 

 
 



 

 

Conference/Workshop/Seminar  Organised 
 

S.No 
Title of the 

Conferences 
Sponcered By Date Role 

1 
பன்முேத்தளத்தில் 

தேிழியல் 

தஞ்லச தேிழ்ப் 

பல்ேலைக்ேழேம் 

(UGC Sponsored) 

28-11-2019 பங்கேற்பு 

2 
இைக்ேியத்தில் 

பல்லுயிர்ப் சபருக்ேம் 

ேதுலர ோேராசர் 

பல்ேலைக்ேழேம்  
16-9-2019 பங்கேற்பு 

 
Papers presented in Conferences 

 

Title of the Paper 
Title of the 
conference 

Level of 
Conference 

Organising 
Institution 

Date 

சபாியாழ்வார் 

பாைல்ேளில் 

தாய்லே கநாக்கு 

பன்முே கநாக்ேில் 

சேய 

இைக்ேியங்ேள் 

கதசியக் 

ேருத்தரங்ேம்  

திருச்சிலுலவ 

ேேளிர் 

ேல்லூாி, 

நாேர்கோயில்  

22-8-2016 

சி.ேணி வளனார் 

சோழிசபயர்ப்புப் 

பணி 

சி.ேணி வளனார் 

பலைப்புைேமும் 

ேருத்துைேமும் 

 

கதசியக் 

ேருத்தரங்ேம்  

அனுேிரோ 

சமூேவியல் 

ேல்லூாி, 

திண்டுக்ேல்  

 

கதம்பாவணியும் 

வளன் வாழ்வும் 

இைக்ேியத்தில் 

தூய வளனார் 
 

கதசியக் 

ேருத்தரங்ேம்  

தூய வளனார் 

ேல்லூாி, 

திருச்சி 

22-11-2019 

ேரபுேலள 

வினவும் 

இன்குைாப் 

 ோைத்தின் குரல் 

இன்குைாப்  
 

கதசியக் 

ேருத்தரங்ேம்  

அருள் 

ஆனந்தர் 

ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

 

ேந்தர்வன் 

ேவிலதேளில் 

அலையாள 

ேீட்டுருவாக்ேம் 

இைக்ேியத்தில் 

நிைம் சோழி 

அலையாளங்ேள் 

பன்னாட்டுக் 

ேருத்தரங்ேம்  

அருள் 

ஆனந்தர் 

ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

18-02-2020 

 

 



 

 

Resource Person 
 

Whether Speaker 
Title of the 

Presentation 
Title of the 
Workshop 

Organising 
institution and 

Place 
Date 

ேருத்துலரயாளர்  ோண்புறு 

ோணவாிைம் 

ேதிப்புறும் 

ேல்வி 

NSS ோணவர் 

புத்தாக்ேப் 

பயிற்சி முோம் 

ே.சு.பல்ேலைக் 

ேழே உறுப்புக் 

ேல்லூாி, 

நாேைாபுரம், 

தூத்துக்குடி  

11-2-2019 

ேருத்துலரயாளர் குழந்லதேளின் 

அழேிய 

அரசியல் 

சிறலே நம்பி 

2019 

சபான்லனயா 

சேட்ாிக் 

கேனிலைப் 

பள்ளி, திருச்சி 

11-5-2019 

ேருத்துலரயாளர் சுதந்திரம் – 

ஜனநாயேம்  - 

சேத்துவம்  

சுதந்திர தின 

விழா 2019 

தூய வளனார் 

ேேளிர் சேட்ாிக் 

கேனிலைப் 

பள்ளி, ேதுலர 

15-8-2019 

ேருத்துலரயாளர் கபாலத 

உயிலரக் 

சோல்லும் 

NSS கபாலத 

எதிர்ப்பு நாள் 

ேருத்தரங்ேம்  

அருள் ஆனந்தர் 

ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

16-12-2019 

ேருத்துலரயாளர்  நிேிைந்கதாறும் 

ரசித்து வாழ்ே 
Hostel day – 

சபஸ்ேி 

இல்ைம் 

அருள் ஆனந்தர் 

ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

05-09-2019 

ேருத்துலரயாளர்  அம்கபத்ோியம் 

-சபாியாாியம் 

சிை 

அடிப்பலைேள் 

Aicuf 

ேருத்தரங்ேம்  

சைாகயாைா 

ேல்லூாி, 

சேட்ைாைா 

10-12-2019 

ேருத்துலரயாளர் நூைேமும் 

ோணவர்ேளும் 

– நட்பின் புதிய 

பாிணாேம் 

நூைே விழா -

2019 

கோி ோதா 

சேட்ாிக் 

கேனிலைப் 

பள்ளி, கதனி 

29-11-2019 

ேருத்துலரயாளர் புறநானூறு – 

உலரகவறுபா

ட்டு ஆய்கவடு 

ேதிப்புலர 

நூல் 

சவளியீட்டு 

முன் 

ஆய்வரங்ேம் 

திருச்சி தேிழ்ச் 

சங்ேம் 
29-12-2019 



 

 

ேருத்துலரயாளர் Time to Lead NSS முோம் பசும்சபான் நேர், 

ேதுலர  

12-01-2020 

ேருத்துலரயாளர்  தேிழ் 

இைக்ேணங்ே

ளில் 

பலைப்பாக்ே 

உத்திேள் 

தேிழ்த்துலற 

இலணய வழிக் 

ேருத்தரங்ேம்  

சஜகயந்திர 

சரஸ்வதி ேோ 

வித்யாையா 

ேலைக் ேல்லூாி, 

கோலவ 

 

10.03.2021 

ேருத்துலரயாளர்  ஜனநாயேத்தி

ல் ோணவாின் 

பங்கு 

NSS & RRC 

ேருத்தரங்ேம்  

ே.சு.பல்ேலைக்ே

ழேக் ேல்லூாி, 

நாேைாபுரம், 

தூத்துக்குடி  

 

16.02.2021 

 

 
 
 

E Content 
 

Title of the 
Content 

Type of Content Link 

தாய்சோழி 

வழிக்ேல்வி 

ேின்னிதழ் ேட்டுலர 

(E- Magazine Article)  

http://www.keetru.com/index.php/2014-03-

08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/37903-

2019-09-06-08-38-58 - மனிதன் - மமொழி - 

கல்வி (மதொடர்பும்மதொடர்தலும்&hellip;) 

நூல் விேர்சனம் ேின்னிதழ் ேட்டுலர 

(E- Magazine Article)  

http://www.keetru.com/index.php/2014-03-

08-04-35-27/2014-03-08-12-20-13/37824-

2019-08-23-13-16-19 - 

சங்கநூலொய்வின்மற்றுமமொர்நகர்வு 

கவிதத, 

கட்டுதை, 

விமர்சனம் 

வதலப்பக்கம் 

(blogspot) 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Academic Positions held 
 

Post Institution Academic Year/Period 

Aicuf co- ordinator அருள் ஆனந்தர் ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

2019-2020 

Arise - Staff in-charge 

(Dept. Of TAMIL) 

அருள் ஆனந்தர் ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

2019-2020, 2020-2021 

NSS Program Officer 

(unit:74) 

அருள் ஆனந்தர் ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

2020- முதல்… 

PRO Cell Member அருள் ஆனந்தர் ேல்லூாி,  

ேருோத்தூர்   

2020-2021 

 
 
 

Achievements & Awards 
 

Name of the Awards 
 

Award For Institution 

“மக்கள் எழுத்தொளர் விருது -

2015” 

யொழினி – குறுநொவல் 

பதடப்புக்கொக 

தமிழன்மதொதலக்கொட்சி, 

மசன்தன. 

“கல்விப்புலச் சொததனயொளர் 

விருது - 2020” 

தமிழ்க் கல்விப்புலம் 

மற்றும் சமூகச் 

மசயல்பொட்டுக்கொக 

அப்துல்கலொம் கல்வி 

மற்றும் பசுதம 

அறக்கட்டதள 

 
 
 


