மீ ட்டரில்

இக்கல்லூரி

ஆத்தூர் நகரில் இருந்து 48 கி.மீ , திருச்பசங்வகாடு

கைிைி

மூைம்

அனமந்துள்ளது. “முயற்சி திருவினையாக்கும்”

காக்காவவரியில்

நகரில் இருந்து 40 கி.மீ , தூரத்தில் இக்கல்லூரி

முனறயில்

வட்டில்
ீ

நிறுவைங்கனள திரு. இரா. இராமசாமி அவர்கள்

ரயில்

வளர்ச்சி, புதுனம இனவகள் தான் புதிய நவை
ீ

துவக்கிைார்.

இராசிபுரம் ஆகும்.

என்ற

முத்தாயம்மாள் நினைவு

கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
காக்காவவரி, இராசிபுரம் - 637408,

நாமக்கல் மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா
(வசைம் - பெரியார் ெல்கனைக்கழகத்தின்
இனைவு பெற்றது)

அனடவதற்காை

நுணுக்கங்கள்”

என்ற

Department of Commerce
International Conference on “Growth Strategies of
Indian Industries and Development for Economic
Reforms in India”.
நாள் : 28.02.2017

ஆண்டுகள்

ெழனம

அறக்கட்டனளயாைது

பதாடங்கப்ெட்டது.

மற்றும்

34

ொரம்ெரியமிக்க

இந்த அறக்கட்டனளயின் கீ ழ் காக்காவவரியில்
முத்தாயம்மாள்
முத்தாயம்மாள்

ொைிபடக்ைிக்

நினைவு

கனை

கல்லூரி,

மற்றும்

அறிவியல் கல்லூரி, முத்தாயம்மாள் பதாழிற்
ெயிற்சி

நினையம்

மற்றும்

வநாக்கத்தில்

துவக்கப்ெட்ட

ஆயிரக்கைக்காை

மாைவ, மாைவிகள் உயர்கல்வி பெறுகின்றைர்.
கடந்த

ஆண்டுகளாக

31

முத்தாயம்மாள்

ொைிபடக்ைிக்

குறிப்ொக

கல்லூரியில்

நினைவு

கனை

மற்றும்

பசன்னையில்

எம்.ஆர். பமட்ரிக் வமல்நினைப் ெள்ளி ஆகியனவ

இயங்கி வருகின்றை. நாமக்கல் மாவட்டம் இராசிபுரத்தில் இருந்து ஆத்தூர் பசல்லும் மாநிை
பநடுஞ்சானையில் (SH-79) 3-ஆவது கிவைா

அனமந்துள்ளது. இக்கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள
நினையம்

மற்றும்

வெருந்து

நினையம்

முடியும்.

புதிய

உைகினை

பதாழில்நுட்ெம்,

உருவாக்கும்.

வைிகவியல் துனற :

பதானகப்பெருக்கம்,

ெி.காம் (சிஏ), ெிெிஏ ஆகிய ொடப்ெிரிவுகள் இயங்கி

உைவுப்ெற்றாக்குனற

வைிகவியல் துனறயின் சார்ெில் ெி.காம்,

பவப்ெமயம்,

ஒரு

நாம்

அறிவியல்

ெக்கம்

தீவிரவாதம்,

தட்ெ

பெற

பவப்ெநினை

மக்கள்
உைக

மாற்றம்,

ஆகியனவ

அனைத்து

ஆண்டுகளில்

நாடுகளுக்கும் அச்சுறுத்தைாக உள்ளை. விவசாய

துவங்கப்ெட உள்ளை. இங்கு ெயிலும் மாைவ,

வடுகளாகவும்,
ீ
வட்டுமனைகளாகவும்
ீ
உருவாகி

வருகின்றை.

வரும்

கல்வி

முதுநினை மற்றும் ஆராய்ச்சிப் ொடப்ெிரிவுகள்

நிைங்கள்,

பதாழிற்சானைகளாகவும்,

மாைவிகள் ஒழுக்கத்துடன் கூடிய உயர்கல்வி

வருகிறது.

மற்றும்

இனவயாவும்

கற்று அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று உயர்கல்வி
பதாழில்

வவனைவாய்ப்ெினை
முனைவவாராக

பெறவும்,

உருவாகவும்,

சிறந்த

நல்ை

நிறுவைங்களில் அதிக ஊதியத்துடன் ெைியில்

விவசாயத்திற்கு

மட்டுமல்ைாது

குடிப்ெதற்குகூட நீர்ப்ெற்றாக்குனற ஏற்ெடுகிறது.
நாட்டின்

முன்வைற்றத்திற்கும்,

வளர்ச்சிக்கும் தனடக்கற்களாக உள்ளை. வமலும்,
புதிய பொருளாதார சீர்திருத்தம் காரைமாக சிை

அறிவியல் கல்லூரி :

வசர கல்லூரி வவனை வாய்ப்புத்துனறயின் மூைம்

இடங்களில் பதாழில் வளர்ச்சி அதிகரித்தும் ெை

உயர்கல்வித்

வதர்விற்காைப்

காைப்ெடுகின்றை. இதைால் மைிதவள வமம்ொடு,

துனறயாலும்

ெல்கனைக்கழகத்தின்

வசைம்-பெரியார்

அங்கீ காரம்

பெற்றும்

இக்கல்லூரி

இயங்கி

வருகிறது.

ஒழுக்கம்

கண்களாகக்

பகாண்டு

இக்கல்வி

நிறுவைம்

மற்றும்

கல்வி

ஆகிய

இரண்டினையும்

இரு

வநர்முகத்

வதர்வு

குறித்த

பதாடர்பு வொன்றனவயும் கற்றுத்தரப்ெடுகின்றை.
வமலும்

கைிதம்

கைிைி
மற்றும்

அறிவியல்

(M.Sc

வைிகவியல்

Computer

Science),
ஆகிய

(M.Com)

இக்கல்லூரி

ெல்கனைக்கழகத்

வினளயாட்டிலும்

வங்கியியல்,

வொக்குவரத்து,

தகவல்

காப்ெீடு,

பதாழில்நுட்ெம்,

ெயிற்சி

சூழ்நினையில் இப்ென்ைாட்டு கருத்தரங்கம் ெை

வகுப்புகள் துனற சார்ந்த கருத்தரங்கப் ெயிற்சி
மாைவிகளுக்காக

குனறந்தும்

அதற்குண்டாை

பெற்றிடும் உத்திகள், ெல்கனைக்கழகத் வதர்வில்

வொன்றனவ

ொடப்ெிரிவுகளில்

சந்னதயிடுதல்,

வளர்ச்சி

விவசாயம், ெிற பதாழில்களில் ெை சவால்கனள

முகாம்கள்

முதுநினை

பதாழில்

ெண்னெப்

18 முதல் இளநினை கைிைி ெயன்ொட்டியல்
(BCA),

இடங்களில்

தனைனமப்

சிறந்த

பெற

ொடப்ெிரிவுகள் - 8-ம், வரும் கல்வியாண்டு 2017-

எழுத்துத்

ஆகியனவவயாடு

ஆளுனமத்திறன் முன்வைற்றம், ஆங்கிை தகவல்

சிறப்ெிடம்

வருகிறது.

ெயிற்சி,

ெயிற்சி

இளநினை

பசயல்ெட்டு

(M.Sc Mathematics), இயற்ெியல் (M.Sc Physics),

கல்லூரி குறித்த ொர்னவ :
ஆண்டு

என்ற

நிறுவைங்களில்

2014-15-ம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு அரசு

தனைப்ெிைாை ென்ைாட்டுக் கருத்தரங்கு.

1983-ஆம்

இக்கல்வி

முத்தாயம்மாள்

“உைகப் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தால் இந்திய

கல்வி

வவண்டும்

அனமந்துள்ளை.

தனைப்பு

முத்தாயம்மாள்

கிராமப்புற மக்களும் உயர்கல்வி பெற

மிக முக்கியமாைதாக இக்கல்வி நிறுவைங்கள்

கருத்தரங்கு

பொருளாதார

இக்கல்வி

உருவாக்கி அவர்களின் எதிர்காை வாழ்வு சிறக்க

வைிகவியல் துனற - ென்ைாட்டுக்

முன்வைற்றம்

மந்திரத்துடன்

50000-க்கும் வமற்ெட்ட ெட்டய ெட்டதாரிகனள

பதானைவெசி : 04287- 225837,225937,
97912 87237
Website : www.muthayammal.co.in
email : mmcascommerce@gmail.com,
metmmcas@gmail.com

பதாழில்

தாரக

மின்ைணு-வைிகவியல்
இருந்தெடிவய

இங்கு

நடத்தப்ெட்டு

வருகின்றை.

மாைவ,

வதர்வுகள்

மாைவ,
மாைவிகள்

மட்டுமல்ைாது

சிறப்ெிடம்

பெற்று

நாம் எதிர்பகாள்ள வவண்டி உள்ளது. இவ்வாறாை
வகள்விகளுக்கு

சிறந்த

வினடகனள

அளிக்க

உள்ளது.

கருத்தரங்கின் முக்கியத்துவம் :

* உைகப் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தால் உள்நாட்டு
வைிகம்

வழ்ச்சிகள்.
ீ

அனடந்த

வளர்ச்சிகள்

மற்றும்

ொடப்ெிரிவுகளும் துவங்கப்ெட உள்ளை.

வருகின்றைர்.

* பதாழில் துனற வளர்ச்சி மற்றும் தளர்ச்சியிைால்
ஏற்ெட்ட பொருளாதாரப் ொதிப்பு.

இராசிபுரம் நகரில் இருந்து 3 கி.மீ

ென்ைாட்டுக் கருத்தரங்கம் :

உைகமயமாக்கல், தாராளமயமாக்கல், தைியார்
மயமாக்கல் காரைமாக இப்வொது உைக வைிகம்

உற்ெத்தி

மிகவும் சுருங்கிவிட்டது. வங்கி, காப்ெீடு, தகவல்

ொதிப்பு.

மாநகரில் இருந்து 60 கி.மீ , திருச்சி மாநகரில்

பதாழில்நுட்ெம்

*

கி.மீ , பசன்னை மாநகரில் இருந்து 350 கி.மீ ,

புதிய

பெங்களுர் மாநகரில் இருந்து 235 கி.மீ , நாமக்கல்

உருவாகிவிட்டை.

கல்லூரி அனமவிடம்:

கிழக்கில்

இக்கல்வி நிறுவைம் அனமயப் பெற்றுள்ளது.
வசைம்

மாநகரில்

இருந்து

30

கி.மீ ,

ஈவராடு

இருந்து 125 கி.மீ , வகானவ மாநகரில் இருந்து 162

நகரில் இருந்து 32 கி.மீ , கரூர் நகரில் இருந்து 82
கி.மீ , கள்ளக்குறிச்சி நகரில் இருந்து 96 கி.மீ ,

மின்ைணுவியல்

மற்றும்

ெிற

புகுத்தப்ெட்டதன்

பதாழில்நுட்ெங்களும்,
இப்வொது

துனறகளில்

காரைமாக

புதுனமகளும்
24X7

என்ற

அடிப்ெனடயில் உைகில் உள்ள எப்பொருனளயும்

* விவசாயத்துனற வழ்ச்சியால்
ீ
ஏற்ெட்ட உைவு
குனறவு

பொருளாதார

மற்றும்

விவசாயிகளின்

சீர்திருத்தத்தால்

ஏற்ெட்ட

வவனைவாய்ப்பு, வவனை இழப்பு, பொருளாதார
மந்தநினை, ெைவக்கம்
ீ
வொன்றனவ.
*

தைியார்மயமாதல்,

தாராளமயமாதல்

உைகமயமாதல்,

காரைமாக

வசனவத்துனற வளர்ச்சி மற்றும் தளர்ச்சி.

ஏற்ெட்ட

* தட்ெபவப்ெ நினை மாற்றம், சுற்றுப்புறச்சூழல்

* தட்ெபவப்ெ நினை மாற்றம், சுற்றுப்புறச்சூழல்

ஆய்வகம்: ெல்துனற ஆய்வுகளுக்காை ென்ைாட்டு

அனமப்புக் குழு உறுப்ெிைர்கள் :

மாசுொடு, நுகர்வவார் நைன் ொதுகாப்பு.

ஆய்விதழ் (Aayvagam : An International Journal of Multidisciplinary Research) – ISSN – 2321 – 5739.

முதன்னம புரவைர்

ென்ைாட்டு

கருத்தரங்கில்

முன்ைிறுத்தும்

ஆய்வுக் கட்டுனரத் தனைப்புகள் :
* சர்வவதச வைிகம்

* கைிைி மூைம் அனடந்த சந்னதயியல் மற்றும்
பதாழில் வளர்ச்சி

* விவசாயம், விவசாயப் பொருளாதாரம்
* வங்கி, காப்ெீடு, ெிற வசமிப்பு மற்றும்
தகவல் பதாழில்நுட்ெம்

* நுகர்வவார் விழிப்புைர்வு

எந்த

பசாந்தப் ெனடப்ொகவும்,
வனகயிலும்

பவளியிடப்ெடாததாகவும்
தமிழ்

*

இருக்க வவண்டும்.

ஆய்வுக்கட்டுனரகள்

ஒருங்குகுறியில்

(Tamil

Unicode)

தமிழ்

எழுத்துருவில்

(font) இருக்க வவண்டும். ஆய்வுக்கட்டுனரகள் ெிற
எழுத்துருவில்

இருப்ெின்

அதற்குரிய

எழுத்துருனவ (font) இனைக்கப்ெடவவண்டும்.
*

கட்டுனர

தமிழ்பமாழியில்

இருப்ெது

இருப்ெினும்

ெல்துனற

வரவவற்கத்தக்கது.
ெயன்ொடு

கருதி

ஆங்கிைத்திலும்

(English)

கட்டுனர அனமயைாம்.

* ஆய்வுச் சுருக்கம் 200 பசாற்களிலும் கட்டுனர 6
ெக்கங்களுக்கு மிகாமலும் இருக்கவவண்டும்.

* கட்டுனர ஏ4 (A4) அளவில், கட்டுனரத் தனைப்பு
14 புள்ளி (points)அளவில் தடித்த (bold) எழுத்திலும்,
கட்டுனரயாளர் பெயர் 12 புள்ளி அளவில் தடித்த
எழுத்திலும், உள் தனைப்புகள் 10 புள்ளி அளவில்
தடித்த

எழுத்திலும்,

முதன்னமக்

புள்ளி

இயல்ொை

எழுத்துருவிலும்

கட்டுனர

10

அனமய

வவண்டும். ஆய்வுக்கட்டுனரகள் வல்லுநர்களின்
ெரிந்துனரயின்ெடி
ஆய்விதழ்களில்

கீ ழ்க்கண்ட
அதன்

அச்சுக்கூடம்:

அறக்கட்டனள

முதன்னம

ஆய்விதழ் (Achchukkudam : An International Research
Journal of Communication) – ISSN – 2321 – 5720.
கருத்தரங்க ெதிவுக் கட்டைம் மற்றும் ஆய்விதழ்

பொருளாளர்

-

இளநினை, முதுநினை மற்றும் ஆராய்ச்சித்துனற

ஒருங்கினைப்ொளர்

பதாடர்ொடலுக்காை

ென்ைாட்டு

ென்ைாட்டு

தனைப்புக்வகற்றவாறு பவளியிடப்ெடும்.

-

புைத்தின்

வெராசிரியர்கள்,

ரூ.

900

(இரண்டிற்கும்
வல்லுநர்கள்,

கல்வியாளர்கள் மற்றும் ெிற துனறயிைர்களுக்கு ரூ. 1000 (இரண்டிற்கும் வசர்த்து) (அ) $ - 15 டாைர்

நிறுவைங்கள்.
அனமப்புச்

நிர்வாகி

மற்றும்

முத்தாயம்மாள்

கல்வி

பசயைாளர்

மற்றும்

முனைவர் மா.இரா. இைட்சுமிநாராயைன்

ெதிவுக்கட்டைம்

-

நாள்-14.02.2017.

NEFT/

RTGS

கருத்தரங்க அனமப்ொளர்

வெரா. ஏ. விஜயகுமார், உதவிப்வெராசிரியர் -

வங்கியின் பெயர்:

வெரா. எஸ். இந்துமதி, உதவிப்வெராசிரியர்-

ஆய்வுக்கட்டுனர தனைப்பு : ...............................

சந்திரவசகரபுரம்

அக்ரஹாரம்

-

637401,

வசமிப்பு கைக்கு எண் : 5803101000115
IFSC குறியீடு : CNRB0005803
வங்கி கினள எண் : 5803
வசமிப்பு கைக்கின் பெயர்:

முதல்வர் - முத்தாயம்மாள்
அறிவியல்

நினைவு

கல்லூரி,

கனை

காக்காவவரி,

இராசிபுரம் - 637 408, நாமக்கல் மாவட்டம்.
தமிழ்நாடு, இந்தியா

........................................................................

உதவிப்வெராசிரியர்

-

வைிகவியல் துனற - 94424-37696

வைிகநிர்வாகவியல் துனற - 96599-86545

இராசிபுரம் வட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம்.

மற்றும்

மின்ைஞ்சல் முகவரி : .......................................

பொருளியல் துனற - 99947-38409

தமிழ்நாடு மாற்றத்தக்க வனகயில்)

கினள:

அனைவெசி எண் : .............................................

வைிகவியல் துனற - 94893-14777

வெரா.

கைரா வங்கி

கல்லூரி (அ) கல்வி நிறுவைம் (அ)

.........................................................................

வெரா. எஸ். திவ்யா, உதவிப்வெராசிரியர்-

முனறயிவைா (அ) வங்கி வனரவவானையாகவவா
பசலுத்தைாம் (இராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம்,

: .........................................................

.........................................................................

துனை அனமப்ொளர்கள்

சதீஸ்குமார்,

ெதவி

முகவரி : ..........................................................

வெரா. திரு. ஆர். சங்கர்,

வக.

: .........................................................

.........................................................................

முனைவர் என். நாகராஜன், உதவிப்வெராசிரியர் கட்டைத்னத

ெதிவுப் ெடிவம்

பெயர்

ெல்கனைக்கழகத்தின் பெயர்:

வைிகவியல் துனற - 73733-60088

ஆய்விதழ் பசயைாக்கக் கட்டைம் அனுப்ெ கனடசி

கருத்தரங்க

தமிழ்நாடு, இந்தியா
04287 -225837, 225937

திரு. இரா. ெிவரம்குமார்,

உதவிப்வெராசிரியர் - துனறத்தனைவர் -

ஆய்வுச் சுருக்கம் அனுப்ெ கனடசி நாள்: 10.02.2017
மற்றும்

நாமக்கல் மாவட்டம்,

முதல்வர்- 97912-87237

துனற

முழுக்கட்டுனர

காக்காவவரி, இராசிபுரம் - 637 408,

தனைவர் – முத்தாயம்மாள் கல்வி நிறுவைங்கள்
புரவைர்

வசர்த்து) (அ) $ - 13 டாைர்

வழிகாட்டுதல் :

கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

திரு. இரா. இராமசாமி,

ென்ைாட்டு ஆய்விதழ் (Pazhamozhi : An International
Journal of Folkloristics) – ISSN – 2321 - 5712.

மாைாக்கர்களுக்கு

மற்றும் ெிற இனவ சார்ந்த ெல்துனற ஆய்வுகள்

வவறு

வழக்காற்றியலுக்காை

பசயைாக்கக் கட்டைம் :

* மனை விற்ெகம் (ரியல் எஸ்வடட்)

*ஆய்வுக்கட்டுனரகள்

ெழபமாழிநாட்டார்:

முத்தாயம்மாள் நினைவு

வைிகவியல் துனற - 99942-82772

Our other Educational Institutions:
1. Muthayammal
Polytechnic
College,
Kakkaveri, Rasipuram - 637 408 (TN) India.
2. Muthayammal Industrial Training Institute,
Kakkaveri, Rasipuram - 637 408 (TN) India.
3. M.R. Matriculation Hr. Sec. School,
Nerkundram, Chennai-600 107

RTGS/DD குறித்த விவரம்:...............................
நாள் : .............................................................
பதானக : ........................................................
வங்கியின் பெயர் மற்றும் கினள : .....................
.......................................................................

நாள் :

னகபயாப்ெம்

குறிப்பு : இப்ெடிவத்தினை நகல் எடுத்தும்
ெயன்ெடுத்தைாம்

