PRESS RELEASE
Dr. M. J. Kumari, Professor cum Principal (Ag.), College of Nursing, JIPMER had received
“Teaching and Research Excellence Award” for the outstanding excellence and remarkable
achievements in the field of Teaching, Research and Publications on 14.10.2017 awarded by the Chief
Guest, Hon'ble Thiru. Justice S.Rajeswaran, Chennai High Court organized by Innovative Research
Developers and Publishers (IRDP) Group of Journals at Chennai.
IRDP Group of Journals are impact factored, highly indexed, scholarly open access, peerreviewed, interdisciplinary, and fully refereed journal focusing on theories, methods and applications to
promote researches and related activities in various Subjects. It covers all areas of engineering, science,
Nursing, management, history, economics, social and public studies, languages, computer science and
applications. All the Journals are published in both online and print version.
IRDP selected 50 Professionals from all over the World for Prestigious IRDP Award categories.
This selection is made from 4,002,81 profiles and the award is for the remarkable achievements in
Teaching, Research and Publications. The purpose of the Award is to recognize honour and encourage
the experts from various fields. Great personalities, many VIP’s from different vocations have
presented the Award to the selected experts with great honour in the heart touching event on the
auspicious day. The colorful programme was held on 14.10.2017 at Chennai.
Dr. M. J. Kumari had 20 years of teaching experience in College of Nursing and 101/2 years in
Postgraduate level teaching & research experience. She has published 27 paper in International &
National level indexed journals, 20 research and review papers presented in National & international
Nursing conferences. She has received the “Best Educationist Award” and the certificate of
Excellence by the Economic for Health and Educational Growth, New Delhi held on 15.02.2016.
She wrote book chapter on Management of patient with Cardiovascular problem for general
Nurse and Midwives published by Veekaas and Tamil Nadu Nurses and Midwives council on 2014 and
wrote a book on Basic Health Science for Diploma Health Assistant course, which is organized by
Tamil Nadu Open University, Chennai.
She was a Principal Co-Coordinator GFATM Project under Indian Nursing Council from
August 2014 to November 2015. She is an Editorial Board member in Journal of Medical Surgical
Nursing, Published by Tamil Nadu Nurses & Midwives, Chennai, Indian Journal of Surgical Nursing,
International Journal of Nursing Practice, Journal of Community and Public Health Nursing,
International Journal of Pediatric Nursing Published by Red Flower Publication Pvt. Ltd, Delhi and
International Journal of Emergency, International Journal of critical care Nursing & Trauma Nursing.

சசசசசச சசசசசசசச
சசசசசசச. எம் .ஜே. குமாரி, ஜேராசிரியர் சசசசசசச
சசசசசசசச (சசசசசசசச),
சசசசசசசசச சசசசசசச, ஜிே் மர் சசசசசசச சிறந்த சசசசசசசச மற் றும் ஆராய் ச்சி சசசசசச,
புதுமமயான ஆராய் ச்சி சசசசசசசசசசசசசசசச சசசசசசச வெளியீட்டாளர்கள் (IRDP) சசசச
சசசச சசசசசசச சசசசசசசசசச 14.10.2017 அன்று சசசசசச சசசச சசசசசசசச சசசசசசச சசசச.
சசசசசசசசசச
சசசசசசசசச சசசசசசசசசசசசச.
ேத்திரிமககளின்
IRDP குழுமம்
ேல காரணிகளில்
ஆராய் ச்சிகள்
மற் றும்
வதாடர்புமடய நடெடிக்மககள் ஆகியெற் மற ஊக்குவிக்க ஜகாட்ோடுகள் , முமறகள் மற் றும்
ேயன்ோடுகளில் கெனம் வசலுத்துதல் , அதிக குறியீடே் ேட்ட, அறிொர்ந்த திறந்த அணுகல் ,
மதிே் ோய் வு வசய் யே்ேடும் , இமடக்கணிே்பு மற் றும் முழுமமயாக மீளாய் வு வசய் யே் ேட்ட
ேத்திரிமக. வோறியியல் , அறிவியல் , நர்சிங் , ஜமலாண்மம, ெரலாறு, வோருளாதாரம் , சமூக
மற் றும் வோது ஆய் வுகள் , வமாழிகள் , கணினி விஞ் ஞானம் மற் றும் ேயன்ோடுகள்
ஆகியெற் மற உள் ளடக்கியது. அமனத்து ேத்திரிமககளும் ஆன்மலன் மற் றும் அச்சு
ேதிே்பில் வெளியிடே்ேடுகின்றன.
IRDP குழுமம் ., 50 க்கும் ஜமற் ேட்ட நிபுணத்துெங் கமள இந்த ஜதர்வு 4,002,81
சுயவிெரங் களில் இருந்து தயாரிக்கே்ேட்டு, ஜோதமன, ஆராய் ச்சி மற் றும் வெளியீடுகள்
ஆகியெற் றில் குறிே்பிடத்தக்க சாதமனகமளே் சசசசசசசசசசசசதசச. சசசச விருதுக்கான
ஜநாக்கம்
மரியாமதமய
அங் கீகரித்து,
ேல் ஜெறு
துமறகளிலிருந்து
நிபுணர்கமள
ஊக்குவிே்ேதாகும் . இதற் கான ெண்ணமயமான சிறே்பு திட்டம் சசசசசசசசசச 14.10.2017 அன்று
சசசசசசசசசசசசச.
சசசசசசச. எம் .ஜே. குமாரி சசசசசசச சசசசசசசசச சசசசசசசசசசச 20 சசசசசசசச
சசசசச சசசசச சசசசசசச சசசசசசச. சசசச 27 குறியீட்டு வசய் யே்ேட்ட ேத்திரிமககள் மற் றும்
20 ஆய் வு மற் றும்
மறுஆய் வு ஆெணங் கள்
சர்ெஜதச
மற் றும்
ஜதசிய
அளவில்
சசசசசசசசசசசசசசசச. சசசச 15.02.2016 அன்று புதுவடல் லியில் நமடவேற் ற சுகாதார மற் றும்
கல் வி ெளர்ச்சி வோருளாதார ெளர்ச்சி நிறுெனம் சிறந்த கல் வியாளர் விருதும் அதற் கான
சிறே் பு சான்றிதழ் சசசசசசசச.
அெர் இதய பிரச்சிமன ஜநாயாளிகளின் ஜமலாண்மம ேற் றி veekas நிறுெனம் மற் றும்
தமிழ் நாடு வசவிலியர் மற் றும் தாதிகள் கவுன்சில் 2014ல் ஒரு புத்தக அத்தியாயமும் , தமிழ் நாடு
திறந்தநிமலே் ேல் கமலக்கழகம் கீழ் டிே் ளஜமா சுகாதார உதவியாளர், அடிே்ேமட சுகாதார
அறிவியல் ேற் றி ஒரு புத்தகம் எழுதி உள் ளார்.
ஆகஸ்ட் 2014ல் சசசசசசச நெம் ேர் 2015 சசச GFATM இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் கீழ் ஒரு
முதல் ெர் ஒருங் கிமணே்ோளராக இருந்து உள் ளார். அெர் வசன்மனயிலுள் ள தமிழ் நாடு
வசவிலியர் மற் றும் தாதிகள் கவுன்சில் மருத்துெ அறுமெ சிகிச்மச நர்சிங் ேர்னல் ,
சசசசசசசசசச சசசச இந்திய ேர்னல் ஆஃே் அறுமெசிகிச்மச நர்சிங் , நர்சிங் ேயிற் சி
சர்ெஜதச சர்ெஜதச ேர்னல் , சசசச சசசசசசச சசசச சசசசசசச சசசசசசச சசசசசச, குழந்மத
மருத்துெ நர்சிங் சர்ெஜதச ேர்னல் சிெே் பு மலர் சசசசசசசசசள் , அெசரகால சர்ெஜதச ேர்னல் ,
சசசசசசச & சசசசசச சசசசசசச சசச சசசசசசச ேர்னல் ஆசிரியர் குழு உறுே்பினசசச
உள் ளார்.

