
  CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL,,  CCHHEENNNNAAII  
  

RREESSEEAARRCCHH  WWOORRKKSS  OONN  4411  CCLLAASSSSIICCSS  

  
CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  eessttaabblliisshheedd  iinn  22000077  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  

RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  ((MMHHRRDD)),,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  pprroommoottiinngg  tthhee  ccaauussee  ooff  

CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  iiss  ffooccuussiinngg  eexxcclluussiivveellyy  oonn  tthhee  rreesseeaarrcchheess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccllaassssiiccaall  pphhaassee  ooff  tthhee  

TTaammiill  llaanngguuaaggee,,  ii..ee..,,  ffrroomm  tthhee  eeaarrllyy  ppeerriioodd  ttoo  tthhee  660000  AA..DD..    TThhee  rroollee  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  iiss  vveerryy  vviittaall  

aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  iinnssttiittuuttiioonn  aannyywwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ffuullllyy  

ccoommmmiitttteedd  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  rreesseeaarrcchheess  oonn  tthhee  aanncciieenntt  TTaammiill  ssoocciieettyy  aanndd  aallssoo  ffoorr  ddooccuummeennttiinngg  

aanndd  pprreesseerrvviinngg  oobbjjeeccttss  tthhaatt  aarree  rreellaatteedd  ttoo  oorr  rreefflleeccttiinngg  tthhee  aannttiiqquuiittyy  ooff  tthhee  TTaammiillss..  
  

  

RReeggiisstteerreedd  aass  aa  SSoocciieettyy  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1100  ooff  tthhee  TTaammiill  NNaadduu  SSoocciieettiieess  RReeggiissttrraattiioonn  AAcctt,,  

11997755  ((TTaammiill  NNaadduu  AAcctt  2277  ooff  11997755))  oonn  2211sstt  JJaannuuaarryy  22000099,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aauutthhoorriittiieess::  
  

**  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd      **AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  
      ((BBooaarrdd  ooff  MMaannaaggeemmeenntt))      
  

**FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee      **AAppeexx  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoommmmiitttteeee    
  

  

  TThhee  AAppeexx  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((AAIICC))  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  MMHHRRDD,,  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa,,  

iiss  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  ttaasskkss  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee..    CCoonnssiissttiinngg  ooff  

AAiimmppeerruuṅṅkkuuḻḻuu  ((ffiivvee  mmeemmbbeerrss))  aanndd  EEṇṇppēērrāāyyaamm  ((eeiigghhtt  mmeemmbbeerrss)),,  tthhee  AAIICC  iiss  hhaavviinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ssttrruuccttuurree::    
  

  TToo  eexxpplloorree  aanndd  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  aannttiiqquuiittyy  aanndd  uunniiqquueenneessss  ooff  ssoocciieettyy,,  llaanngguuaaggee  aanndd  

cciivviilliizzaattiioonn  ooff  aanncciieenntt  TTaammiillss,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  iiss  sseett  oonn  ttaakkiinngg  uupp  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaasskkss::  
  

  TToo  oorrggaanniizzee  vvaarriioouuss  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammmmeess  ((ccoonnffeerreenncceess,,  sseemmiinnaarrss,,  wwoorrkksshhooppss,,  ttrraaiinniinngg,,  

eettcc..))  

  TToo  ppuubblliisshh  aanndd  aallssoo  ttoo  ssuuppppoorrtt  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss  oonn  aanncciieenntt  

TTaammiill  ssoocciieettyy..  

  TToo  ppuubblliisshh  aanndd  aallssoo  ttoo  ssuuppppoorrtt  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  aanncciieenntt  TTaammiill  wwoorrkkss  iinn  oorriiggiinnaall  aanndd  

iittss  ttrraannssllaattiioonn  iinn  ootthheerr  IInnddiiaann  aanndd  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess..  

  TToo  ooffffeerr  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmeess  aatt  tthhee  ppoossttggrraadduuaattee  lleevveell  iinn  CCllaassssiiccaall  

TTaammiill..  

  TToo  ssuuppppoorrtt  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  eessttaabblliisshheedd  iinnssttiittuuttiioonnss..  

  TToo  ssuuppppoorrtt  ffiieelldd  ssttuuddiieess  aass  mmaayy  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  ssttuuddiieess  

  TToo  pprroommoottee  aanndd  eennccoouurraaggee  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  ccoommppoossiittee  nnaattuurree  ooff  IInnddiiaann  ccuullttuurree  aanndd  

DDrraavviiddiiaann  ccoommppoonneenntt  iinn  IInnddiiaann  cciivviilliizzaattiioonn..  

  TToo  pprroovviiddee  ffeelllloowwsshhiippss  ffoorr  ddooccttoorraall  aanndd  ppoossttddooccttoorraall  rreesseeaarrcchheess  iinn  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  

ssttuuddiieess..  

  TToo  ggiivvee  aawwaarrddss  ffoorr  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill..  

  TToo  pprroommoottee  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  eedduuccaattiioonn  iinn  IInnddiiaa  aanndd  aabbrrooaadd..  

  TToo  sseerrvvee  aass  aa  cclleeaarriinngg  hhoouussee  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  



AA  lliisstt  ooff  ffoorrttyy  oonnee  aanncciieenntt  TTaammiill  wwoorrkkss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  uupp  ttoo  660000  AA..DD..  hhaass  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ssttuuddyy  ooff  aannttiiqquuiittyy  aanndd  uunniiqquueenneessss  ooff  aanncciieenntt  TTaammiillss  aanndd  tthheeiirr  

cciivviilliizzaattiioonn..    TThheessee  tteexxttss  hhaavvee  bbeeeenn  ssppeecciiaallllyy  sseelleecctteedd  ffoorr  bbeeiinngg  eexxcceeppttiioonnaallllyy  vvaalluuaabbllee  aanndd  

oorriiggiinnaall  ccoommppoossiittiioonnss  aanndd  tthheeyy  aarree  nnoott  ddeerriivvaattiivvee  oorr  ttrraannssllaatteedd  wwoorrkkss..    FFuurrtthheerr,,  aappaarrtt  ffrroomm  

eepphhiiggrraapphhiiccaall  aanndd  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss,,  tthheessee  aarree  tthhee  oonnllyy  eevviiddeenncceess  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  ssoocciieettyy,,  

llaanngguuaaggee  aanndd  ccuullttuurree  ooff  tthhee  aanncciieenntt  TTaammiillss..  

  

  

4411  TTAAMMIILL  CCLLAASSSSIICCSS  
  

  

**TToollkkāāppppiiyyaamm  
  

**EEṭṭṭṭuuttttookkaaii  

  

**NNaaṟṟṟṟiiṇṇaaii,,  **KKuuṟṟuunnttookkaaii,,  **AAiiṅṅkkuuṟṟuunnūūṟṟuu,,  **PPaattiiṟṟṟṟuuppppaattttuu,,    

**PPaarriippāāṭṭaall,,  **KKaalliittttookkaaii,,  **AAkkaannāāṉṉūūṟṟuu,,  **PPuuṟṟaannāāṉṉūūṟṟuu  
  

PPaattttuuppppāāṭṭṭṭuu  

  

**TTiirruummuurruukkāāṟṟṟṟuuppppaaṭṭaaii,,  **PPoorruunnaarrāāṟṟṟṟuuppppaaṭṭaaii,,      **CCiiṟṟuuppāāṇṇāāṟṟṟṟuuppppaaṭṭaaii,,  

**PPeerruummppāāṇṇāāṟṟṟṟuuppppaaṭṭaaii      **MMuullllaaiippppāāṭṭṭṭuu,,      **MMaattuurraaiikkkkāāññccii,,        

**NNeeṭṭuunnaallvvāāṭṭaaii,,      **KKuuṟṟiiññcciippppāāṭṭṭṭuu,,      **PPaaṭṭṭṭiiṉṉaappppāāllaaii,,  

**MMaallaaiippaaṭṭuukkaaṭṭāāmm  

  

PPaattiiṉṉeeṇṇkkīīḻḻkkkkaaṇṇaakkkkuu  

  

**NNāāllaaṭṭiiyyāārr,,    **NNāāṉṉmmaaṇṇiikkkkaaṭṭiikkaaii,,    **IIṉṉṉṉāānnāāṟṟppaattuu,,      **IIṉṉiiyyaavvaaiinnāāṟṟppaattuu,,    

**KKāārrnnāāṟṟppaattuu,,      **KKaaḷḷaavvaaḻḻiinnāāṟṟppaattuu,,    **AAiinnttiiṇṇaaii  AAiimmppaattuu,,    **AAiinnttiiṇṇaaiieeḻḻuuppaattuu,,  

**TTiiṇṇaaiimmooḻḻiiaaiimmppaattuu,,    **TTiiṇṇaaiimmāāllaaii  NNūūṟṟṟṟaaiimmppaattuu,,        **PPaaḻḻaammooḻḻii,,    

**CCiiṟṟuuppaaññccaammūūllaamm,,    **TTiirruukkkkuuṟṟaaḷḷ,,      **TTiirriikkaaṭṭuukkaamm,,      **ccāārraakkkkōōvvaaii,,  

**MMuuttuummooḻḻiikkkkāāññccii,,    **llāāttii,,        **KKaaiinnnniillaaii,,        

  

**CCiillaappppaattiikkāārraamm,,    **MMaaṇṇiimmēēkkaallaaii,,    **MMuuttttooḷḷḷḷāāyyiirraamm,,    **IIṟṟaaiiyyaaṉṉāārr  KKaaḷḷaavviiyyaall  
  

  

    



TTEENN  MMAAJJOORR  PPRROOJJEECCTTSS  

  

  TThhee  oonnggooiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteenn  mmaajjoorr  pprroojjeeccttss::  
  

  DDEEFFIINNIITTIIVVEE  EEDDIITTIIOONNSS  OOFF  AANNCCIIEENNTT  TTAAMMIILL  WWOORRKKSS  iiss  ttoo  bbrriinngg  oouutt  aa  ddeeffiinniittiivvee  

eeddiittiioonn  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ffoorrttyy  oonnee  TTaammiill  CCllaassssiiccss  wwiitthh  aaccccuurraaccyy  aanndd  aauutthheennttiicciittyy..  
  

  HHIISSTTOORRIICCAALL  GGRRAAMMMMAARR  OOFF  TTAAMMIILL  iiss  ttoo  bbrriinngg  oouutt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  

hhiissttoorriiccaall  ggrraammmmaarr  ooff  TTaammiill  eevvoollvveedd  ffrroomm  CCllaassssiiccaall  AAggee  ((330000  BB..CC..  TToo  660000  AA..DD..))  ttoo  MMooddeerrnn  AAggee  

((11660011  AA..DD..  ttiillll  ddaattee))  tthhrroouugghh  MMiiddddllee  aaggee  ((660011  AA..DD..  ttoo  11660000  AA..DD..))  
  

  TTRRAANNSSLLAATTIIOONNSS  OOFF  AANNCCIIEENNTT  TTAAMMIILL  WWOORRKKSS  iiss  ttoo  eevvaalluuaattee  aanndd  eeddiitt  tthhee  eexxttaanntt  

EEnngglliisshh  ttrraannssllaattiioonnss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aallll  tthhee  ffoorrttyy  oonnee  TTaammiill  ccllaassssiiccss..    AA  ffrreesshh  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthheessee  

ccllaassssiiccss  iinnttoo  ootthheerr  DDrraavviiddiiaann  aann  nnoonn--DDrraavviiddiiaann  ffaammiillyy  ooff  llaanngguuaaggeess  iinn  IInnddiiaa  aanndd  EEnngglliisshh  aanndd  

ootthheerr  wwoorrlldd  llaanngguuaaggeess  wwiillll  bbee  iinniittiiaatteedd  oonn  pprriioorriittyy  bbaassiiss..  
  

  AANNTTIIQQUUIITTYY  OOFF  TTAAMMIILL  iiss  ttoo  iinniittiiaattee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  rreesseeaarrcchheess  oonn  vvaarriioouuss  aarreeaass  ooff  

ssttuuddiieess  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  nnaattuurree  ooff  ssoocciieettyy,,  ccuullttuurree  aanndd  llaanngguuaaggee  ooff  aanncciieenntt  TTaammiillss..  
  

  SSYYNNCCHHRROONNIICC  AANNDD  DDIIAACCHHRROONNIICC  SSTTUUDDYY  OOFF  TTAAMMIILL  DDIIAALLEECCTTSS  iiss  ttoo  pprreeppaarree  

aa  ddeemmooggrraapphhyy  ooff  tthhee  TTaammiill  ssppeeaakkiinngg  ppooppuullaattiioonn  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd;;  ttoo  pprreeppaarree  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

ddiiccttiioonnaarryy  ooff  TTaammiill  ddiiaalleeccttss,,  aanndd  ttoo  pprreeppaarree  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  lliinngguuiissttiicc  AAttllaass  ooff  TTaammiill  ddiiaalleeccttss..  
  

  TTAAMMIILL,,  DDRRAAVVIIDDIIAANN  LLAANNGGUUAAGGEESS  AANNDD  OOTTHHEERR  FFAAMMIILLYY  OOFF  LLAANNGGUUAAGGEESS  

ttaakkeess  uupp  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddiieess  oonn  TTaammiill  wwiitthh  ootthheerr  DDrraavviiddiiaann  aanndd  nnoonn--DDrraavviiddiiaann  ffaammiillyy  ooff  

llaanngguuaaggeess  iinn  IInnddiiaa  aanndd  aallssoo  TTaammiill  wwiitthh  ootthheerr  llaanngguuaaggee  ffaammiilliieess  ssuucchh  aass  IInnddoo--AArryyaann,,  AAssttrroo--

AAssiiaattiicc,,  TTiibbeettoo--BBuurrmmaann,,  AAnnddaammaanneessee,,  FFiinnnnoo--UUggrriicc,,  AAffrriiccaann  aanndd  AAuussttrraalliiaann..  
  

  DDIIGGIITTAALL  LLIIBBRRAARRYY  FFOORR  AANNCCIIEENNTT  TTAAMMIILL  SSTTUUDDIIEESS  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  oonnlliinnee  

rreeppoossiittoorryy  ffoorr  TTaammiill  ccllaassssiiccss  aanndd  rreeffeerreennccee  mmaatteerriiaallss  ffoorr  aannttiiqquuiittyy  ssttuuddiieess..  
  

  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  OONNLLIINNEE  pprroovviiddeess  aa  wweebb  bbaasseedd  ccoouurrssee  oonn  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  ffoorr  tthhee  

lleeaarrnneerrss  iinntteerreesstteedd  iinn  iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  llaanngguuaaggee  aass  ffoouunndd  iinn  tthhee  aanncciieenntt  TTaammiill  lliitteerraarryy  tteexxttss..  
  

  CCOORRPPUUSS  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  FFOORR  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  WWOORRKKSS  iiss  ttoo  pprreeppaarree  aa  

mmaacchhiinnee  rreeaaddaabbllee  ccoorrppuuss  oonn  TTaammiill  ll  ccllaassssiiccss  wwiitthh  tthheemmaattiicc  aanndd  ggrraammmmaattiiccaall  ttaaggggiinngg..  

  

  VVIISSUUAALL  EEPPIISSOODDEESS  OONN  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  iiss  ttoo  ppooppuullaarriizzee  tthhee  aannttiiqquuiittyy  aanndd  

uunniiqquueenneessss  ooff  tthhee  aanncciieenntt  TTaammiill  ssoocciieettyy  tthhrroouugghh  vviissuuaall  eeppiissooddeess  pprroodduucceedd  oonn  vvaarriioouuss  ccoonncceeppttss  

ddeeppiicctteedd  iinn  tthhee  TTaammiill  ccllaassssiiccss..  

  

SSEERRVVIICCEESS  
  

LLIIBBRRAARRYY::  TThhee  lliibbrraarryy  hhaass  bbeeeenn  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aabboouutt  2200,,000000  rraarree  bbooookkss  aanndd  

mmaannuussccrriippttss  rreellaatteedd  ttoo  aanncciieenntt  TTaammiill  ssttuuddiieess  aanndd  aa  nnuummbbeerr  CCDDss  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ddiiggiittaall  vveerrssiioonnss  

ooff  ppaallmmlleeaaff  mmaannuussccrriippttss  ooff  TTaammiill  ccllaassssiiccss..  
  

WWEEBBSSIITTEE::  TThhee  wweellll  ddeessiiggnneedd  ooffffiicciiaall  wweebbssiittee  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  pprroovviiddeess  mmoorree  ddeettaaiillss  ooff  oouurr  

oobbjjeeccttiivveess  aanndd  aaccttiivviittiieess  aanndd  iitt  iiss  bbeeiinngg  ccoonnssttaannttllyy  uuppddaatteedd..  
  

  



FFEELLLLOOWWSSHHIIPPSS  

  

DDOOCCTTOORRAALL  FFEELLLLOOWWSSHHIIPPSS::  TToo  eennccoouurraaggee  yyoouunngg  sscchhoollaarrss  iinntteerreesstteedd  iinn  aanncciieenntt  TTaammiill  

ssttuuddiieess,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  pprroovviiddeess  ddooccttoorraall  ffeelllloowwsshhiippss..  
  

PPOOSSTT  DDOOCCTTOORRAALL  FFEELLLLOOWWSSHHIIPPSS::  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooffffeerrss  ffeelllloowwsshhiippss  ttoo  yyoouunngg  sscchhoollaarrss  

wwhhoo  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  ppuurrssuuiinngg  iinnddeeppeennddeenntt  rreesseeaarrcchheess  oonn  ttooppiiccss  rreellaatteedd  ttoo  aanncciieenntt  TTaammiill  ssttuuddiieess  

aafftteerr  tthheeiirr  ddooccttoorraall  rreesseeaarrcchh..  

  

FFIINNAANNCCIIAALL  AAIIDDSS  
  

SSHHOORRTT  TTEERRMM  PPRROOJJEECCTTSS::  TThhee  IInnssttiittuuttee  pprroovviiddeess  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  sscchhoollaarrss  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  rreeppuutteedd  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  aallssoo  ttoo  iinnddeeppeennddeenntt  rreesseeaarrcchheerrss  wwhhoo  aarree  ttaakkiinngg  uupp  ssttuuddiieess  tthhaatt  

eexxpplloorree  tthhee  uunniiqquueenneessss  aanndd  aannttiiqquuiittyy  ooff  tthhee  TTaammiill  ssoocciieettyy..  

  

AAWWAARRDDSS  
  

TTOOLLKKAAPPPPIIYYAARR  AAWWAARRDD  ((ccaasshh  ooff  RRuuppeeeess  ffiivvee  llaakkhh  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ffoorr  IInnddiiaann  nnaattiioonnaallss))  iiss  

ggiivveenn  ttoo  eemmiinneenntt  sseenniioorr  sscchhoollaarrss  wwhhoo  hhaavvee  aann  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  TTaammiill  

ssttuuddiieess..  

  
  

KKUURRAALL  PPEEEEDDAAMM  AAWWAARRDD  ((ccaasshh  ooff  RRuuppeeeess  ffiivvee  llaakkhh  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ffoorr  oonnee  IInnddiiaann  aanndd  oonnee  

ffoorreeiiggnn  nnaattiioonnaall))  iiss  ggiivveenn  ttoo  ddiissttiinngguuiisshheedd  sscchhoollaarrss  wwhhoo  hhaavvee  aann  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  

ffiieelldd  ooff  TTaammiill  ssttuuddiieess..  

  
  

YYOOUUNNGG  SSCCHHOOLLAARR  AAWWAARRDD  ((aa  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  hhoonnoouurr,,  aa  mmeemmeennttoo  aanndd  ccaasshh  ooff  RRuuppeeeess  11  llaakkhh  

ffoorr  ffiivvee  sscchhoollaarrss  eeaacchh  yyeeaarr))  iiss  ggiivveenn  ttoo  yyoouunngg  sscchhoollaarrss  ((iinn  tthhee  aaggee  ggrroouupp  ooff  3300--4400  yyeeaarrss))  wwhhoo  hhaavvee  

sshhoowwnn  iinntteerreesstt  aanndd  eexxcceelllleennccee  iinn  TTaammiill  ssttuuddiieess..  

  
  

KKAALLAAIIGGNNAARR  MM..  KKAARRUUNNAANNIIDDHHII  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  AAWWAARRDD::  KKaallaaiiggnnaarr    

MM..  KKaarruunnaanniiddhhii,,  FFoorrmmeerr  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  TTaammiill  NNaadduu  aanndd  FFoorrmmeerr  CChhaaiirrmmaann,,  CCIICCTT,,  hhaass  

ccrreeaatteedd  oouutt  ooff  hhiiss  ppeerrssoonnaall  ffuunnddss  aann  eennddoowwmmeenntt  iinn  hhiiss  nnaammee  ffoorr  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  RReesseeaarrcchh  iinn  tthhee  

CCIICCTT..    FFrroomm  tthhee  eennddoowwmmeenntt,,  aann  aawwaarrdd,,  oonnee  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  hhoonnoouurrss  ccoonnffeerrrreedd  iinn  IInnddiiaa,,    iiss  ggiivveenn  

ttoo  sscchhoollaarrss  aanndd  rreesseeaarrcchheerrss  ooff  eemmiinneennccee  eevveerryy  yyeeaarr..    TThhee  aawwaarrdd  ccaarrrriieess  aa  cchheeqquuee  ffoorr  RRuuppeeeess  tteenn  

llaakkhh,,  aann  eeiigghhttyy  ggrraamm  ggoolldd  mmeeddaall  bbeeaarriinngg  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  ddoonnoorr  aann  aa  ffiivvee  mmeettaall  ssttaattuuee  ooff  

TTiirruuvvaaḷḷḷḷuuvvaarr  

  

  

    

  

    

    

  


