
1 
 

  

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ஆய் த்ஆய் த்  திட்டங்கள்திட்டங்கள்  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  பண்ைடத்பண்ைடத்  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ச கத்தின்ச கத்தின்  கூ கள்கூ கள்  

அைனத்ைத ம்அைனத்ைத ம்  ஆவணப்ப த்ஆவணப்ப த்திப்திப்  பா காப்பைதபா காப்பைத  ேநாக்கமாகக்ேநாக்கமாகக்  ெகாண் ள்ளெகாண் ள்ள ..  இந்தஇந்த  

ேநாக்கத்திற்குேநாக்கத்திற்கு  ஏற்றஏற்ற  வைகயில்வைகயில்  பல்ேவபல்ேவ   திட்டப்திட்டப்  பணிகள்பணிகள்  வகுவகுத் ச்த் ச்  ெசயல்ப த்தப்ெசயல்ப த்தப்ப கின்றனப கின்றன..  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிதமிழாழாய்ய் த்த்  திட்டதிட்டங்க க்குங்க க்கு  நிதி தவிநிதி தவி  அளித்தஅளித்தல்ல்  அவற் ள்அவற் ள்  ஒன்றாகும்ஒன்றாகும்..  

இத்இத்  திட்டத்தின்திட்டத்தின்  வாயிலாகவாயிலாக  22000066ஆம்ஆம்  ஆண்ஆண்     தல்தல்  22001166ஆம்ஆம்  ஆண்ஆண்   வைரயில்வைரயில்  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  

ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்கைளக்ல்கைளக்  களனாகக்களனாகக்  ெகாண்ெகாண்   ைமைமயாயாகக  நிைறநிைற ெசய்ெசய்   

ஒப்பைடக்கஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளப்பட் ள்ள  ஆய் த்ஆய் த்  திட்டங்களின்திட்டங்களின்  பட் யல்பட் யல்  கீேழகீேழ  தரப்பட் ள்ளதரப்பட் ள்ள ..  இவற் ள்இவற் ள்  சிலசில  

லாக்கம்லாக்கம்  ெபற் விட்டனெபற் விட்டன;;  சிலசில  லாக்கம்லாக்கம்  ெபற்ெபற்   வ கின்றனவ கின்றன;;  எஞ்சியஎஞ்சியைவைவ  ப ப்ப யாகப ப்ப யாக  

லாக்கம்லாக்கம்  ெசய்யெசய்யப்ப்ப ம்ப ம்..    

22000066--0077  

வவ..எஎண்ண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   

11..    வவ..  ெஜயேதவன்ெஜயேதவன்  
DDeevveellooppiinngg  CCoommppuutteerr  CCoorrppoorraa  aanndd  CCoonnccoorrddaannccee  ttoo  

PPeerruuṅṅkkaattaaii  aanndd  CCīīvvaakkaacciinnttāāmmaaṇṇii  

22..    ேதேத..  ர்ர்   தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்விலக்கியங்களில்ெசவ்விலக்கியங்களில்  பழெமாழிகள்பழெமாழிகள்::  
குறியியல்குறியியல் அ கு ைறஅ கு ைற 

33..    பப..  பத்மினிபத்மினி  சங்கசங்க இலக்கியஇலக்கிய அகப்பாடல்களிஅகப்பாடல்களில்ல்  உடலஉடலரசியல்ரசியல் 

44..    ஆஆ..  கார்த்திேகயன்கார்த்திேகயன்  தமிழ்த்தமிழ்த்  தி க்குறதி க்குறள்ள்  --  பிராகி தபிராகி த  வஜ்ஜாலக்கவஜ்ஜாலக்கம்ம்  ––  ஓர்ஓர்  
ஒப்பீஒப்பீ  

55..    சச..  இராேசந்திரன்இராேசந்திரன்  தமிழ்தமிழ் விைனய களின்விைனய களின் வரலாற்வரலாற்   ெமாழியியல்ெமாழியியல் ஆய்ஆய்  

66..    ..  தர்மராஜ்தர்மராஜ்  TThhee  PPhhiilloossoopphhyy  ooff  LLaanngguuaaggee  iinn  TTaammiill  SSoocciieettyy    

77..    பிபி..எஸ்எஸ்..  சுப்பிரமணியசுப்பிரமணியம்ம்  TThhee  DDrraavviiddiiaann  CCoommppaarraattiivvee  GGrraammmmaarr  ((PPaarrtt  --11))  

  



2 
 

22000077  --  0088  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   

88..    ஆஆ..  தனஞ்ெசயன்தனஞ்ெசயன்  
சங்கசங்க இலக்கியம்இலக்கியம் காட் ம்காட் ம் நாட் ப் றவியல்நாட் ப் றவியல் 
பண்பாட் த்பண்பாட் த்  தனித்தன்ைமதனித்தன்ைம ம்ம்  மீட் வாக்கமீட் வாக்க ம்ம்  

99..    கிகி..  அரங்கன்அரங்கன்  
Toward Formulating Formal Phonological RToward Formulating Formal Phonological Rules of ules of 
TToollkkāāppppiiyyaamm  --  EEḻḻuuttttaattiikkāārraamm  

1100..    திதி..  கரத்தனம்கரத்தனம்  
ேமைலேமைல  அறிஞர்கள்அறிஞர்கள்  பார்ைவயில்பார்ைவயில்  தமிழ்தமிழ்::  நம்நம்  

பார்ைவயில்பார்ைவயில்  அவர்கள்அவர்கள்  

1111..    எச்எச்..  சித்திர த்திரன்சித்திர த்திரன்  
ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித் தமிழிதமிழிலக்கியங்களில்லக்கியங்களில்  விலங்கினச்விலங்கினச் 
ெசாற்கள்ெசாற்கள்  --  சிறப்பகராதிசிறப்பகராதி  

1122..    இராஇரா..  மதிவாணன்மதிவாணன்  Survey and Clasification of Indus Inscriptions in Survey and Clasification of Indus Inscriptions in 
RockartRockart,, Pottery etcPottery etc. . in Tamil Naduin Tamil Nadu  

1133..    ..  கம்மகம்ம   அஅ   ஜின்னாஜின்னா  தி க்குற ம்தி க்குற ம் தி க்குர்ஆ ம்தி க்குர்ஆ ம் ஓர்ஓர்  உயர்நிைலஉயர்நிைல 
ஒப்பாய்ஒப்பாய்  

1144..    பப..  சதாசிவம்சதாசிவம்  

Antiquties of Early Pandyas Antiquties of Early Pandyas ––  A Comparative and A Comparative and 
ContrContrasting Study on Antiquities as Rasting Study on Antiquities as Revealed in the evealed in the 
PrePre--PallavPallavan Tamil Literature an Tamil Literature ((An InterAn Inter––Disciplinaty Disciplinaty 
ApproachApproach) )  

1155..    திதி..  ெந ஞ்ெசழியன்ெந ஞ்ெசழியன்  
தமிழ்தமிழ்  ைனவர்ைனவர்  பட்டபட்ட  ஆய் கைளஆய் கைளத்த்  ((11994488--22000077))  

தமிழ்தமிழ்  ஒ ங்குறிஒ ங்குறிவழிக்வழிக்  ((UUnniiccooddee))  கணினியில்கணினியில்  
அட்டவைணப்ப த்தல்அட்டவைணப்ப த்தல் 

1166..    குகு..  ேகசன்ேகசன்  க த்ெதாைகயில்க த்ெதாைகயில் நாடகக்நாடகக் கூ க ம்கூ க ம்  காட்சிகாட்சி 
ெமாழிெமாழி ம்ம் 

1177..    ேசேச..  இராமா ஜம்இராமா ஜம்  
சிலம்சிலம் ,,  ேமகைலேமகைல  நாடகநிைலக்நாடகநிைலக்  கூற் கள்கூற் கள்  

((கைல ட்பகைல ட்ப  அ கல்அ கல்))  

1188..    சிசி..பிபி..  ேகாபால்ேகாபால்  தமிழ்தமிழ் இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் காலந்ேதா ம்காலந்ேதா ம்  அகப்ெபா ள்அகப்ெபா ள் 
மரமர  மாற்றம்மாற்றம் 

1199..    குகு..  அஅரரேசந்திரன்ேசந்திரன்  
தமிதமிழ் ழ் --  வடவட  இஇந்தியந்திய  ெமாழிகெமாழிகட்ட்குகு  இைடேயயான இைடேயயான   
ேவர்ச்ெசால்ேவர்ச்ெசால்,,  இலக்கணஇலக்கண  ஒப் ைமகள் குறித்த ஆய்ஒப் ைமகள் குறித்த ஆய்   
((பகுதி பகுதி ––  II))  

2200..    பிபி..ேகேக..  கல்யாணிகல்யாணி  
WWoommeenn  iinn  CCaaṅṅkkaamm  LLiitteerraattuurree::  AA    SSttuuddyy  ooff  

AAiiṅṅkkuuṟṟuunnūūṟṟuu    

2211..    ேஜேஜ..ஆர்ஆர்..  இஇலலட்சுமிட்சுமி  தமிழகதமிழக  வரலாற்றில்வரலாற்றில்  ேகாேகாயியில்வாழ்ல்வாழ்  ஒளைவ ம்ஒளைவ ம்  சங்கசங்க  
இலக்கிய ம்இலக்கிய ம் 

2222..    இராஇரா..  தாேமாதரன்தாேமாதரன்  வரலாற்வரலாற்றியல்றியல் ேநாக்கில்ேநாக்கில் கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக  ஆய்ஆய்  
இயல் கள்இயல் கள் 
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2233..    ெசௗெசௗ..  கீதாகீதா  சங்கசங்க இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் அறிவியல்அறிவியல்  

2244..    கக..  ெந ஞ்ெசழியன்ெந ஞ்ெசழியன்  சங்கசங்க காலகாலத்தில்த்தில் ஆசீவகஆசீவக ம்ம் ஐயனார்ஐயனார்  வழிபா ம்வழிபா ம் 

2255..    ெபெப..சுசு..  மணிமணி  ெதால்பழங்காலெதால்பழங்கால நாகாிகங்களில்நாகாிகங்களில்  ெபண்ெபண்  கவிஞர்கள்கவிஞர்கள் 

2266..    அஅ..அஅ..  மணவாளன்மணவாளன்  தி க்குறள்தி க்குறள்  ((ெபா ட்பால்ெபா ட்பால்))  ஆங்கிலஆங்கில  
ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் கள் கள் ெதாகுப்ெதாகுப்   

2277..    அஅ..  தட்சிணா ர்த்திதட்சிணா ர்த்தி  
பத் ப்பாட்பத் ப்பாட்   --  ஆங்கிலஆங்கில  ெமாழிெபயர்ப் கள்ெமாழிெபயர்ப் கள்  

ெதாகுப்ெதாகுப்   

2288..    நிர்மல்நிர்மல்  ெசல்வமணிெசல்வமணி  பாிபாடல்பாிபாடல்    --  ஆங்கிலஆங்கில  ெமாழிெபயர்ப் கள்ெமாழிெபயர்ப் கள்  ெதாகுப்ெதாகுப்   

2299..    சிசி..  சண் கம்சண் கம்  
CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  TTaammiill  GGrraammmmaattiiccaall  TTrraaddiittiioonn  ffoorr  tthhee  

EEmmeerrggeennccee  ooff  IInnddiiaa    aass  LLiinngguuiissttiicc  AArreeaa    

3300..    வவ..  ஞானசுந்தரம்ஞானசுந்தரம்  A Survey of Tamil Dialects Spoken by the Tribal A Survey of Tamil Dialects Spoken by the Tribal 
Communities of Tamil NaduCommunities of Tamil Nadu 

3311..    பிபி..எஸ்எஸ்..  சுப்பிரமணியம்சுப்பிரமணியம்  
AA  SSuupppplleemmeenntt  ttoo  DDrraavviiddiiaann  EEttyymmoollooggiiccaall  DDiiccttiioonnaarryy  

((RR))    

3322..    மம..ெசெச..  இரபிசிங்இரபிசிங்  The Heroic Poetry of Classical TamilThe Heroic Poetry of Classical Tamil, , Ancient GreekAncient Greek 
and and Sumerian  Sumerian   

22000088--0099  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
3333..    சிசி..  இர ந்திரன்இர ந்திரன்  Performing Arts in Ancient Tamil Society  Performing Arts in Ancient Tamil Society   

3344..    விவி..  ெசல்வகுமார்ெசல்வகுமார்  Sangam Age Settlements of the Punal NaduSangam Age Settlements of the Punal Nadu//Kaviri Kaviri 
Nadu Nadu ((The The Lower Kaviri ValleyLower Kaviri Valley, , Tamil NaduTamil Nadu))  

3355..    ஆஆ..  சிவசுப்பிரமணியன்சிவசுப்பிரமணியன்  பண்ைடத்பண்ைடத் தமிழ்ச்தமிழ்ச் சச கத்தில்கத்தில் இறந்ேதார்இறந்ேதார்  வழிபா ம்வழிபா ம் 
த்ேதார்த்ேதார் வழிபா ம்வழிபா ம் 

3366..    ஆர்ஆர்..  சீதாசீதா  
The EffThe Effeect of Ecology and the Doscourse by Folks ct of Ecology and the Doscourse by Folks 

((KKaalliittttookkaaii  aanndd  KKuuṟṟuunnttookkaaii))  ((PPssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  

SSoocciioollooggiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee))    

3377..    மம..ேசாேசா..விவிக்க்டர்டர்  தமி ம்தமி ம் ேமற்கித்தியேமற்கித்திய ெசமிட் க்ெசமிட் க்  ெமாழியின ம்ெமாழியின ம் 

3388..    பிபி..  சந்திரேசகரன்சந்திரேசகரன்  A Statistics Study of Female Gender terms in Twin A Statistics Study of Female Gender terms in Twin 
Epics Epics  

3399..    ஆஆ ..  இராமநாதன்இராமநாதன்  
தமிழ்ச்தமிழ்ச் ெசவ்விலக்கியங்க ம்ெசவ்விலக்கியங்க ம்  நாட் ப் றநாட் ப் ற 
வழவழக்க்கா க ம்கா க ம்  --  மர த்மர த்  ெதாடர்ச்சிெதாடர்ச்சி  

4400..    ..இராஇரா..  சஃசஃப்ப்ராரா  ேபகம்ேபகம்  றநாறநா   --  உஉ   ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

4411..    ..  சந்திரன்சந்திரன்  பழந்தமிழர்பழந்தமிழர் சட்டசட்ட அைமப்அைமப் ம்ம் நீதிநீதி  நிர்வாகநிர்வாக ம்ம் 

4422..    ஆஆ..  பத்மாவதிபத்மாவதி  தியதிய ேநாக்கில்ேநாக்கில் களப்பிரர்களப்பிரர் வரலாவரலா   
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4433..    சிசி..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  
சங்கசங்க இலக்கியச்இலக்கியச் ெசாெசால் ல் -- ெதாடரைடெதாடரைட   
((பத் ப்பாட்பத் ப்பாட் ))  

4444..    நாநா..  மார்க்சியகாந்திமார்க்சியகாந்தி  
தமிழின்தமிழின்  எ த்எ த்   வைககள்வைககள்,,  வளர்ச்சிவளர்ச்சி,,  வரலாவரலா ,,  

நிைலேபநிைலேப   ((கிகி..பிபி..1100ஆம்ஆம்  ற்றாண்ற்றாண்   வைரவைர))  

4455..    அ தாஅ தா  பாண் யன்பாண் யன்  
ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம் தல்தல் சிலப்பதிகாரம்சிலப்பதிகாரம்  வைரவைர 
தமிழிைசக்தமிழிைசக்  ேகாட்பாேகாட்பா   --  மம   வாசிப்வாசிப்   

4466..    ெஜயல தாெஜயல தா  ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  --  கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

4477..    சச..ேவேவ..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  The The PPlace of lace of TToollkkāāppppiiyyaamm  in Indian Grammarin Indian Grammar  

4488..    அஅ..  பாண் ரங்கன்பாண் ரங்கன்  பழந்தமிழ்பழந்தமிழ்  மக்களின்மக்களின்  ெதால்சமயம்ெதால்சமயம்  

4499..    சுசு..  சண் கசுந்தரம்சண் கசுந்தரம்  கண்ணகிகண்ணகி  கைதகள்கைதகள்  --  ஏட் ம்ஏட் ம்  நாட் ம்நாட் ம்: : திரட் ம்திரட் ம்  
பண்பாட்டாய் ம்பண்பாட்டாய் ம் 

5500..    காகா..  ராஜன்ராஜன்  EExxccaavvaattiioonnss  aatt  PPoorruunntthhaall  

22000099--1100  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   

5511..    நாநா..  ஞானப்பழம்ஞானப்பழம்  
சங்கசங்க  இலக்கியப்இலக்கியப்  பாணர்பாணர்  வழக்கா க ம்வழக்கா க ம்  தற்காலக்தற்காலக்  

ேகரளப்ேகரளப்  பாணர்பாணர்  வழக்கா க ம்வழக்கா க ம்    --  ஒப்பாய்ஒப்பாய்   

5522..    அனந்த ரம்அனந்த ரம்  ேகாேகா..  
கி ட் ண ர்த்திகி ட் ண ர்த்தி  

தமிழ்தமிழ்  நாட் ல்நாட் ல்  சமணம்சமணம்  ((கிகி..பிபி..  66ஆம்ஆம்  ற்றாண்ற்றாண்   

வைரவைர))  

5533..    இலாஇலா..  குேளாறியாகுேளாறியா  
சுந்தரமதிசுந்தரமதி  

சங்கசங்க  இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில்  குறிஞ்சித்குறிஞ்சித்  திைணப்திைணப்  பாடல்கள்பாடல்கள்  --  
பகுப்பாய்பகுப்பாய்  அ கு ைறஅ கு ைற 

5544..    ேவேவ..திதி..  ெசல்லம்ெசல்லம்  
RReeccoonnssttrruuccttiinngg  LLiinngguuiissttiicc  PPrree--HHiissttoorryy  ooff  TTaammiill//EEaarrllyy  

HHiissttoorryy  ooff  TTaammiillss  aanndd  TTaammiill  NNaadduu    

5555..    காகா..  ெசல்லப்பன்ெசல்லப்பன்  
தமிழ்தமிழ்  --  கிேரக்கச்கிேரக்கச்  ெசவ்விலக்கியத்தில்ெசவ்விலக்கியத்தில்  அறவிய ம்அறவிய ம்  

கிய ம்கிய ம்  --  ஒப்பீட்டாய்ஒப்பீட்டாய்   

5566..    சச..  கு சாமிகு சாமி  ெதய்வச்சிைலயார்ெதய்வச்சிைலயார் உைரஉைர ெநறிெநறி  

5577..    சச..  சிவகாமிசிவகாமி  
சிலப்பதிகாரத்தில் சிலப்பதிகாரத்தில் ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய  அஅகக,,  றற  இலக்கியஇலக்கிய  

மர கள்மர கள்  

5588..    அரஅர..  ங்குன்றன்ங்குன்றன்  
தமிழ்ச்தமிழ்ச் ெசவ்விலக்கியத்தி ம்ெசவ்விலக்கியத்தி ம் தமிழ்க்தமிழ்க்  கல்ெவட் ம்கல்ெவட் ம் 
ந கற்கள்ந கற்கள்  ((66ஆம்ஆம்  ற்றாண்ற்றாண்   வைரவைர))  ((ெமாழி ம்ெமாழி ம்  

ச க ம்ச க ம்  வரலா ம்வரலா ம்))  

5599..    பிபி..எஸ்எஸ்..  சுப்பிரமணியம்சுப்பிரமணியம்  TThhee  DDrraavviiddiiaann  CCoommppaarraattiivvee  GGrraammmmaarr  ((PPaarrtt  --22))  

6600..    விவி..சிசி..  சசிவல்சசிவல்   நற்றிைணநற்றிைணத்த்  ெதாடரைடெதாடரைட   
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6611..    ..  சதாசிவம்சதாசிவம்  கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக::  ெதாடரைடெதாடரைட   

6622..    ேகாேகா..  சங்கரநாராயணன்சங்கரநாராயணன்  பாிபாடல்பாிபாடல் ெதாடரைடெதாடரைட  ஆய்ஆய்   

6633..    ெசெச..  சுப் லசுப் லட்சுட்சுமிமி  சங்கசங்க காலம்காலம் தல்தல் இன்இன்  வைர வைர பைறபைற  இைசக்க விஇைசக்க வி  

6644..    மாமா..  ததட்சிட்சிணா ர்த்திணா ர்த்தி  ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  --  மைலயாளமைலயாள  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

6655..    இலக்குவனார்இலக்குவனார்  
தி வள் வன்தி வள் வன்  சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கியச்ச்  ெசாற்க ம்ெசாற்க ம்  கைலச்ெசால்கைலச்ெசால்  ஆக்க ம்ஆக்க ம்  

6666..    ெசெச..அஅ..  ரபாண் யன்ரபாண் யன்  தி க்குறளில் தமிழ் இைசயியல்தி க்குறளில் தமிழ் இைசயியல்  

6677..    அஅ..  பஷீர்பஷீர்  அகமஅகம   தி க்குறள்தி க்குறள்  --  அரஅர   ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

6688..    சுசு..ஆஆ..  ெவெவங்கடங்கட  சுப் ராயசுப் ராய  
நாயகர்நாயகர்  

கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக  --  பிெரஞ்சுபிெரஞ்சு  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

6699..    இராஇரா..  இளங்குமரஇளங்குமரன்ன்  ெசந்தமிழ்ச்ெசந்தமிழ்ச் ெசாற்ெபா ட்ெசாற்ெபா ட் களஞ்சியம்களஞ்சியம்  

7700..    ேதவசங்கீதம்ேதவசங்கீதம்  எட் த்ெதாைகஎட் த்ெதாைக,,  பத் ப்பாட்பத் ப்பாட்   --  ெத ங்குெத ங்கு  
ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்  

7711..    எச்எச்..  பாலசுப்பிரமணியம் பாலசுப்பிரமணியம் &&  
கி ஷ்ணசாமிகி ஷ்ணசாமி  நாச்சி த்நாச்சி த்   

ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  --  இந்திஇந்தி  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

7722..    ெபெப..  சுயம்சுயம்   
  உஉ..ேவேவ..சாசா..  அவர்களின்அவர்களின்  நாட்குறிப்நாட்குறிப் ,,  சங்க ற்சங்க ற்  

   ெசால்லைடெசால்லைட ,,  இலக்கியஇலக்கிய  அ ம்பதஅ ம்பத  அகராதிஅகராதி  

7733..    ராட்ஸ்கிராட்ஸ்கி  மம   
சங்கசங்க இலக்கியம்இலக்கியம் பற்றியபற்றிய ஐந்ஐந்   அைசகைலஅைசகைலக்க் 
((AAnniimmaattiioonn))  கு ம்படங்கள்கு ம்படங்கள்    

7744..    அஅ..  சண் கதாஸ்சண் கதாஸ்  கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக  --  சிங்களசிங்கள  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

22001100--1111  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
7755..    பிபி..  உஷாஉஷா  ேதவிேதவி  தமிழ்ச்தமிழ்ச் ெசவ்வியல்ெசவ்வியல் இலக்கியஇலக்கிய அைசகைலப்அைசகைலப் படங்கள்படங்கள் 

7766..    நாநா..பப..  ரணசந்திரரணசந்திர  ஜீவாஜீவா  சங்கசங்க காலத்காலத் தமிழி ம்தமிழி ம் சிந்சிந்  எ த் ம்எ த் ம்  ((சிந் ெவளி சிந் ெவளி 
நாகாிகம் தல் சங்க காலம் வைரநாகாிகம் தல் சங்க காலம் வைர))  

7777..    பாபா..  இைறயரசன்இைறயரசன்  சங்கசங்க காலகால மக்கட்மக்கட் ெபயர்க்ெபயர்க் களஞ்சியம்களஞ்சியம்  

7788..    திதி..  மகாலட்சுமிமகாலட்சுமி  சிலப்பதிகாரக்சிலப்பதிகாரக் களஞ்சியம்களஞ்சியம் 

7799..    குகு..  அஅரரேசந்திரன்ேசந்திரன்  
தமிதமிழ் ழ் -- வடவட இஇந்தியந்திய ெமாழிகட்குெமாழிகட்கு  இைடேயயானஇைடேயயான 
ேவர்ச்ெசால்ேவர்ச்ெசால்,,  இலக்கணஇலக்கண  ஒஒப் ைமகள்ப் ைமகள்  குறித்தகுறித்த  ஆய்ஆய் ,,  

((பகுதிபகுதி  ––  IIII))  

8800..    மணிேமகைலமணிேமகைல  ஷ்பராஜ்ஷ்பராஜ்  சிலப்பதிகாரசிலப்பதிகார  ஆய் கள்ஆய் கள்  --  ஒ ங்கிைணந்தஒ ங்கிைணந்த  மதிப்பீமதிப்பீ   

8811..    இராஇரா..  காசிராசன்காசிராசன்  சிலப்பதிகாரசிலப்பதிகார ஆய்வடங்கல்ஆய்வடங்கல் 

8822..    ெபெப..  சுபாஸ்சுபாஸ்  சந்திரேபாஸ்சந்திரேபாஸ்  சங்கசங்க இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் கடல்கடல் வணிக ம்வணிக ம்  பண்பாட் ப்பண்பாட் ப் 
பாிமாற்றங்க ம்பாிமாற்றங்க ம் 
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8833..    சண் கசண் க..  ெசல்வகணபதிெசல்வகணபதி  சிலப்பதிகாரம்வழிசிலப்பதிகாரம்வழி அறியலாகும்அறியலாகும்  ஆடல்ஆடல்  அரங்ேகற்றஅரங்ேகற்ற 
ட்பங்கள்ட்பங்கள் 

8844..    கக..  ரத்னம்ரத்னம்  தமிழ்ச் ெசவ்விலக்கியத்தில்தமிழ்ச் ெசவ்விலக்கியத்தில் பறைவகள்பறைவகள்  

8855..    ெவெவ.. ..  ஷாஜகான்ஷாஜகான்  கனிகனி  
ெதால்காப்பியப்ெதால்காப்பியப்  றத்திைணயியல்றத்திைணயியல்  காட் ம்காட் ம்  நாடகத்நாடகத்  

ேதாற்ற ம்ேதாற்ற ம்  வளர்ச்சி ம்வளர்ச்சி ம்    

8866..    கமைலகமைல  தியாகராசதியாகராசன்ன்  தமிழ் தமிழ் –– ஐேராப்பிய இைசக் க விகள் இைசக்கும் ஐேராப்பிய இைசக் க விகள் இைசக்கும் 
ைறகள் ைறகள் –– ஓர் ஒப்பாய்ஓர் ஒப்பாய்  

8877..    இந்திராஇந்திரா  ம ேவல்ம ேவல்  க த்ெதாைகக த்ெதாைக  மர ம்மர ம்  மாற்ற ம்மாற்ற ம்  --  ண்ணாய்ண்ணாய்   

8888..    குடவாயில்குடவாயில்  ..  
பாலசுப்பாலசுப்பிபிரமணியன்ரமணியன்  

தமிழ்தமிழ்  இலக்கிய ம்இலக்கிய ம்  தமிழகத் க்தமிழகத் க்  கைலப்கைலப்  

பைடப் க ம்பைடப் க ம்::  ககளள  ஆய்வில்ஆய்வில்  கண்டகண்ட  உண்ைமகள்உண்ைமகள்  

8899..    சுசு..  சந்திராசந்திரா  சங்கத்சங்கத் தமிழ்த்தமிழ்த் ெதான்மங்க ம்ெதான்மங்க ம்  கிேரக்கத்கிேரக்கத்  
ெதான்மங்க ம்ெதான்மங்க ம் 

9900..    காகா..  ராஜன்ராஜன்  EExxccaavvaattiioonn  ooff  aa  CCaaṅṅkkaamm  AAggee  SSiittee  ––  PPoorruunntthhaall    

9911..    சச..  கார்ேலாஸ்கார்ேலாஸ்  ((தமிழவன்தமிழவன்))  
வாய்ெமாழிவாய்ெமாழி வாய்பாட் க்வாய்பாட் க் ேகாட்பாட்ேகாட்பாட்   ேநாக்கில்ேநாக்கில் 
சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கியம்ம்  

9922..    டபிள்டபிள் ..  ண்டாண்டா  கிறிஸ்கிறிஸ்   ,,  ெகாடவெகாடவ,,  ெகாங்கணிெகாங்கணி  மக்களின்மக்களின்  பண்பாட்பண்பாட் ல்ல்  
சங்கசங்க இலக்கியஇலக்கியக் கூ கள்க் கூ கள் 

9933..    உள் ர்உள் ர்  எம்எம்..  பரேமஸ்வரன்பரேமஸ்வரன்  ஐங்குஐங்கு   --  மைலயாளமைலயாள  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

9944..    திதி..  தாமைரச்ெசல்விதாமைரச்ெசல்வி  
இலக்கியஇலக்கிய  இதழ்கள்வழிஇதழ்கள்வழித்த்  தி க்குறளாதி க்குறளாராய்ச்சிராய்ச்சி  ((11880000  

தல்தல்  11995500  வைரவைர))  

9955..    கக..  இளமதிஇளமதி  சானகிராமன்சானகிராமன்  பண்ைடயபண்ைடய இலக்கணஇலக்கண இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  
ெமய்ப்பா கள்ெமய்ப்பா கள் 

9966..    எஸ்எஸ்..  ஸ்ரீகுமார்ஸ்ரீகுமார்  குமாிகுமாி மாவட்டத்தில்மாவட்டத்தில் வா ம்வா ம் ெசவ்வியற்றமிழ்க்ெசவ்வியற்றமிழ்க் 
கூ கள்கூ கள் 

9977..    
அஅ..காகா..  ெப மாள்ெப மாள்  &&          

ெசந்தீெசந்தீ  நடராசன்நடராசன்  
பழந்தமிழர்பழந்தமிழர்  பண்பாட்பண்பாட்   நிைன ச்நிைன ச்  சின்னங்கள்சின்னங்கள்    

9988..    அஅ..அஅ..  மணவாளன்மணவாளன்  
தி க்குறள்தி க்குறள்  ((காமத் ப்பால்காமத் ப்பால்) ) ஆங்கிலஆங்கில  

ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் கள்கள்  ெதாகுப்ெதாகுப்     

9999..    ெபெப..  மதியழகன்மதியழகன்  
தமிழ்நாட் ல்தமிழ்நாட் ல்  கால்நைடப்கால்நைடப்  பராமாிப்பராமாிப்   வட்டாரவட்டார  

வழக்குகள்வழக்குகள்  

110000..  அஅ. . மாியசூைசமாியசூைச  நன்னன்ேசய்நன்னன்ேசய் நன்னன்நன்னன் நாட் ன்நாட் ன்  வரலாற் த்வரலாற் த் 
தடயங்கள்தடயங்கள் 

110011..  ..  சற்குணவதிசற்குணவதி  மணிேமகைல மணிேமகைல -- களஞ்சியம்களஞ்சியம் 

110022..  கக..  ெந ஞ்ெசழியன்ெந ஞ்ெசழியன்  பதிெனண்பதிெனண் கீழ்கீழ்க்க்கணக்குகணக்கு ல்களின்ல்களின்  ெமய்யியல்ெமய்யியல் 
ேகாட்பாேகாட்பா கள்கள் 
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110033..  
ேமாிேமாி  பியாிபியாி  அகஸ் ன்அகஸ் ன்  &&  

எம்எம்..  தி மைலதி மைல  

நால யார்நால யார் -- பிெரஞ்சுபிெரஞ்சு ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

110044..  சுசு..  அழேகசன்அழேகசன்  
சங்கசங்க இலக்கியஇலக்கிய உைரயாசிாியர்கள்உைரயாசிாியர்கள்  உணர்த் ம்உணர்த் ம் 
இலக்கணக்இலக்கணக்  குறிப் கள்குறிப் கள்  --  ெதாகுப் ம்ெதாகுப் ம்  ஆய் ம்ஆய் ம்  

110055..  பாபா..ராரா..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  

தமிழ்நாட் க்தமிழ்நாட் க்  கல்ெவட் ச்கல்ெவட் ச்  ெசாற்களின்ெசாற்களின்  ெபா ட் லெபா ட் ல  

அைடஅைட ::  வரலாற் த்வரலாற் த்  ெதாடக்கக்ெதாடக்கக்  காலம்காலம்  தல்தல்  ((சங்கசங்க  

காலம்காலம்,,  கிகி.. ..  330000  --  கிகி..பிபி..  330000))  ன்ன்  இைடக்காலம்இைடக்காலம்  

வைரவைர  ((கிகி..பிபி..  660000  ––  கிகி..பிபி..  11330000))    

110066..  இராஇரா..  சீனிவாசன்சீனிவாசன்  சங்கசங்க இலக்கியம் இலக்கியம் -- கன்னடகன்னட ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

110077..  ேதவேதவ..ேபாின்பன்ேபாின்பன்  
தமிழர்தமிழர்  தத் வத்தின்தத் வத்தின்  ேதாற்ற ம்ேதாற்ற ம்  வளர்ச்சி ம்வளர்ச்சி ம்  ((கிகி..பிபி  

88ஆம்ஆம்  ற்ற்றாண்றாண்   வைரவைர))  --  தத் வதத் வ  வரலாற்றியல்வரலாற்றியல்  

பார்ைவயில்பார்ைவயில்  

110088..  எஸ்எஸ்..  கம்மகம்ம   சுப்சுப்  நால யார்நால யார்  --  மைலயாளமைலயாள  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

110099..  தறிஞர் தறிஞர் அ களாசிாியஅ களாசிாியர்ர்  ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய ஆய்ஆய்  

111100..  
..  பாலசுப்பிரமணியம்பாலசுப்பிரமணியம்  &&  

நாநா..  மம்மமம்ம   
தமிழ்த்தமிழ்த்  திைணயியல்திைணயியல்  களஞ்சியம்களஞ்சியம்  

111111..  நந..  ெஜயபிரகாஷ்ெஜயபிரகாஷ்  கச்சாயனம்கச்சாயனம்  --  பாபா   இலக்கணம்இலக்கணம்::  தமிழ்தமிழ்  
ெமாழிெபயர்ப் ம்ெமாழிெபயர்ப் ம் ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய  ஒப்பீ ம்ஒப்பீ ம் 

22001111--1122  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
111122..  எஸ்எஸ்..  சுஜாதாசுஜாதா  விளவிளவவங்ேகாங்ேகா  வட்டாரவட்டார வழக்குவழக்கு  அகராதிஅகராதி  

111133..  ஆஆ..  மணவழகன்மணவழகன்  பதிெனண்பதிெனண் கீழ்கீழ்க்க்கணக்குகணக்கு ல்களில்ல்களில்  பல் ைறபல் ைற அறி ம்அறி ம் 
ைறசார்ைறசார் ேமலாண்ைம ம்ேமலாண்ைம ம் 

111144..  சிசி..  தி கன்தி கன்  நற்றிைணநற்றிைண -- பிெரஞ்சுபிெரஞ்சு ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

111155..  நந..  ேகசன்ேகசன்  
தமிழகத்தில்தமிழகத்தில்  ெபௗத்தத்ெபௗத்தத்  தலங்க ம்தலங்க ம்  நிைன ச்நிைன ச்  

சின்னங்க ம்சின்னங்க ம்  ((ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  தமிழ்தமிழ்  இலக்கியச்இலக்கியச்  

சான் களின்பசான் களின்ப ))  

111166..  கக..  சுசீலாசுசீலா  சங்ககாலத்சங்ககாலத்  தமிழகதமிழக  ஊழியஊழிய  மாந்தர்மாந்தர்  

111177..  பிபி..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி  CCoonncceepptt  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  iinn  AAnncciieenntt  TTaammiill  LLiitteerraattuurree    

111188..  ஆஆ..  மணிமணி  பழந்தமிழ்பழந்தமிழ் இலக்கணஇலக்கண இலக்கியஇலக்கிய  உைரகளில்உைரகளில் 
கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக 

111199..  மாமா..  ேகாவிந்தராஜன்ேகாவிந்தராஜன்  
சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கியம்ம்  --  இந்திஇந்தி  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   
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112200..  
எஸ்எஸ்..சுப்பிரமணியம்சுப்பிரமணியம்  &&  

சுசு..இராசாஇராசாராம்ராம்  
இைணயவழிச்இைணயவழிச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  தமிழ்தமிழ்  இலக்கணக்இலக்கணக்  

கைலச்ெசாற்கைலச்ெசாற்  களஞ்சியம்களஞ்சியம்  

112211..  திதி..  சுப்சுப்பிபிரமணியன்ரமணியன்  தமிழதமிழர்ர் பண்பாட்பண்பாட்  வரலாற்றில்வரலாற்றில்  சங்ககாலசங்ககால  
இலக்கிய ம்இலக்கிய ம் ெப ங்கற்காலச்ெப ங்கற்காலச்  சின்னங்க ம்சின்னங்க ம் 

112222..  சச..  சுபாசுபாஷ்ஷ்  சந்திரேபாஸ்சந்திரேபாஸ்  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித் தமிழ்தமிழ் ல்களில்ல்களில்  விைனவழிப்விைனவழிப் ெபயர்கள்ெபயர்கள் 

112233..  மாமா..  ேகாவிந்தராசுேகாவிந்தராசு    ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  ஊர்வனஊர்வன  

112244..  பழபழ..  த்தப்பன்த்தப்பன்  சங்கசங்க இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் ைசவைசவ சமயசமய  லக்கூ கள்லக்கூ கள் 

112255..  ..  ேவலப்பன்ேவலப்பன்  EEccoonnoommiicc  LLiiffee  aanndd  TThhoouugghhtt  ooff  tthhee  CCaaṅṅkkaamm  TTaammiillss  

112266..  ..  சாதிக்சாதிக்  பாட்சாபாட்சா  11885500  தல்தல்  22001100  வைரயிலானவைரயிலான  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  
இலக்கியஇலக்கிய ஆராய்ச்சிஆராய்ச்சி ல்ல் ெதாகுப்ெதாகுப்   

112277..  சிவமணிசிவமணி  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  சங்கசங்க இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் திைணதிைண மயக்கம்மயக்கம்  

112288..  அஅ..  ஆ ஸ்ஆ ஸ்  
அைமப்பியல்அைமப்பியல் ேநாக்கில்ேநாக்கில் சங்கசங்க இலக்கியம்இலக்கியம்  
((பத் ப்பாட் ம்பத் ப்பாட் ம்  எட் த்ெதாைக ம்எட் த்ெதாைக ம்))  

112299..  உஉ..  அனார்கஅனார்க   சங்கசங்க இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில் சுற் ப் றச்சுற் ப் றச்  சூழ ம்சூழ ம் 
ெபண்க ம்ெபண்க ம் 

113300..  இராஇரா..  சந்திரேசகரன்சந்திரேசகரன்  
சங்ககாலத்சங்ககாலத்  தமிழர்தமிழர்  அரசியல்அரசியல்  தத் வ ம்தத் வ ம்  கிேரக்ககிேரக்க  

ேராமானியேராமானிய  அரசியல்அரசியல்  தத் வ ம்தத் வ ம்  

113311..  எஸ்எஸ்..  கேணஷ்ராம்கேணஷ்ராம்  IIccoonnooggrraapphhyy  ooff  tthhee  TTaammiill  TTwwiinn  EEppiiccss    

113322..  ெவெவ..  ெஜயலட்சுெஜயலட்சுமிமி  ெப ங்கைதயில்ெப ங்கைதயில் சங்கசங்க இலக்கியக்இலக்கியக்  கூ கள்கூ கள் 

113333..  ேவேவ..  ெச ப்ப ன்ெச ப்ப ன்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல் இலக்கியங்களில் குழந்ைதகள்இலக்கியங்களில் குழந்ைதகள் 

22001122--1133  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
113344..  காகா..  ராஜன்ராஜன்  Excavations at Kodumanal Excavations at Kodumanal –– A  Sangam A  Sangam AAge Site ge Site  

113355..  கிகி..  அரங்கன்அரங்கன்  
AA  MMoorrpphhoo--SSyynnttaaccttiicc  SSttuuddyy  ooff  KKuuṟṟuunnttookkaaii::  AA  PPiilloott  

AAtttteemmpptt  ttoo  EExxpplloorree  tthhee  NNaattuurree  ooff  SSaannggaamm  LLaanngguuaaggee  

113366..  ேசேச..  ெசந்தமிழ்ப்பாைவெசந்தமிழ்ப்பாைவ  
ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி இலக்கியத்இலக்கியத் ெதான்மங்கள்ெதான்மங்கள்::  
  ச கச கப்ப்  பண்பாட் யல்பண்பாட் யல்  ஆய்ஆய்   

113377..  எஸ்எஸ்..  மார்கெரட்மார்கெரட்  பாஸ் ன்பாஸ் ன்  சிலப்பதிகாரத்தில்சிலப்பதிகாரத்தில் இைச ம்இைச ம் நாட் ய ம்நாட் ய ம்  

113388..  ெபெப..  சுயம்சுயம்   
உஉ..ேவேவ..சாசா..  லகச்லகச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ஓைலச்ஓைலச்சுவசுவ ,,  

தாட்சுவ கள்தாட்சுவ கள்,,  அச்சுஅச்சு  ல்களின்ல்களின்  ஆய்வடங்கல்ஆய்வடங்கல்  

((விளக்கவிளக்க  ற்ெறாைகற்ெறாைக))  

113399..  விவி..பிபி..  யதீஷ்யதீஷ்  குமார்குமார்  Archaeological Sites of Sangam Age Archaeological Sites of Sangam Age ––  A Case Study A Case Study 
of Chera Country of Chera Country  
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114400..  
எஸ்எஸ்..  அகஸ் ன்அகஸ் ன்  &&  

சிசி..  கபிலன்கபிலன்  

தி க்குறள்தி க்குறள்  அறத் ப்பால்அறத் ப்பால்  ((1188  ஆங்கிலஆங்கில  

ெமாழிெபயர்ப் கள்ெமாழிெபயர்ப் கள்)),,  த்ெதாள்ளாயிரம்த்ெதாள்ளாயிரம்  ஆகியஆகிய  

ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  தமிழ்தமிழ்  ல்க க்கானல்க க்கான  ஆண் ராய்ஆண் ராய் //  

ஐேபான்ஐேபான்//ஐேபஐேப   ைகப்ேபசிச்ைகப்ேபசிச்  ெசய ையெசய ைய  

உ வாக்குதல்உ வாக்குதல்,,  ேமம்ப த்தல்ேமம்ப த்தல்,,  பராமாித்தல்பராமாித்தல்  

114411..  இஇலாலா..  குேளாறியாகுேளாறியா  
சுந்தரமதிசுந்தரமதி  

சங்கசங்க  இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில்  ெநய்தல்ெநய்தல்  திைணப்திைணப்  பாடல்கள்பாடல்கள்  --  
பகுப்பாய்பகுப்பாய்  அ கு ைறஅ கு ைற 

114422..  பிபி..சிசி..  ேகாகிலாேகாகிலா  தி க்குறள்தி க்குறள்  --  குஜராத்திகுஜராத்தி  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

114433..  பப..  ெசல்வெசல்வ  சண் கம்சண் கம்  உடம்பிைனஉடம்பிைன உ திஉ தி ெசய்யத்ெசய்யத் தி லர்தி லர்  காட் ம்காட் ம் 
வழிகள்வழிகள் 

114444..  கக..  ேகசன்ேகசன்  தி க்குறள்தி க்குறள் உைரேவ பா கள்உைரேவ பா கள்  --  ெபா ட்பால்ெபா ட்பால் 

114455..  நந..  ேவ சாமிேவ சாமி  பழந்தமிழகக்பழந்தமிழகக்  ேகாயில்க ம்ேகாயில்க ம்  கைலக ம்கைலக ம்::  கிகி..பிபி..66ஆம்ஆம்  
ற்றாண் ற்குற்றாண் ற்கு ன்ன் 

114466..  கக..  ெந ஞ்ெசழியன்ெந ஞ்ெசழியன்    தமிழ்தமிழ் அகத்திைணஅகத்திைண மர க ம்மர க ம் இந்தியக்இந்தியக்  காதகாதற்ற் 
பாடல்க ம்பாடல்க ம் 

114477..  சுசு..  இராசஇராசேவேவ   
சங்ககாலக்சங்ககாலக் கடற்கைரேயாரக்கடற்கைரேயாரக் கு யி ப் க ம்கு யி ப் க ம் 

ைற கங்க ம்ைற கங்க ம்  ((இராேமசுவரம்இராேமசுவரம்  தல்தல்  ம் கார்ம் கார்  

வைரவைர))  

114488..  நந..  அதியமான்அதியமான்  
சங்ககாலக்சங்ககாலக் கடற்கைரேயாரக்கடற்கைரேயாரக் கு யி ப் க ம்கு யி ப் க ம் 

ைற கங்க ம்ைற கங்க ம்  ((கன்னியாகுமாிகன்னியாகுமாி  தல்தல்  

இராேமசுவரம்இராேமசுவரம்  வைரவைர))  

114499..  சச..ேவேவ..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  TToollkkāāppppiiyyaamm  as Universal Grammaras Universal Grammar  

115500..  ெசெச..  சாரதாம்பாள்சாரதாம்பாள்  
ெதால்காப்பிய ம்ெதால்காப்பிய ம்  அாிஸ்டாட் ம்அாிஸ்டாட் ம்  ((ெதால்காப்பியச்ெதால்காப்பியச்  

ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்))  

115511..  ேதேத.. ..  சுமதிசுமதி  சங்கசங்க இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில் அளெபைடச்அளெபைடச்  ெசாற்கள்ெசாற்கள் 

115522..  அஅ..  விஜயவிஜய  பாஸ்கர்பாஸ்கர்  அாிக்கேமஅாிக்கேம   --  ஓர்ஓர்  ஆவணம்ஆவணம்  

115533..  கக..  த்த்   இஇலலக்க்குகுமிமி  ேகாைவேகாைவ மாவட்டப்மாவட்டப் பழங்குபழங்கு  மக்கள்மக்கள்  வாழ்விய ல்வாழ்விய ல் 
சங்கசங்க மர கள்மர கள் 

115544..  ஏஏ..  ெபனிட்டாெபனிட்டா  Classical Tamil Literature and Ancient Chinese Classical Tamil Literature and Ancient Chinese 
LiteratureLiterature: : A Comparative Study A Comparative Study   

115555..  இராஇரா..  மதிவாணன்மதிவாணன்  
TThhee  PPrreesseennccee  ooff  AAnncciieenntt  TTaammiill  WWoorrddss  iinn  OOtthheerr  

IInnddiiaann  LLaanngguuaaggee  

115566..  பாபா..  மதிவாணன்மதிவாணன்  
சங்கசங்க இலக்கியப்இலக்கியப் பண்ைடயபண்ைடய உைரயாசிாியர்கள்உைரயாசிாியர்கள் த ம்த ம் 
இலக்கணக்இலக்கணக்  குறிப் கள்குறிப் கள்  
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115577..  அரங்கஅரங்க..  மல் காமல் கா  மணிேமகைலக்மணிேமகைலக்  காப்பியத்தில்காப்பியத்தில்  ெபௗத்தக்ெபௗத்தக்  கைலகைல  
பண்பாட்பண்பாட்  வி மியங்கள்வி மியங்கள் 

115588..  ஜிஜி..  சுந்தர்சுந்தர்  
DDeevveellooppiinngg  aa  TTeecchhnniiccaall  GGlloossssaarryy  ooff  TTeerrmmss  iinn  TTaammiill  

ffoorr  IInndduuss  aanndd  RReellaatteedd  FFiieellddss  ooff  RReesseeaarrcchh  

115599..  விவி..  தனலட்சுமிதனலட்சுமி  
DDeeppeennddeennccyy  PPaarrsseerr  ffoorr  TTaammiill  CCllaassssiiccaall  LLiitteerraattuurree::  

KKuuṟṟuunnttookkaaii  

116600..  சச..  ராஜாராஜா  LLeexxiiccaall  SSttrruuccttuurree  ooff  CCiillaappppaattiikkāārraamm    

116611..  இராஇரா..  தாேமாதரன்தாேமாதரன்  
தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  பைடப் கள்பைடப் கள்  கட்டைமக்கும்கட்டைமக்கும்  

ச தாயச தாய  மரமர   மாற்றங்கள்மாற்றங்கள்  

116622..  ஏஏ..  கலீல்கலீல்  ெரஹ்மான்ெரஹ்மான்  கபிலாின்கபிலாின் ஆ ைம ம்ஆ ைம ம் பைடப்பாற்ற ம்பைடப்பாற்ற ம்  

116633..  ேகேக..  ேவங்கடாசலம்ேவங்கடாசலம்  தமிழர்தமிழர்  கணக்கியல்கணக்கியல்  --  சிந் ெவளிசிந் ெவளி  தல்தல்  

116644..  நாநா..  நந்திவர்மன்நந்திவர்மன்  

TTrraannssllaattiioonnss  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  tteexxttss  iinn  CCllaassssiiccaall  aanndd  

FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggeess  bbyy  SScchhoollaarrss  ooff  FFrreenncchh  CCoolloonniiaall  

PPeerriioodd  aanndd  PPoosstt  IInnddeeppeennddeennccee  PPeerriioodd  ttiillll  2211sstt    

CCeennttuurryy  

116655..  பப..  அ ளிஅ ளி  
பழந்தமிழர்பழந்தமிழர்  உ வாக்கியஉ வாக்கிய  மண்கலங்க ம்மண்கலங்க ம்  --  அவற்றின்அவற்றின்  

வளர்ச்சிவளர்ச்சி  வைக ம்வைக ம்  ––  உலகெமாழிகள்உலகெமாழிகள்  சிலவற் ள்சிலவற் ள்  

அவற்றின்அவற்றின்  ெபயர்ப்ெபயர்ப்  பதி க ம்பதி க ம்::  ேவாியல்ேவாியல்  ேநாக்குேநாக்கு  

22001133--1144  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
116666..  இராஇரா. . ஜானகிஜானகி  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில்  கல்வியியல்கல்வியியல்  

116677..  ேஜேஜ. . ராஜா கமராஜா கம   
பண்ைடயபண்ைடய  க்ேகாட்ைடயின்க்ேகாட்ைடயின்  வரலா ம்வரலா ம்  பண்பா ம்பண்பா ம்  

--  கிகி..பிபி..  66ஆம்ஆம்  ற்றாண்ற்றாண்   வைரவைர  

116688..  ேகாேகா. . சீனிவாசவர்மாசீனிவாசவர்மா  தி க்குறள்தி க்குறள்  ––  வாக்ாிேபாவாக்ாிேபா   ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

116699..  திதி. . கரத்தனம்கரத்தனம்  
அைனஅைனத்த்திந்தியதிந்திய  வரலாற்வரலாற்   அறி ெநறிச்அறி ெநறிச்  சூழ் லத்தில்சூழ் லத்தில்  

வள் வரவள் வர   ப்பா ன்ப்பா ன்  இடம்இடம்  

117700..  நந. . விஜயசுந்தாிவிஜயசுந்தாி  
சங்கசங்க  இலக்கிய ம்இலக்கிய ம்  பிற்காலக்பிற்காலக்  கவிைதகவிைத  நாடகநாடக  மம   

ஆக்க ம்ஆக்க ம்  

117711..  பப. . சாந்திசாந்தி  
சங்கசங்க  இலக்கிய ம்இலக்கிய ம்  இரட்ைடக்இரட்ைடக்  காப்பிய ம்காப்பிய ம்  காட் ம்காட் ம்  

பரத்ைதயர்பரத்ைதயர்  வாழ்வாழ்   
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117722..  அஅ..அஅ. . ஞானசுந்தரத்தஞானசுந்தரத்தரரசுசு  
சங்கசங்க  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  கற்றல்கற்றல்  கற்பித்தல்கற்பித்தல்  

ெகாள்ைககள்ெகாள்ைககள்  

117733..  நாநா. . ேவலம்மாள்ேவலம்மாள்  
ெதால்காப்பியாின்ெதால்காப்பியாின்  ெபண்ெபண்  க த்தைம ம்க த்தைம ம்  சங்கப்சங்கப்  ெபண்ெபண்  

கவிஞர்கள்கவிஞர்கள்  த வ ம்த வ ம்  விலக ம்விலக ம்  

117744..  பிபி..எஸ்எஸ். . சுப்பிரமணியம்சுப்பிரமணியம்  TThhee  DDrraavviiddiiaann  CCoommppaarraattiivvee  GGrraammmmaarr  ((PPaarrtt  --33))  

117755..  நயம்நயம் . . அறி ைடநம்பிஅறி ைடநம்பி  தி க்குற ம்தி க்குற ம்  த மதீபிைக ம்த மதீபிைக ம்  --  ஓர்ஓர்  ஒப்பாய்ஒப்பாய்   

117766..  ஆஆ. . ஸ்ரீகண்டன்ஸ்ரீகண்டன்  
ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில்  ெகாற்றைவ ம்ெகாற்றைவ ம்  குமாிகுமாி  

மாவட்டமாவட்டக்க்  ெகாற்றைவெகாற்றைவ  வழிபா ம்வழிபா ம்  

117777..  சுசு. . தங்க த்தங்க த்   சங்க இலக்கியங்களில் ஆ ர்சங்க இலக்கியங்களில் ஆ ர் 

117788..  அஅ..சுசு. . இளங்ேகாவன்இளங்ேகாவன்  
EEnngglliisshh  RReeaaddeerr  oonn  CCllaassssiiccaall  LLiitteerraattuurree  VVaalluueess  

AAeesstthheettiiccss  &&  PPooeettiiccss  

117799..  பப. . சத்யாசத்யா  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்களில்ல்களில்  அளைவகள்அளைவகள்  

118800..  திதி. . தாமைரச்ெசல்விதாமைரச்ெசல்வி  
இலக்கியஇலக்கிய  இதழ்கள்வழிஇதழ்கள்வழித்த்  தி க்குறளாதி க்குறளாராய்ச்சிராய்ச்சி  ((11995511  

தல்தல்  22000000  வைரவைர))  

118811..  இந்திரா ம ேவல்இந்திரா ம ேவல்  
ெசவ்விலக்கியத்தில்ெசவ்விலக்கியத்தில்  றம்றம்  --  கட்டைமப் ம்கட்டைமப் ம்  

ேகாட்பாட்ேகாட்பாட்   நிைல ம்நிைல ம்  

118822..  ேகாேகா. . சாந்தி சாந்தி &&                                          
சச. . கு ஞானாம்பிகாகு ஞானாம்பிகா  

தி க்குற ம்தி க்குற ம்  கிரகிரந்தாவளி ம்ந்தாவளி ம்  

118833..  அஅ. . இலட்சுமிதத்ைதஇலட்சுமிதத்ைத  
இலக்கணக்இலக்கணக்  ேகாட்பா ம்ேகாட்பா ம்  சங்கசங்க  இலக்கியக்இலக்கியக்  

கூற் க ம்கூற் க ம்  ெபண்ச கெபண்ச க  உ வாக்க ம்உ வாக்க ம்  

118844..  தத. . கவிதாகவிதா  
பாலக்காபாலக்கா   வட்டாரவட்டாரப்ப்  பழங்கு யினர்பழங்கு யினர்  ெமாழிகளில்ெமாழிகளில்  

பழந்தமிழ்பழந்தமிழ்  வழக்கா கள்வழக்கா கள்  

118855..  மாமா. . பத்ம பிாியாபத்ம பிாியா  சங்கசங்க  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  சுற் ச்சூழல்சுற் ச்சூழல்  பா காப் ணர்பா காப் ணர்   

118866..  ெசெச. . கற்பகம்கற்பகம்  சங்கசங்க  இலக்கியங்கள்இலக்கியங்கள்  காட் ம்காட் ம்  ஆடல்ஆடல்  திறன்கள்திறன்கள்  

118877..  ேவேவ. . சீதாெலட்சுமிசீதாெலட்சுமி  சங்கசங்க  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  றத்திைணறத்திைண  அைமஅைம   

118888..  மம..ெசெச. . இரபிசிங்இரபிசிங்  
PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  iinn  AAnncciieenntt  TTaammiill  CCoouunnttrryy  ––  SSppeecciiaall  

RReeffeerreennccee  ttoo  DDaannccee  

118899..  குகு. . க கானந்தராஜன்க கானந்தராஜன்  ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  ேபார்ேபார்  ேமலாண்ைமேமலாண்ைம  

119900..  தத. . க ப்ைபயாக ப்ைபயா  
பண்பாட்பண்பாட்   மானிடவியல்மானிடவியல்  ேநாக்கில்ேநாக்கில்  பதிெனண்பதிெனண்  

கீழ்க்கணக்குப்கீழ்க்கணக்குப்  ப வல்கள்ப வல்கள்  

119911..  குேளாாியா விகுேளாாியா வி. . தாஸ்தாஸ்  
  

சங்கசங்க  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  கட ள்கட ள்  க த் வாக்கம்க த் வாக்கம்  
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119922..  அஅ..காகா..ெப மாள் ெப மாள் &&                        
ெசந்தீ நடராசன்ெசந்தீ நடராசன்  

சிலப்பதிகார ம்சிலப்பதிகார ம்  ேகரளேகரளக்க்  ேகாவில்சார்ேகாவில்சார்  கண்ணகிகண்ணகி  

வழிபா ம்வழிபா ம்  

119933..  இராஇரா. . சிவசங்காிசிவசங்காி  
பதிெனண்பதிெனண்  கீழ்க்கணக்குகீழ்க்கணக்கு  ல்களில்ல்களில்  தனிமனிததனிமனித  

ஆ ைமக்ஆ ைமக்  கூ க ம்கூ க ம்  ச கச க  ேமன்ைம ம்ேமன்ைம ம்  

119944..  அஅ. . சதீஷ்சதீஷ்  
பிற்காலபிற்கால  இலக்கணஇலக்கண  ல்களில்ல்களில்  ெதால்காப்பியத்தின்ெதால்காப்பியத்தின்  

தாக்கம்தாக்கம்  --  எ த்எ த் ,,  ெசால் லக்கணெசால் லக்கண  ஆய்ஆய்   

119955..  ேகேக. . பழனிேவபழனிேவ   

எ த் ைரப்பியல்எ த் ைரப்பியல்  ேநாக்கில்ேநாக்கில்  சங்கசங்க  அகப்அகப்  பாடல்களின்பாடல்களின்  

திைணதிைண  வைரயைறவைரயைற  ((அகநாஅகநா ,,  கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக,,  

நற்றிைணநற்றிைண  ஆகியஆகிய  ெதாைகெதாைக  ல்களின்ல்களின்  ல்ைலல்ைல,,  

ெநய்தல்ெநய்தல்,,  பாைலத்பாைலத்  திைணப்திைணப்  பாடல்கைளபாடல்கைள  ன்ைவத்ன்ைவத் ))  

119966..  பப. . ேடவிட் பிரபாகர்ேடவிட் பிரபாகர்  
சங்கப்சங்கப்  ப வல்ப வல்  ––  ெசால்ெசால்  வைககளின்வைககளின்  வ ைக ம்வ ைக ம்  

பகிர் ம்பகிர் ம்::  ள்ளியியல்ள்ளியியல்  ேநாக்குேநாக்கு  

119977..  கைலகைல. . ெசழியன்ெசழியன்  
சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கியங்களிங்களில்ல்  காணப்ப ம்காணப்ப ம்  சட்டவியல்சட்டவியல்  

ெநறி ைறகள்ெநறி ைறகள்  

119988..  இராஇரா. . விஜயராணிவிஜயராணி  மணிேமகைலக்மணிேமகைலக்  காப்பியத்தில்காப்பியத்தில்  கைதகைத  மாந்தர்கள்மாந்தர்கள்  

119999..  பப..  ெகாெகாழந்தழந்தசாமிசாமி  
ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய  எ த்ததிகாரப்எ த்ததிகாரப்  ெபா ண்ைமயியல்ெபா ண்ைமயியல்  

ெசய்திகள்ெசய்திகள்  

220000..  ஆஆ..  விஜயராணிவிஜயராணி  
சங்கசங்க  இலக்கியத்தில்இலக்கியத்தில்  லவர்கள்லவர்கள்  --  அரசர்கள்அரசர்கள்  

உற நிைலஉற நிைல  

220011..  திதி. . அன் ச்ெசல்வன்அன் ச்ெசல்வன்  சங்கப்சங்கப்  ப வல்களிப வல்களில்ல்  ெதால்கு க்ெதால்கு க்  கூ கள்கூ கள்  

22001144--1155  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   

220022..  திதி..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்  
தமிழகப்தமிழகப்  பாைறபாைற  ஓவியங்கள்ஓவியங்கள்  காட் ம்காட் ம்  தமிழர்தமிழர்  ச க ம்ச க ம்  

வழிபா ம்வழிபா ம்  

220033..  நந..  மேனாகரன்மேனாகரன்  
தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்வியலக்கியங்களின்ெசவ்வியலக்கியங்களின்  மைலயாளமைலயாள  

ெமாழிெபயர்ப் கள்ெமாழிெபயர்ப் கள்  --  வரலாவரலா   --  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

ைறைமகள்ைறைமகள்  

220044..  கக..  தனலட்சுமிதனலட்சுமி  
சங்கசங்க  இலக்கியங்களில்இலக்கியங்களில்  நீநீர்ர்  ஆஆதாரங்களின்தாரங்களின்  

பயன்பா ம்பயன்பா ம்  பின் ல ம்பின் ல ம்  

220055..  திதி..  சுேரஷ்சுேரஷ்  
சங்கசங்க  காலப்காலப்  பண்கள்பண்கள்  
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220066..  பாபா..  ெபான்னிெபான்னி  
சிலப்பதிகாரசிலப்பதிகார,,  மணிேமகைலக்மணிேமகைலக்  காப்பியகாப்பிய  மாந்தமாந்தர்களிர்களின்ன்  

ஆ ைமஆ ைம  

220077..  கக..  ெஜயபாலன்ெஜயபாலன்  சங்கசங்கப்ப்  றப்றப்  பாடல்களில்பாடல்களில்  க த்தாடல்க த்தாடல்  ெநறிெநறி  

220088..  ேசேச..  கல்பனாகல்பனா  
ெதால்காப்பியப்ெதால்காப்பியப்  ெபா ளதிகாரெபா ளதிகார  ஆய்ஆய்   வரலா ம்வரலா ம்  

ேபாக்குக ம்ேபாக்குக ம்  

220099..  நந..  அ ள்ெமாழிஅ ள்ெமாழி  
ஆபிரகாம்ஆபிரகாம்  மாஸ்ேலாவின்மாஸ்ேலாவின்  உளவியல்உளவியல்  ேகாட்பாட்ேகாட்பாட்   

ேநாக்கில்ேநாக்கில்  சங்கசங்க  இலக்கியங்கள்இலக்கியங்கள்  

221100..  நந..  கைலவாணிகைலவாணி  
தி க்குறள்தி க்குறள்  இ ெமாழிஇ ெமாழி  அகராதிஅகராதி  ((தமிழ்தமிழ்  --  தமிழ்தமிழ்--  

ஆங்கிலம்ஆங்கிலம்))  

221111..  சிசி..  ரவிரவி  
AA  SSuurrvveeyy  oonn  tthhee  EEtthhnnoommeeddiicciinnaall  UUttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  

FFlloowweerrss  RReecciitteedd  bbyy  KKaabbiillaarr  iinn  tthhee  KKuuṟṟiiññcciippppāāṭṭṭṭuu  ooff  

PPaattttuuppppāāṭṭṭṭuu  AAnntthhoollooggyy    

221122..  
குடவாயில்குடவாயில்  ..  

பாலசுப்பிரமணியன்பாலசுப்பிரமணியன்  
ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழ்தமிழ்  ல்களில்ல்களில்  ெதான்மக்ெதான்மக்  கூ க ம்கூ க ம்  

அவற்றின்அவற்றின்  கைலகைல  வ வங்க ம்வ வங்க ம்  

221133..  அஅ..சச..  அ ள்சாமிஅ ள்சாமி  
AA  CCoonncciissee  CCoommppaanniioonn  ttoo  TTaammiill  CCllaassssiiccaall  LLiitteerraattuurree  

((IInn  EEnngglliisshh))      

221144..  பிபி..ேகேக..  பாலசுப்பிரமணியன்பாலசுப்பிரமணியன்  
பதிெனண்பதிெனண்  கீழ்க்கணக்குகீழ்க்கணக்கு    --  இந்திஇந்தி    ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

((தி க்குறள்தி க்குறள்,,  நால யார்நால யார்  நீங்கலாகநீங்கலாக  1166  ல்கள்ல்கள்))  

22001155--1166  

வவ..எண்எண்  ெபயர்ெபயர்  தைலப்தைலப்   
221155..  ..  வளர்மதிவளர்மதி  ெமாழிெபயர்ப்பில்ெமாழிெபயர்ப்பில்  நால யார்நால யார்  

221166..  இராஇரா..  இஇரேமஷ்குமார்ரேமஷ்குமார்  இந்திஇந்தி  ெமாழியில்ெமாழியில்  சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கிய  ெமாழிெபயர்ப் கள்ெமாழிெபயர்ப் கள்  

221177..  ேகசன்ேகசன்  இளங்ேகாவன்இளங்ேகாவன்  
தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்விலக்கியெசவ்விலக்கிய  இைசஇைச  ஆய்வில்ஆய்வில்  குடந்ைதகுடந்ைத                      

பப..  சுந்தேரசனாாின்சுந்தேரசனாாின்  பங்களிப்பங்களிப்   

221188..  ..  பழனியப்பன்பழனியப்பன்  
மணிேமகைலமணிேமகைல  காலகாலச்ச்  சமயங்க ம்சமயங்க ம்  அவற்றின்அவற்றின்  ற்காலற்கால  

நிைல ம்நிைல ம்,,  பிற்காலபிற்கால  நிைல ம்நிைல ம்  

221199..  ராரா..  ெசண்பகவள்ளிெசண்பகவள்ளி  பண்பாட்பண்பாட்   மானிடவியல்மானிடவியல்  ேநாக்கில்ேநாக்கில்  றப்றப்  பாடல்கள்பாடல்கள்  

222200..  வவ..  கைலவாணன்கைலவாணன்  பதிெனண்பதிெனண்  கீழ்க்கணக்குகீழ்க்கணக்கு  ல்களில்ல்களில்  சினம்சினம்  

222211..  சச..  இரவிஇரவி  
சங்கசங்க  இலக்கியப்இலக்கியப்  பின் லத்தில்பின் லத்தில்  ெகாங்குநாட் ப்ெகாங்குநாட் ப்  

ெப ங்கற்காலப்ெப ங்கற்காலப்  பண்பாட் ச்பண்பாட் ச்  சின்னங்கள்சின்னங்கள்  மற் ம்மற் ம்  

ந கற்கள்ந கற்கள்  பற்றியபற்றிய  ஆய்ஆய்   
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222222..    ஆர்ஆர்..  த் ராஜன்த் ராஜன்  
ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய  உைரயாசிாியர்கள்உைரயாசிாியர்கள்  த ம்த ம்  

எ த் க்காட் கள்எ த் க்காட் கள்  --  விளக்கம்விளக்கம்    

222233..    பாபா..  சங்கேரஸ்வாிசங்கேரஸ்வாி  
ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  --  அஷ்டாத்யாயீஅஷ்டாத்யாயீ  ((எ த்திலக்கணக்எ த்திலக்கணக்  

ேகாட்பா கள்ேகாட்பா கள்))  

222244..    ைரைர..  மணிகண்டன்மணிகண்டன்  
ெதால்காப்பியப்ெதால்காப்பியப்  ெபா ளதிகாரெபா ளதிகாரக்க்  கு ஞ்ெசய கள்கு ஞ்ெசய கள்  

உ வாக்கம்உ வாக்கம்  

222255..    தத..  சத்தியராஜ்சத்தியராஜ்  
திராவிடதிராவிட  ெமாழிகளின்ெமாழிகளின்  தல்தல்  இலக்கணஇலக்கண  ல்கள்ல்கள்::  

இலக்கணவியல்இலக்கணவியல்  ேநாக்குேநாக்கு  

222266..    இராஇரா..  சாந்திசாந்தி  
பழந்தமிழ்பழந்தமிழ்  இலக்கியத்இலக்கியத்  ெதாடாிகளில்ெதாடாிகளில்  

இைணப்பான்கள்இைணப்பான்கள்  ((பத் ப்பாட்பத் ப்பாட் ))  

222277..    காகா..  உமாராஜ்உமாராஜ்  

வரலாற் ைறவரலாற் ைற  இலக்கணஇலக்கண  அ ப்பைடயில்அ ப்பைடயில்  

ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  --  பதிெனண்கீழ்க்கணக்குபதிெனண்கீழ்க்கணக்கு  ல்களின்ல்களின்  

இைடச்ெசாற்களின்இைடச்ெசாற்களின்  ெபா ண்ைமக ம்ெபா ண்ைமக ம்  ெபா ண்ைமெபா ண்ைம  

மாற்றங்க ம்மாற்றங்க ம்  

222288..    நாநா..  ஜானகிராமன்ஜானகிராமன்  

கணினிவழிகணினிவழி,,  ஒ ங்குறிஒ ங்குறி  வ வில்வ வில்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ((MMSS  

AAcccceessss  SSooffttwwaarree))  இலக்கியங்களிஇலக்கியங்களின்ன்  ஆய் த்ஆய் த்  தரவகம்தரவகம்  

உ வாக்குதல்உ வாக்குதல்  ((எட் த்ெதாைகஎட் த்ெதாைக,,  பத் ப்பாட்பத் ப்பாட் ))  ((11998800  

தல்தல்  22001155  வைரவைர))  

  


