
 

 

ைனவர் பட்ட ேமலாய் கள் 

ெசவ்வியல் தமிழ் ல்கள் நாற்பத்ெதான்றிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  தமிழின் 

ெதான்ைமைய ம் தனித்தன்ைமைய ம் ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் ஆய்  ேமற்ெகாள் ம் 

ைனவர் பட்ட ேமலாய்வாளர்க க்குச் ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனம் 

ஆண் ேதா ம் உதவித் ெதாைக வழங்கி ஊக்குவித்  வ கிற . அவ்வைகயில் இ வைர 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய் களின் விவரம் பின்வ மா :  

வ.எண் ஆய்வாளர் ஆய் த் தைலப்  
1.  ைனவர் ந. ேதவி தமிழ்ச் ெசவ்வியல் இலக்கியங்களில் 

ெபண்ணியக் க த் கள் (2010) 

2.  ைனவர் க. அ தா பக்தி இலக்கியங்களில் சங்க அக மர க் 

கூ கள் (2009) 

3.  ைனவர் அ. ெஜயக்குமார் க த்ெதாைக - ெதாடரைட   (2011) 

4.  ைனவர் ெஜ. அரங்கராஜ் ெசம்ெமாழித் தமிழ் இலக்கிய இலக்கண 

ேமற்ேகாள் அைட  (2010) 

5.  ைனவர் ந. ஆனந்தி பதிற் ப்பத்  - ெதாடரைட  (2011) 

6.  ைனவர் ெச. சிலம் மணி ஐங்கு  - ெதாடரைட  (2011) 

7.  ைனவர் ெஜ. த் ச்ெசல்வன் அகநா  - ெதாடரைட   (2012) 

8.  ைனவர் க. ஜவகர் இைறயனாரகப் ெபா ள் - ெதாடரைட , 

ெதால்காப்பியம் - ெதாடரைட  (2013) 

9.  ைனவர் சி. கார்த்திேகயன் சிலப்பதிகாரம் - ெதாடரைட  (2013) 

10.  ைனவர் இரா. சங்கர் பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு ல்கள் -

ெதாடரைட  (நானாற்ப , சி பஞ்ச லம், 

பழெமாழி நா )  (2013) 

11.  ைனவர் பி. மஞ்சுளா மணிேமகைல - ெதாடரைட   (2013) 



12.  ைனவர் பி. கேணசன் த்ெதாள்ளாயிரம் - ெதாடரைட , 

பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு ல்கள் -

ெதாடரைட  (ஐந்திைண ஐம்ப , ஐந்திைண 

எ ப , திைணமாைல ற்ைறம்ப , 

திைணெமாழி ஐம்ப , ஆசாரக்ேகாைவ, 

ெமாழிக்காஞ்சி ) (2013) 

13.  ைனவர் . பால் கன் பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு ல்கள் -

ெதாடரைட  (தி க்குறள், நால யார், 

நான்மணிக்க ைக, திாிக கம்) (2013) 

14.  ைனவர் வாணி அறிவாளன் ல்ைலத் திைண ஆய்   (2013) 

15.  ைனவர் த. மகாெலட்சுமி மத்தியத் தமிழக மக்களின் பாரம்பாியத் 

ெதாழிற் ெசாற்கள் (தஞ்சா ர், நாகப்பட் னம், 

தி வா ர் மாவட்டங்கள்) (2013) 

16.  ைனவர் ப. கி ஷ்ண ர்த்தி சங்க இலக்கியங்கள் காட் ம் பண்ைடய 

இந்தியா (2013) 

17.  ைனவர் ப. இராதா நற்றிைண  - ெசால்வைகக் குறியீ  (2014) 

18.  ைனவர் கா. மணிகண்டன் கு ந்ெதாைக - ெசால்வைகக் குறியீ  (2014) 

19.  ைனவர் ஏ. எழில்வசந்தன் றநா  - ெசால்வைகக் குறியீ  (2014) 

20.  ைனவர் ந. அறிவரசன் சங்க - பழஞ்சீனக் கவிைதகள்: ஒப்பீ  (2014) 

21.  ைனவர் கி. அய்யப்பன் கல்வராயன் மைலயாளிப் பழங்கு யினாின் 

பண்பாட் க் கூ க ம் ேபச்சு வழக்கும் (2015) 

22.  ைனவர் கா. அய்யப்பன் இைடக்கால உைரகளில் சங்க இலக்கிய 
ேமற்ேகாள்கள் (இளம் ரணர், ேபராசிாியர், 
நச்சினார்க்கினியர், நக்கீரர், அ யார்க்கு 
நல்லார், பாிேமலழகர்) (2015) 

23.  ைனவர் நா. சிவா ெதால்காப்பிய ெமய்ப்பாட் ய ம் பதிெனண் 

கீழ்க்கணக்கு அக ல்க ம் (2017) 

24.  ைனவர் கா. கைலமணி பதிற் ப்பத் ப் பைழய ைர - ெசால்லைட  
(2017) 
 

25.  ைனவர் ேகா. பவானி ஐங்கு ற் க் கூற் ம் பைழய ைர ம் -



ெசாற்ெபா ளைட  (2017) 

26.  ைனவர் சு.அ. அன்ைனயப்பன் ெதாண்ைட மண்டல வழக்கா க ம் 

பண்பா ம் - ஒ  வரலாற்  ேநாக்கு (2017) 

27.  ைனவர் த. சிவவிேவதா ெதால்காப்பியம் - கைலச்ெசால் அகராதி (2017) 

28.  ைனவர் அ. விநாயக ர்த்தி சங்கப் லவர்களின் ெமாழிநைடயில் பா ன 

ஆ ைம (2018) 

29.  ைனவர் க. தமிழ் கீழ்க்கணக்கு அக ல்களில் ெதால்காப்பிய 

மர ம் மாற்ற ம் (2018) 

30.  ைனவர் அ. குேபந்திரன் எட் த் ெதாைகயில் ெபா ளியல் கூ கள் 
(2018) 

31.  ைனவர் ம. பிாியா நற்றிைணத் தாவரங்க ம் லப்பா க ம் 
(2019) 

32.  ைனவர் சு. அம்பிகாவதி றநா ம் அறி சார் ேகாட்பா க ம் 
(2019) 

33.  ைனவர் கு. ஏஞ்சல் கவிதா பழந்தமிழர் உண ைறச் ெசாற்ெபா ள் 

விளக்கம் (2020) 

34.  ைனவர் மா. ேஜாதி கு நில மன்னன் - அதியன் (2020) 

35.  ைனவர் . ெதய்ேவந்திரன் ெசவ்வியல் இலக்கியங்களில் மர ப் ெபயர்கள் 

- ஒ  வரலாற்றாய்  (2020) 

36.  ைனவர் மா. வசந்தகுமாாி 
 

ெதால்காப்பியச் ெசால்லதிகார உைரகள்: 

ேசனாவைரய ம் இக்கால 

உைரயாசிாியர்க ம் (2020) 

 ேமற்கண்ட ஆய்ேவ கள் வல் நர் கு வால் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்  விைரவில் 

லாக ெவளியிடப்ப ம்.  


