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ெவளிவரெவளிவர  அணியமாகஅணியமாக ள்ளள்ள  ல்கள்ல்கள்  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  மாதமாதந்ேதா ம்ந்ேதா ம்  குைறந்தகுைறந்த   ஐந்ஐந்   ல்கைளல்கைள  

ெவளியிெவளியி ம்ம்  ேநாக்கத்ைதக்ேநாக்கத்ைதக்  ெகாண்ெகாண்   ெசயலாற்றிெசயலாற்றி  வ கிறவ கிற ..  இதன ப்பைடயில்இதன ப்பைடயில்  

ெமாழிெபயர்ப் த்ெமாழிெபயர்ப் த்  திட்டத்தின்திட்டத்தின்  லமாக ம்லமாக ம்,,  கு ந்திட்டகு ந்திட்ட  ஆய் கள்ஆய் கள்  லமாக ம்லமாக ம்  வரப்ெபற் ள்ளவரப்ெபற் ள்ள  

ஆய் கள்ஆய் கள்  லாக்கம்லாக்கம்  ெபற்ெபற்   வ கின்றனவ கின்றன..  அவற் ள்அவற் ள்  ெசப்டம்பர்ெசப்டம்பர்  22002211இல்இல்  ெவளிவர ள்ளெவளிவர ள்ள  

ல்களின்ல்களின்  விவரம்விவரம்  கீழ்வ மாகீழ்வ மா ::    

வவ..எஎ  ற்ெபயர்ற்ெபயர்  லாசிாியர்லாசிாியர்//பதிப்பாசிாியர்பதிப்பாசிாியர்  
11..    DDrraavviiddiiaann  CCoommppaarraattiivvee  GGrraammmmaarr  ––IIII    ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  பிபி..எஸ்எஸ்..  சுப்பிரமணியம்சுப்பிரமணியம்  

22..    AA  HHiissttoorriiccaall  GGrraammmmaarr  ooff  TTaammiill  ––  NNoouunn  

MMoorrpphhoollooggyy  
ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  ெசெச..ைவைவ..  சண் கம்சண் கம்  

33..    தியதிய  ேநாக்கில்ேநாக்கில்  களப்பிரர்களப்பிரர்  வரலாவரலா   ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  ஆஆ..  பத்மாவதிபத்மாவதி  

44..    வாய்ெமாழிவாய்ெமாழி  வாய்பாட் க்வாய்பாட் க்  ேகாட்பாட்ேகாட்பாட்   

ேநாக்கில்ேநாக்கில்  சங்கசங்க  இலக்கியம்இலக்கியம்  
ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  சச..  கார்ேலாஸ்கார்ேலாஸ்  ((தமிழவன்தமிழவன்))  

55..    உஉ..ேவேவ..சாசா..  நாட்குறிப்நாட்குறிப்   ைனவர்ைனவர்  ெபெப..  சுயம்சுயம்   

66..    உஉ..ேவேவ..  சாசா..  அ ஞ்ெசால்அ ஞ்ெசால்  அகராதி ம்அகராதி ம்  

சங்க ற்சங்க ற்  ெசால்லைட ம்ெசால்லைட ம்  
ைனவர்ைனவர்  ெபெப..  சுயம்சுயம்   

77..    ெதய்வச்சிைலயார்ெதய்வச்சிைலயார்  உைரெநறிஉைரெநறி  ைனவர்ைனவர்  சச..  கு சாமிகு சாமி  

88..    ெதால்காப்பியெதால்காப்பிய  ஆய்ஆய்   தறிஞர்தறிஞர்  அ களாசிாியர்அ களாசிாியர்  

99..    ஐங்குஐங்கு   ––  பாைலபாைல((ெசம்பதிப்ெசம்பதிப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  குகு..ெவெவ..  பாலசுப்பிரமணியன்பாலசுப்பிரமணியன்  

1100..    ஐங்குஐங்கு   ––  குறிஞ்சிகுறிஞ்சி((ெசம்பதிப்ெசம்பதிப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  குகு..ெவெவ..  பாலசுப்பிரமணியன்பாலசுப்பிரமணியன்  

1111..    ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  ((இந்திஇந்தி  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  எச்எச்..  பாலசுப்பிரமணியன்பாலசுப்பிரமணியன்  

1122..    நற்றிைணநற்றிைண  ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  தாதா..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி,,                

ைனவர்ைனவர்  ேகேக..  மலர்விழிமலர்விழி  

1133..    கு ந்ெதாைககு ந்ெதாைக  ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ைனவர்ைனவர்  ஏஏ..  சங்காிசங்காி  

  



1144..    ஐங்குஐங்கு   ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  ஜிஜி..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்,,            

ைனவர்ைனவர்  மாமா..  அரங்கசாமிஅரங்கசாமி  

1155..    பதிற் ப்பத்பதிற் ப்பத்   ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  தாதா..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி,,          

ைனவர்ைனவர்  ேகேக..  மலர்விழிமலர்விழி  

1166..    பாிபாடல்பாிபாடல்  ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  தாதா..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி,,        

ைனவர்ைனவர்  ேகேக..  மலர்விழிமலர்விழி  

1177..    க த்ெதாைகக த்ெதாைக  ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  ஜிஜி..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்,,  

  ைனவர்ைனவர்  மாமா..  அரங்கசாமிஅரங்கசாமி  

1188..    அகநாஅகநா   ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ைனவர்ைனவர்  வனஜாவனஜா  குல்கர்னிகுல்கர்னி,,                

ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  நந..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி  

1199..    றநாறநா   ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ைனவர்ைனவர்  ஏஏ..  சங்காிசங்காி  

2200..    பத் ப்பாட்பத் ப்பாட்   ((கன்னடகன்னட  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப் ))  ைனவர்ைனவர்  வனஜாவனஜா  குல்கர்னிகுல்கர்னி,,  

ேபராேபராசிாியர்சிாியர்  நந..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி,,                                            

ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  ஜிஜி..  சுப்பிரமணியன்சுப்பிரமணியன்,,                              

ைனவர்ைனவர்  மாமா..  அரங்கசாமிஅரங்கசாமி,,                              

ைனவர்ைனவர்  ஏஏ..  சங்காிசங்காி,,                                                          

ேபராசிாியர்ேபராசிாியர்  தாதா..  கி ஷ்ண ர்த்திகி ஷ்ண ர்த்தி,,                              

ைனவர்ைனவர்  ேகேக..  மலர்விழிமலர்விழி  

  


