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தல்கலனக்கக ிதில்கைக்குள- தசி தலவுத்தர்வுக்காண
ிழ்ப் தாடத்திட்டம்
இப்தாடத்ிட்டம்
தல்தத
உள்ாங்கிக்ககாண்டு

தல்கலனக்ககங்கபின்

தாடத்ிட்டங்கலப

அ] ிழ் இனக்கிப்தகுிகள்
ஆ] ிழ் இனக்கப்குதிைள்
இ] ிழ்த் ிநணாய்வுகள்
ஈ ] ிக னாதம் தண்தாடும்
உ] ிளம் திநதுலநகளும்


ண

ந்து

எவ்காத

தொன்லப்தகுிகலப
தகுிகபின்

அலடாபப்தடுத்ிக்ககாண்டு,

தப்தபவுக்தகற்த

10

அனகுகபில்

தொளலாக்கித் ந்துள்பது. தாடத்ிட்டம் ாாிக்கப்தடும் கானத்ில்
அற்குாி

சகானத் ன்லககாண்டாக ாற்நிலக்கப்தட்டு

உதாக்கப்தட்டுள்பது. எவ்காத அனகுகபிலிதந்தும் ச அபவு
ிணாக்கள் அகநனவயண்டும்.
அனகு:1. தந்ிழ் இனக்கிங்கள்


ட்டுத்காலக, தத்துப்தாட்டு தல்கள்.



திகணண்கீழ்க்கக்கு தல்கள்.
இல குநித்ப் கதாதுிலன அநிாக இனக்கி னாற்தத் வுகபாண
கானம், காகுப்தைதொலந, ஆசிாிர் னாத, தொன்லாண தாடுகதாதள்,
அற்நிற்கு உலகளிதார், அர்கள் தொன்லத்துள்ப கதாதுக் குநிப்தைகள்
ததான்நண கணம்கததம்.

அனகு:2. ைாப்ினங்ைள்


கததங்காப்திங்கள் , சிதகாப்திங்கள்,



திற்கானக்காப்திங்கள்

-

ிதிலபாடற்தைாம்,
தம்தாி,

கம்தாாம்,
ில்லிதாம்,

இட்சிாத்ிாிகம்,

கதாிதைாம்,

கததங்கல,
சீநாப்தைாம்,

பகண்தா,
இதசுகாிம்,

ாகம் எத காிம், இாகாிம்.
அனகு:3. தக்ி இனக்கிங்கள்,சிற்நினக்கிங்கள், ணிப்தாடல்கள், உலாசிாிர்கள்



தன்ணித ிததொலநகள்
ானாி ிவ்ிதிதந்ம்



சித்ர் தாடல்கள், அதகிாிார், ாத்ாணர், ள்பனார்





குங்குடி ஸ்ான் சாகிதை
சிற்நினக்கி லககள்
ணிப்தாடல் ிட்டு



இனக்கி

உலாசிாிர்கள்:

ிதக்குநள்

தல

தண்டிி

தொ.

அடிார்க்கு

உலாசிாிர்ைள்,
கிதசணார்,

ல்னார்,

ச்சிணார்க்கிணிர்,

ாதொணி,

சிஞாணதொணிர்,

எபல

சு.துலசாிப்திள்லப,

கததலப்தைனர் கதா.த. தசாசுந்ணார், தின்ணத்தூர் ாாசாி
அய்ங்கார்,

ல.தொ.தகாாைிருஷ்ணநாச்சாாினார்,

சி.ல ாதாம்திள்லப,

உ.த.சாிாய்ர்,

தைனர் குந்ல, சிக்கிி சுப்திி

தொலிார். கி.கா.தொ.காீப்
அனகு:4. இக்கான இனக்கிங்கள்


தசி இக்கப்தின்ணிில் தாிார், கிி வதசிையிானைம்ிள்க,
ாக்கல்

வய.இபாநலிங்ைம்ிள்க,

இக்கப் தின்ணிில்

சுத்ாணந்

தாிார்

தாிாசன், தொடிசன்,

-

ிாிட

சுா - கதாதுவுகடல

தாக்ைில் ிழ் எபி, ிலகச் கசல்ன், தாிான்.


ிலப்டப்

தாடாசிாினர்ைள்

-

தாதாசம்

சின்,

தட்டுக்தகாட்லட

கல்ாசுந்ம், உடுலன ாாகி, கி.கா.தொ.காீப், கண்ாசன்,
தகாசி, ாலி, லதொத்து, அநிவுி, ா.தொத்துக்குார், தா.ிஜய், ால,


அகத் தடலனக் கிலகபாக்கி ததாக்கு :

.திச்சதோர்த்ி, ன்,

தசுய்ா, அதி, அப்துல் குான், ஞாணக்கூத்ன், திிள், ஆத்ாம்,
சுகுான், ததன், தச்சன், தஷ்தைத்ின். ணிகா
ன்.டி.ாஜ்குார்

-

தைநிலனல

ிாிசணப்வாக்கு:

ஸ்ரீாம்,

ா.காாசன்,

தொ.தத்ா, சிற்தி, ீா, தைிசு, ின்தன்,
கெச்.ஜி.சூல் ிச்சி

ிழ்ாடன்,

இன்குனாப்,

ண்சார் கிலகள்: தனய், கனாப்ாிா, கல்ாண்ஜி,

ங்கதாண்டின்

-

இபா.நீாட்சி, கயகைச்வசல்யி,

கதண்ி

கபிப்தாட்டுக்ையிைள்:

சல்ா, கணிகாி, உா தகஸ்ாி,

சுகிர்ாி, சக்ிதஜாி, இபம்திலந, தைி ாி.


லெகூ,கசன்ட்ாித, லிாிக், லிலக்கூ, கஜல், ததான்சாய் கிலகள்



சிதகலகள்: .த.சு. அய்னர், தைதுலப்தித்ன்,கௌணி, னா.ச.ாநாம்ருதம்,
தி.ஸ்.ாலா,

கு.அகிாிசாி, ல்லிக்கண்ன், கு.த.ாஜவைாான்,

ிந்ன், அகினன், ண்ாசன், அஷ்தகாஷ், கஜந்ன், ா.அங்கான்,
அம்லத, ஆர். சூடாி, கந்ர்ன், ிழ்ச்கசல்ன், தா.கசப்திகாசம்,
தாண்ன், தகாங்கி ஆகிதார் தலடப்தைகள்.


தைிணங்கள்: ாதம் தாகம்திள்லப, இாஜம் அய்ர், அ.ாலா ,
கல்கி,

தொ.ாசன்,

கஜகாந்ன்,

க.ா.சுப்ிபநண்னன்,

ி.ஜாணகிான்,

ஆர்.

சண்தொகசுந்ம்,

கி.ாஜாான்,

சா.

கந்சாி,

சுந்ாசாி, அதசாகித்ின், ாஜம் கிதஷ்ன், இந்ிா தார்த்சாி,
ஆன், ீன. தத்ாதன், ம்.ி. கங்கட்ாம், ாஞ்சில் ாடன், தாப்தில்
தொகம்து ீான், ினகி, திதஞ்சன், தி, கதான்ணீனன், சு.சதொத்ிம்,
டி.கசல்ாஜ், ண்ினன்,

தனாண்ல கதான்தசாி, சிகாி,

இலம்,

கீதெர்

ஞ்லச

ப்காஷ்,

ஜாகீர்ாஜா,

கஜதாகன்,

ஸ்.ாகிதஷ்ன், சாத ிதிா, தாா, தசா.ர்ன், தஜா.டி. குதௐஸ்,
ஆகிதார் தலடப்தைகள்- சாகித்ி அகாகடி, த்தைஸ்கார் ிததுகள் கதற்ந
ளத்ாபர்கபின் தலடப்தைகள்.


ாடகங்கள் - தணான்ிம் சுந்ம்திள்லப, சங்காஸ் சுாிகள், தம்ல்
சம்தந்தொலிார், சி.ன். அண்ாதுல, கலனஞர் தொ.கதாிி, தி.ஸ்.
ாலா, ஆர்.ஸ்.தணாகர், தசா.பாநசாநி, தகால் சுாிான், காிணா,
அநந்ல ாான்,

சுஜாா.

வீணத்து ாடகப் திிகள் : இந்ிா

தார்த்சாி, கஜந்ன். வீண ாடக இக்கங்கள் : கூத்துப்தட்டலந
.தொத்துசாி, ிஜாடக இக்கம் தொ.ாசுாி, தாிக்ஷா
ாடகங்கள்தச.ாாதஜம்,

ாட்டார்

கலனகளும்

இா.இாசு,

தலு.சன்,ச. தொதகததி.

வீணாடக

தக..குதசகன்,

ஞாி - சதா

உதாக்கதொம்
கதஞ்சுி

-

ஆததொகம்,



அனைத் தநிழ் இக்ைினங்ைள் - இங்கை, நவசினா, சிங்ைப்பூர், பும்வனர்வு
கடப்ார்ைளும் கடப்புைளும்



உலலட பர்ச்சிின் லககள்,
ித.ி.க.,

.ா.,

ிலன

ஆளுலகள் : லநலன

சீணி.தங்கடசாி,

அடிகள்,

ா.தி.தசதுப்திள்லப,

க.சாிா சர்ா, ஈ.க.பா.


ன்

னாதகள்:

.உ.சி.,

உ.த.சா.,

ித.ி.க.,

ாக்கல்

கிஞர்,

க.து.சுந்டிதலு, கலனஞர் தொ.கதாிி, அப்துல் கனாம்.


த

இனக்கிங்கள்:

.தக.கசட்டிார்,

தசாகன,

நீ..வசாப.

சி.சுப்திிம், ின்.


ாழ்க்லக னாதகள் : .ா. ளி தாிார், கா.தொ.சி.குான் ளி
தைதுலப்தித்ன்

னாத,

சுந்ா

ளி

கதான்ணிின்

கசல்ன்,

சிற்திகளி இாாதசர் னாத, கதான்ணீனன் ளி குன்நக்குடி
அடிகபார்.


ைடித

இக்ைினங்ைள்:

நகநக

அடிைள்,

ய.சு.நாணிக்ைம்,

சி.என்.

அண்ணாதுகப,


காிகதர்ப்தைகள்: ிளக்கு காிகதர்த்ர்கள்- ஆண்ட்ாிக் ஆண்ட்ாிஸ்,
சுத்ாணந்

தாி,

கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ.,

.ா,

குாசாி,

.ா.தசணாிதி,

சி..தானன், சஸ்ி ாம்ாத், ி.த.சித்ினங்லகா, அ.அ.ாபன், தி.
ஸ்.

ஸ்.

சாஸ்ிாி,

தொ.கு.ஜகந்ாாஜா,

ா.ர்ாஜ்,

கல்லன

ஸ்.தனாத்ம், த்ிாஜுலு, க.ஸ்ரீாம், ல தொஸ்தா, ிாகு,
தாண்ன்,

இந்ின்,

ஆணந்குார்,

சிற்தி,

சுகுான்,

புயினபசு,

ிக்குார், குபச்சல் தசுப், சா.தாஸ், ம்.. சுசினா, ஜி.குப்தைசாி,
அகினன் த்ிாஜ்.


ிிலிதந்து திந காிகளுக்கு : .தக.ாாதஜன், கா.கசல்னப்தன், கதில்
சுனதில், .கன.ங்கப்தா. அ.ட்சிாதோர்த்ி, ஜார்ஜ் ல்.ொர்ட், னட்சுி
தொம்ஸ்ட்ாம்,

.தாகம்,

லதகி

கெர்தர்ட்.

தக.ஸ்.

சுப்திின், சஸ்ிாம்ாத், ாகத்ிணம் கிதஷ்ா, க.ாசுதன்
அனகு:5 இனக்கங்கள் :


ளத்ினக்கதொம் தகாட்தாடுகளும் - கால்காப்திம், ன்தெல்,



கசால்லினக்கதொம் தகாட்தாடுகளும் - கால்காப்திம், ன்தெல்,

கதாதள்



இனக்கதொம்

இலநணார்

தகாட்தாடுகளும்

கபில்,

-

அகம்:

(கால்காப்திம்,

ம்திகப்கதாதள்)

தைநம்:

(கால்காப்திம்-

தைநத்ிலில், தைநப்கதாதள் கண்தாாலன)
ாப்தினக்கதொம்



தகாட்தாடும்

-

கால்காப்திச்

கசய்த்பில்,

கால்காப்தி

உலில்,

ாப்ததங்கனக்காாிலக
அி



இனக்கதொம்

தகாட்தாடும்

-

ண்டினங்காம்
தாட்டில் இனக்கம் - தன்ணித தாட்டில், சிம்தப்தாட்டில், கண்தாப்



தாட்டில், திதந் ீதிலக, திதந் தில்
அனகு 6. இனக்க உலாசிாிர்கள், வநாமியபாறு, வாக்கு நூல்ைள்.


இனக்க

உலாசிாிர்கள்:

இபம்தர்,

ச்சிணார்க்கிணிர்,

தசணாலர், ததாசிாிர்,கய்ச்சிலனார்,கல்னாடர்,

ிலனார்,

சிஞாண தொணிர், ஆததொகானர், சங்கச்சிார், ிசாகப்கததாள்
அய்ர்,

க.கள்லபார்,

ஆ.சிலிங்கணார்,

தாதனதத

ச.தானசுந்ணார்.


காிில்

தார்லதாடு

ளப்கதற்தள்ப காி னாத

இனக்க தல்கள் : ாதர்ட்

கால்டுகல்,

ற்தம்

க.கதா.ீணாட்சிசுந்ன்,

.அய்.சுப்திின், ச.அகத்ிலிங்கம், கு.தசிம், தொத்துச்சண்தொகன்,
ம்., தஃான், கச.ல. சண்தொகம், கதாற்தகா.


ிகண்டுகள்

-

அகாிகள்,

கசாற்கபஞ்சிங்கள்,

கதாதட்கபஞ்சிங்கள்,

அலடவுகள் (கசால், கதாதள், காடர்,)
அனகு:7 . இனக்கித்ிநணாய்வு


இனக்கிக்கலன, இனக்கித்ிநன், இனக்கிதை, இனக்கித்ிநணாய்ில்,
ிநணாய்வுக்கலன,

இனக்கிக்ககாள்லககள்,

எப்தினக்கிக்ககாள்லககள்

ததான்நற்லந அநிதொகம் கசய் தல்கள்.


ிநணாய்வு தொலநகள்: சலண தொலந, ிப்தேட்டுதொலந, அகில் தொலந,
ிபக்கதொலந, தகுப்தைதொலந, னாற்ததொலந, உதில், ணப்திவுதொலந,



இனக்கி

இக்கங்கள்:

கசவ்ில்ாம்,

தைலணில்ாம்,

இற்தண்தில்ாம், டப்தில் ாம் - டப்தில் அல்னா இக்ைின
இனக்ைங்ைள்: இதத்லில், குநிதௌட்டில், ிலகார்த்ில், தடிில்,
கபிப்தாட்டில், ணப்திில், குதௐில் ஆைின.



ிநணாய்வு அணுகுதொலநகள்: சதொாில், ார்க்சிில், உபில்,
கால்தடிில்,

ாணிடில்,

உதில்,

இணலில்,

அலப்தில், லித்ிம், கதண்ிம் ஆைினற்நின் அடிப்தலடகள்.


கல்ிப்தைன

ஆய்வு

ஆ.தொத்துசின்,

தொலநில்சார்ந்

ஸ்.

இனக்கித்ிநணாய்யார்ைள்:

லாதைாிப்திள்லப,

க.கதா.ீணாட்சி

சுந்ன்,

அ.ச.ஞாணசம்தந்ன், தொ.ாசன், .சுத.ாிக்கம், க.த. அநான் ,
.த.வீாசாி, ச.த.சுப்திின், ில் தொல்ன், ிண்ல், கத.
ாலன், குதபாாிா சுந்ி.


கல்ிப்தைன ஆய்வு தொலநில்சாா இனக்கித்ிநணாய் யார்ைள் : ய.வய.சு.
அய்னர்,

டி.தக.சி.,

க.ா.சுப்திின்,

சி.சு.கசல்னப்தா, வயங்ைட்சாநிாதன்,

கா.தொ.சி.குான்,

ா.ாணாலன, தகால ஞாணி,

அ.ார்க்ஸ், ின், தகா.தகசன், ாஜ் ககௌன், ிக்குார், ி.சு.
டாசன், க.லகனாசதி, கா.சித்ம்தி, ம்.. தஃான் சி.கணகசாதாி,
க.தஞ்சாங்கம்.
அனகு:8. ிக னாத


ிகத்ின்

னாற்லநத்ம்

தண்தாட்லடத்ம்

ளதுற்குப்

தன்தடும்

அடிப்தலட தல்கலபத்ம் வுகலபத்ம் அநிது- ிழ்ாட்டுப்தாட தல்
ிதணம்

கபிிட்டுள்ப

தக.தக.திள்லப
.சுப்திின்

ிக

தல்கள்

அடிப்தலட

னாதம்

ஆகிதாாின்

தல்கபாக

தண்தாடும்,
சங்ககான

அலத்ம்.

க.சுப்திின்,
னாதகள்,

ா.

இாசாிக்கணார் - தல்னர் னாத, ி.ல. சாசிதண்டாத்ார்,
தி.ீனகண்டசாஸ்ிாி, ஆகிதாாின் தசார்கான னாத, சத்ிாய்ாின்
ாக்கர் னாத, கு.ாஜய்ன் இக்கான

னாத. சங்ைைாம் வதாடங்ைிச்

சநைாம் யகபனிா தநிமை யபாற்றுப்வாதுப்ார்கய.
அனகு: 9 ிகப்தண்தாடு


கால்லில், ாில், கல்கட்டில், ிர்

இலச, கட்டடக்கலன,

சுடிில்,


ாட்டுப்தைநில் - தாடல்கள், கலகள், கலப்தாடல்கள், சடங்குகள், ாட்டார்

டணங்கள்,

ாடகங்கள்-

ிதாடுகள்,

ிதிாக்கள்,

கததங்தகாில் தண்தாடு, கர்சார் தண்தாடு, உள்ளூர்ப்தண்தாடு, தண்தாட்டு
தாக்கில் தண்லட கங்களும் வீண கங்களும் ாட்டுப்தைந ஆய்வுகளும்
ஆய்ாபர்களும்.



கச.லத்ிலிங்கம்

ிர்

தண்தாட்டு

தங்கடசாிின்

ிர்

பர்த்

னாத

-

அகுக்கலனகள்

ிலன

சீணி

-அல்ாட்டார்

குநிப்தைகள்.
அனகு.10. ிளம் திநதுலநகளும்


ிழ் ஊடகங்கள்- ாபிழ் ற்தம் தத இழ்கபாண அச்சு ஊடகங்கள், ின்
ஊடகங்கள், ிலப்தடங்கள், ாகணாலி, காலனக்காட்சி, கிணித்ிழ்,



இலத்ிழ்ப் தன்தாடு: இல லனத்பங்கள், லனப்தக்கள்,
தொகதல், கட்கசி ததான்நண - ததச்சுத்ிழ் இனக்கம். தலடகபில் ிழ்ப்
தன்தாடும் சிக்கல்களும்.



ி அிவுத்துகைில் தநிழ் யர்ச்சி

