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THIAGARAJAR COLLEGE, MADURAI – 09 
(Re – Accredited With „A‟ Grade by NAAC) 

DEPARTMENT OF TAMIL 
COURSE STRUCTURE - UG 

(w. e. f. 2017 – 2018 batches on wards) 
 

 

Semester - I 
 

Course Code No. Title of the Paper 
Contact hrs / 

week 
Credit 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Total 

Part 1 
P 111 இக்ான இனக்ிம் 

6 3 90 25 75 100 
P 111 CS jw;fhy இனக்ிம் 

Part 2 P 211 Communicative English - I 6 3 90 25 75 100 

Part 3  

Core 

MT 11 இக்ான இனக்ிம் 8 6 120 25 75 100 

MT 12 
இனக்ம் – ழுத்து 

(ன்தெல்) 
8 6 120 25 75 100 

Part 4 

AECC 1 
ES சுற்தச்சூல் ல்ி 2 2 30 15 35 50 

Total 30 20  

 

Semester - II 

 

Course Code No. Title of the Paper 

Contact 

hrs / 

week 

Credit 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Total 

Part 1 

P 121 
தக்ி இனக்ிதொம் 

சிற்நினக்ிதொம் 
6 3 90 25 75 100 

P 121 CS 
தக்ி இனக்ிதொம் 

சிற்நினக்ிதொம் 

Part 2 P 221 
Communicative English - 

II 
6 3 90 25 75 100 

Part 3 

Core 

MT 21 சிற்நினக்ிம் 6 6 90 25 75 100 

MT 22 
இனக்ம் – சால் 

(ன்தெல்) 
6 6 90 25 75 100 

Part 3 

Elective - 

Generic 

EGT 21 (O) 

or (T) 

ஊடில் 

(அல்னது) 

ிழ் அச்சுப்தண்தாடு 

4 5 60 25 75 100 

Part 4 

AECC 2 
TAEC21 தாட்டித்ர்ழத் ிழ் 2 2 30 15 35 50 

Total 30 25  
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Semester - III 
 

Course Code No. Title of the Paper 

Contact 

hrs / 

week 

Credit 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Total 

Part 1 P 131 ாப்திதொம் தைாதொம் 3 3 90 25 75 100 

ிழ் இனக்ிம் 3 -- 

Part 2 P 231 Communicative English - 

III 
6 3 90 25 75 

100 

Part 3 

Core 

MT 31 தக்ி இனக்ிம் 8 6 120 25 75 100 

MT 32 இனக்ம் – 

அப்தாதள் 

(ம்திப்தாதள்) 

8 6 120 25 75 

100 

 

ENT31 

 

 

Part 4 

NME 1 

 

 

ENT31(A) 

TNME31 

(P) or (K) or 

(V) 

தாட்டித்ர்ழத் ிழ் 

(அல்னது) ிணித் ிழ் 

அநிதொம் (அல்னது) 

ாய்ாி க்ாற்தத் 

ிழ் 

2 2 30 15 35 

50 

TNME31(A) 
(for those who 

not opted Tamil 

as Part 2) 

அடிப்தடத்ிழ் - 1 2 2 30 15 35 

50 

Total 30 20  

 

Semester - IV 
 

Course Code No. Title of the Paper 

Contact 

hrs / 

week 

Credi

t 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Tota

l 

Part 1 
P 141 தண்ட இனக்ிம் 6 3 90 25 75 100 

P 141 T  ிழ் இனக்ிம் 3 3 45 25 75 100 

Part 2 P 241 Communicative English - IV 6 3 90 25 75 100 

Part 3 

Core 

MT 41 ாப்தி இனக்ிம் 6 6 90 25 75 100 

MT 42 

இனக்ம் –தைநப்தாதள் 

(தைநப்தாதள் 

ண்தாான) 

6 6 90 25 75 100 

Part 3 

(Elective - 

Generic) 

EGT 41 (K) 

or (T) 

 

ிணித் ிழ் (அல்னது) 

ிர் னள் 
4 5 60 25 75 100 

Part 4 

SEC - 1 
TSEC41  

தச்சுத்ிநன் (அல்னது) 

டிப்தைத்ிநன் (அல்னது) 

தடப்தைத்ிநன் 

2 2 30 15 35 50 

Total 30 25  
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Semester - V 

Course Code No. Title of the Paper 

Conta

ct hrs 

/ week 

Credit 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Total 

Part 3 

(Core) 

MT 51 அந இனக்ிம் 7 6 105 25 75 100 

MT 52 
இனக்ம் – ாப்தை 

(ாப்ததங்னக் ாாி) 
7 6 105 25 75 100 

Part 3 

Elective - 

Main 

EMT 51 

 

ிழ் இனக்ி 

னாத(அல்னது) 

ிழ் ாி னாத 

6 5 90 25 75 100 

Part 3 

(Elective - 

Generic) 

EGT 51 (N) 

or (T)  

 

ாட்டுப்தைநில் 

(அல்னது) ிர் 

ாதடில் 

6 5 90 25 75 100 

Part 4 

NME  - 2 

 

ENT51 

TNME51 

(I) or (S) or 

(K) 

 

இில் (அல்னது) 

சுற்தனாில்(or) 

ாிற்னள் 

அநிதொம் 

2 2 30 15 35 50 

Part 4 

NME 1 

 

ENT51(A) 

TNME51(A

) 
(for those 

who not 

opted Tamil 

as Part 2) 

அடிப்தடத்ிழ் - 2 2 2 30 15 35 50 

Part 4 VE VE 1 ிழுிக் ல்ி 2 1 30 15 35 50 

Total 30 25  

 

Semester - VI 

Course Code No. Title of the Paper 

Contact 

hrs / 

week 

Credit 

Total  

No. of 

hrs. 

allotted 

Max. 

marks 

CA 

Max. 

marks 

SE 

Tota

l 

Part 3 

Core 

 

MT 61 சங் இனக்ிம் 8 6 120 25 75 100 

MT 62 
இனக்ம் – அி 

(ண்டினங்ாம்) 
8 6 120 25 75 100 

Part 3 

Elective - 

Main 

EMT 61  

 

ி னாதம் 

தண்தாடும் (அல்னது) 

ால்தலும் 

ல்ட்டிலும் 

6 5 90 25 75 100 

Part 3 

Elective - 

Generic 

EGT 61(S) or 

(K) 

சம் அநிதொம் (Or) 

ாிற்னள் 
6 5 90 25 75 100 

Part 4 

SEC - 2 
TSEC61 

 ழத் ிநன் (or) 

ாி ஆலத்ிநன் 

(or) இசத்ிநன் 

2 2 30 15 35 50 

Total 30 24 
 

Part 5  1 

Grand Total 180 140  
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MT  –  Major Tamil   AECC – Ability Enhancement Compulsory Course  

EMT  –  Elective Main Tamil  VE  –  Value Education 

EGT  –  Elective Generic Tamil  SEC – Skill Enhancement Compulsory Course  

A) CONSOLIDATION OF CONTACT HOURS AND CREDITS: UG 
 

 

 

 

 

 

 

 
B) Curriculum Credits: 

Part wise 

 

  No. of Papers Credits per Paper Total Credits 

Part - I Tamil 4 3 12 

Part - II English 4 3 12 

Part - III 

Core 12 6 72 

Elective – Main 2 5 10 

Elective - Generic 4 5 20 

Part - IV 

AECC 2 2 4 

NME 2 2 4 

SEC 2 2 4 

VE 1 1 1 

Total 33 - 139 

Part  - V (NSS / NCC / Physical Education) 1 

Grand Total 140 

 

 

 

 

Semester Contact Hrs/ Week Credits 

I 30 hrs. 20 

II 30 hrs. 25 

III 30 hrs. 20 

IV 30 hrs. 25 

V 30 hrs. 25 

VI 30 hrs. 24 

Part – V -- 1 

Total 180 hrs 140 
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Part – I  Tamil 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 
 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொனாாண்டு                                  தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொற் ததம்                              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 111                                               தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: இக்ான இனக்ிம்                                  ிப்தை: 3 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ிங்பில் தொன்ணடுக்ப்தட்டுள்ப  இனக்ி டிங்பத்ம்  

அற்நின் டுத்துப்தை தொநிணத்ம் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்ச் சதோத்ில் ற்ானத்ில் ினிதம் ிழுிங்பப் தைாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 தைக்ிள்                                                                                    

1. தாிார்   

 அ. தா ஜணங்பின் ற்ான ின - ஞ்சு தாதக்குில்ன  

  (5 தாடல்ள்) 

 ஆ. ிழ்ாடு - ிழ்ாி ாழ்த்து - (ாழ் ிந்ம் ாழ் ிழ்ாி) 

 இ. ததக்கு அதள்ாய் - ததக்கு அதள்ாய் ன்ணஞ்ச 

2. தாிாசன் 

 அ. ாழ்ழர்த்தும் ாி - 5 தாடல்ள் 

 ஆ. அின் சிாிப்தை - „ஆல்‟ ன்தம் ி 

 இ. உன் தொல் ள்ி - ிடிற்ானபணில் 

 3. ச.துசு.ாிார் - ஆி 

4. ந்ன் - னச்சின 

கூத: 2                                                                                                               

1. ண்ாசன் 

 அ. இதக்கும் இடத் ிட்டு இல்னா இடம்டி (ிததட் சல்ர்) 

 ஆ. ல்ன ல்ன திள்பப ம்தி (தற்நால் ான் திள்பா) 

2. தாசி 

   அ. ாசினா உண்க் ாத (அததாதாழம் 40 ிதடர்லம்) 

   ஆ. ண் ம்தா உன்ண ாற்தம் (ிணத் தொடிப்தன்) 

3. ா.தொத்துக்குார் 

 அ. அ அகு (சம்) 

 ஆ. ஆணந் ா ீட்டுிநாய் (ங் ீன்ள்) 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 10 of 130 

 

4. தா.ிஜய் 

 அ. இன்தம் ன்ண ாா த்ணா ாபா (7ஆம் அநிழ) 

 ஆ. ணச ணச ணில் தாம் (ப்ல் ாத்ில்) 

கூத: 3 தைதுக்ி                                                                                          

1. சிற்தி - இனக்ி ித் 

2. ிக்ிாித்ின் - நக் தொடித்ா? 

3. ஆத்ாம் - ட்ப்தடுதும் ட்ப்தடாதும் 

4. ண்ினன் - ானம் 

5. ஜணித்ின் - ாிச, ிதட்டு 

6. ின் - ிசள் ிதம்திப் தார்க்ட்டும் 

7. உாஸ்ாி - ணழ 

8. இபம்திந - அம்ா 

கூத: 4  இனக்ம்                                                                                           

1. ழுத்ின் ள் - தொல், சார்தை ழுத்துக்ள் 

2. ழுத்ின் தாகுதாடுள் - குநில், டில், சுட்டு, ிணா ழுத்துக்ள் 

3. ாி தொல், ாி இதி ழுத்துக்ள், ய்ம்க்ம் 

4. ல்னழுத்து ிகும் இடங்ள், ிா இடங்ள் 

5. ழுத்துப்தைர்ச்சி - இல்தை, ிாம் 

6. ழுத்துப்தி, சந்ிப்தி, எற்தப்தி ிர்த்ல், ாடர்ப்தி ிர்த்ல், 

எத, தன், க்ின் 

கூத: 5 ாழ்க் னாற்த இனக்ிம்                                                              

 தல்: ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி  இாா 

ிாாசன் - ாகுப்தாசிாிர் தொணர். இ. தச்சிதொத்து. 

தாடதல்ள்  

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை: ிழ்த்துந, ிாாசர் ல்லூாி, து – 09.  

2. ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி  இாா 

ிாாசன் - ாகுப்தாசிாிர் தொணர். இ. தச்சிதொத்து. 

தார் தல்ள் 

1. ிழ் இனக்ித்ில் ானதொம் தத்தும், லுப்திள்ப, ஆ., ததிப்தை 2004, குன் 

தைத் இல்னம், சன்ண. 

2. தைதுக்ிின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம், ல்தக்ண்ன், அம், ஞ்சாழர். 

3. தைதுக்ி எத தைதுப்தார், தானா, அன்ணம், ஞ்சாழர். 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . சிக்குார்  
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                           அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொனாாண்டு                         தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொற் ததம்                    ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 111 CS, BCA, B.Sc.(IT)                                  தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: jw;fhy இனக்ிம்                     ிப்தை: 3 

;ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ிங்பில் தொன்ணடுக்ப்தட்டுள்ப  இனக்ி டிங்பத்ம்  

அற்நின் டுத்துப்தை தொநிணத்ம் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்ச் சதோத்ில் ற்ானத்ில் ினிதம் ிழுிங்பப் தைாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 தைக்ிள் 

தாிார் 

 அ) ாட்டு க்ம் - ந்த்ம் ாத்ம் ிழ்ந்து 

 ஆ) ண்ன் தாட்டு- ண்ன் ன் சீடன் (தொல் 40 அடிள் ட்டும்) 

 இ) ண்டுண - ணி லுதி ண்டும் 

தாிாசன் 

 அ) தண் குந் ானாட்டு - ஆாா ஆாிா 

 ஆ) ஞ்சிபின் தண்ணுாி குநித் ாிள் அடிள் ண்ிக்- சஞ்சீி தர்த்ின் 

சால் 

 இ) ிின் இணி- ணிிட நி சுபத்ம் 

ிி சி ிாம்திள்ப 

 அ) ாில் ிதாடு- ாில் தொழுதும் ண்டன் 

 ஆ) உடல்னம் தல்- உடதன் உதி 

 இ) இற் ாழ்ழ- 1 தொல் 10 தாடல்ள் 

சுா 

 அ) சிக்ணம் 

 ஆ) ாகுப்தை: துநதொம் - ிநதொத்ாடு ான்தம் 

 இ) சிாித்து ிழுங்ள் - 1 தொல் 12 அடிள் 

கூத: 2 தைதுக்ிள் 

 1) தொ.த்ா - சுாிசணம் 

 2) ீா - எததக்ம் (ாடத்ம் சந்தொம்) 

 3) தைிசு - இசிம் (எத தொக்ி அநிிப்தை) 

 4) த்தாி - தின் ல்ள் (ணப்தத்ாம்) 

 5) சிக்குார் - ாம்திலும் தால் சுக் (தத்ிக்ாாி) 
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 6) சதாிான் - ட்டுக்ிபிின் ால் (பம் ானம் ஆட்டம்) 

 7) சுந்ிசுப்ின் - உிர்ப்தை (ீண்டழுதன் சிம்) 

 8) ண்ினா - பாகும் ாய் (இழ ந் ஏிம்) 

கூத: 3 ிப்தடப் தாடல்ள் 

 1) தாசி - தொல் ன்தது ாடக்ம்  

 2) தட்டுக்ாட்ட - தூங்ா ம்தி  

 3) ண்ாசன் - ஆச அனதான  

 4) ாத - இந்ிாடு ன்ழடு  

 5) தொத்து - தான்ானப் தாழுது  

 6) தா.ிஜய் - எவ்ாத தக்ல  

 7) ா.தொத்துக்குார் - ய்ங்ள் ல்னாம் 

 8) சிணன் - ாா ாா  

கூத: 4 இனக்ம் 

 1) ழுத்ின் ள் - தொல், சார்தை ழுத்துள் 

 2) ழுத்ின் தாகுதாடு - குநில், டில், சுட்டு, ிணா ழுத்துள் 

 3) ாி தொல், ாி இதி ழுத்துள், ய்ம்க்ம் 

 4) ல்னழுத்து ிகுிடங்ள், ிா இடங்ள் 

 5) ழுத்துப்தைர்ச்சி - இல்தை, ிாம் 

 6) ழுத்துப்தி, எற்தப்தி ிர்த்ல், ாடர்ப்தி ிர்த்ல், எத,  

 தன் க்ின் 

கூத: 5  ாழ்க் னாற்த இனக்ிம் 

 தல்: ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி இாா  ிாாசன் 

- ாகுப்தாசிாிர் தொணர் இ.தச்சிதொத்து 

தாடதல்ள்  

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை ிழ்த் துந, ிாாசர் ல்லூாி, து -09. 

2. ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி இாா ிாாசன் 

- ாகுப்தாசிாிர் தொணர் இ.தச்சிதொத்து. 

தார் தல்ள் 

1. ிழ் இனக்ித்ில் ானதொம் தத்தும்-லுப்திள்ப, ஆ., ததிப்தை 2004, குன் 

தைத் இல்னம், சன்ண. 

2. தைதுக்ிின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம்-ல்தக்ண்ன், அம் திப்தை, ஞ்ச. 

3. தைதுக்ி எத தைதுப்தார்-தானா, அன்ணம் திப்தம், ஞ்ச. 

4. ன்தெல், ஆததொானர், பிதௌடு, ல்ன. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை  

 தொணர் ச. தொத்துச்சல்ம் 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 13 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 
 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                       அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொனாாண்டு                                 தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 121                                தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: தக்ி இனக்ிதொம் சிற்நினக்ிதொம்     ிப்தை: 3 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ிங்பில் தக்ி இனக்ி டிங்பத்ம்  அற்நின் டுத்துப்தை 

தொநிணத்ம் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்ச் சதோத்ில் தல்த சத்ின் இந ினிணப் தைாிந்துாள்பல். 

 

கூத: 1 தக்ி இனக்ிம்                                                                                   

அ) ாம் 

 1. ிதஞாணசம்தந்ர் -  ண்ில் ல்ன ண்ம் ானாம் - 11 தாடல்ள் 

 2. ிதாழக்சர் - ச்சிா திம் - 10 தாடல்ள்  

 3. சுந்ர் - ிதப்தங்குன்நம் திம் - ாத்ிட்டத்ம் ாலும் ாில் – 10 

தாடல்ள் 

ஆ) ிதாசம் 

 1. ஆணந் ான - „ின்ணர் அண தங்ல்ள் அடந்ார் - 10 தாடல்ள் 

கூத: 2 தக்ி இனக்ிம்                                                                                  

 1. குனச ஆழ்ார் - ததாள் ிதாி - ித்துக்ாட்டு    

       அம்ாண ண்டி ிற்நல் – 10 தாடல்ள் 

 2. ஆண்டாள் - ிதப்தா – தொல் 10 தாடல்ள் 

 3. ாத்ாணர் - தாதக்ண்ி - 5 ண்ிள் (2, 3, 4, 15, 16) 

 4. இாதங் அடிள் – 6ஆம் ிததொந- ததள் ாய் ித்ல்    

கூத: 3 சிற்நினக்ிம்                                                                                        

 1.இட்சி ாத்ிாிம் - ய்த்ர்ச்சி தடனம்    (5  தாடல்ள்) 

 2. சீநாப்தைாம்  - ினாத்துக் ாண்டம் - ம்தாதத்துப் தடனம்   (5  தாடல்ள்) 

 3. ிதக்தப்திற்தப்தத்ந்ாி - தொற்தத்து - டித்ன் தாய்க்கூடு,   

    இண்டாம் தத்து -   அிினாப் தாதள் 

 4. ணிப்தாடல்ள் - அ) ாபப் தைனர் - 2 தாடல்ள்                     
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கூத: 4 இனக்ம் - சால்                                                                               

 1. தர்ச்சால் ள், தட, ஆகுதர் ள்  

 2. ிணச்சால், ிணதொற்த ள், ிணட, தச்சம், ிணச்சம் 

3. இடச்சால் 

 4. உாிச்சால் 

5. ற்தள் 

 6. தாதள்ாள் ள் 

கூத: 5 சித – சித இனக்ிம்                                    

 தைி ிழ்ச் சிதள், ாகுப்தாசிாிர்: அசாித்ின்  

 (ர்ந்டுத் 10 சிதள்: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16) 

தாட தல்ள் 

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை: ிழ்த்துந, ிாாசர் ல்லூாி, து – 09. 

2. தைி ிழ்ச் சிதள், ாகுப்தாசிாிர்: அசாித்ின், ணல் தைக் டிஸ்ட், 

இந்ிா, ஆநாம் திப்தை: 2010, தைதுில்த. 

தார் தல்ள் 

1. தன்ணித ிததொந னாத - தொற்தகுி (தொல் ழு ிததொநள்), 

.ள்பார், ததிப்தை 1994, அண்ானப் தல்னக்ம், சிம்தம். 

2. தன்ணித ிததொந னாத - இண்டாம் தகுி (8 - 12 ிததொநள்), 

.ள்பார், இண்டாம் திப்தை 1997, அண்ானப் தல்னக்ம், 

சிம்தம். 

3. ிழ் சிற்நினக்ி னாத - தான்தசாி, தொ. இந்து திப்தம், ாம்தைத்தூர், 2004 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . சிக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 
 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                                அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொனாாண்டு                                தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                         ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 121 CS, BCA, B.Sc(IT)                                       தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: தக்ி இனக்ிதொம் சிற்நினக்ிதொம்                          ிப்தை: 3 

 

ற்நல் தன்ள் 

 

1. ிழ் இனக்ிங்பில் தக்ி இனக்ி டிங்பத்ம்  அற்நின் டுத்துப்தை 

தொநிணத்ம் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்ச் சதோத்ில் தல்த சத்ின் இந ினிணப் தைாிந்துாள்பல். 

  

தாடத்ிட்டம் 

கூத : 1 தக்ி இனக்ிம் - 1        

ாம்     அ) ிதஞாணசம்தந்ர் – ிததல் திம் – தாடல் ாடக்ம் (11 தாடல்ள்) 

            ஆ) ிதாழக்சர் – ிதஆனாய்ப் திம் – தாடல் ாடக்ம்  (10 தாடல்ள்) 

            இ) சுந்ர் – ிதப்தைலூர்ப் திம் - தாடல் ாடக்ம் (11 தாடல்ள்) 

ிதாசம்   ஈ) ாிக்ாசர் – ிதப்தாண்டிப் திம் –  (10 தாடல்ள்) 

 

கூத : 2 தக்ி இனக்ிம் - 2       

 ம்  அ) ாண்டடிப்தாடிாழ்ார் – ிதப்தள்பி ழுச்சி (10 தாடல்ள்) 

           ஆ) ிதப்தாாழ்ார் – அனணாி திான் (10 தாடல்ள்) 

           இ) ிதங்ாழ்ார் – தாிிதாி (ாடிணன் ாடி… 10 தாடல்ள்) 

           ஈ) ம்ாழ்ார் – ிதாய்ாி (உர்ந… 11 தாடல்ள்) 

 

கூத : 3 சிற்நினக்ிம்               

 அ) குகுததர் – சனனால்த ான தொழுதும் (10 தாடல்ள்) 

 ஆ) ிாிகூடாசப்தக்ிார் – ிதக்குற்நானக்குநஞ்சி – ிாிகூடார் தணி   

               தல் (10 தாடல்ள்) 

  இ) தொக்கூடற்தள்ல – ாட்டுபதொம் ர்பதொம் தாடல் ண் 17 தொல் 27 தொடி        

       (11தாடல்ள்) 

ணிப்தாடல்ள்  

      ஈ) 1. எபார்  

  அ) ற்நது… (எத தைனன் ில் ண் த்துக் ாண்டு    

    இன்ணன்த ட்டற்குப் தாடிது) 
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                     ஆ) ாக்ண்… (அன்தை இல்னாள் இட்ட உின் இல்தை)               

      2. அி சாக்ாதிள்ப  

  அ) ல்னால்… ( சிதக்கும் ங்ாய்க்கும் சினட) 

   ஆ) சக்த்ிணால்… (ிதாலுக்கும் டிாத்துக்கும் சினட) 

      3. தாற்னந்ப் தடிக்ாசுத் ம்திான்  

  அ) தால்னா… (இள் தொடிாணப் தாடிது) 

  ஆ) ல் ாடுத்ாய்… (அம்தி ீது ணக்கு ாதும்                                                        

                        ாடுக்ில்ன ண இக்தொநப் தாடிது) 

      4. இட்டப்தைனர்  

  அ) தோடர்தொண… (சிம்தத்ில் ஏர் அநிினாப் தைழ்ந்து தாட                                                                

அன் தைனர்க்குப் தாிசபிாதாது தாடிது) 

            ஆ) குன்தங் குித்ங்… (னடர்ந் தாிலும் டர்ந்                                   

                                           ாட்டிலும் சல்லும்தாது துன்தைற்தப் தாடிது) 

          5. ாபப்தைனர்  

  அ) ாாிக் பத்டிக்கும்…( க்ாலுக்கும் ாணக்கும் சினட) 

           ஆ) தாிிட… ( தாம்தைக்கும் லுிச்சம் தத்துக்கும் சினட) 

கூத : 4 இனக்ம் - சால் 

 அ) சாற்தாகுதாடு – தர்ச்சால், ிணச்சால், இடச்சால், உாிச்சால்,  

      ஆகுதர் ள். 

 ஆ) தச்சம், ிணச்சம், ிணதொற்த – ாிின, குநிப்தை.  

 இ) ற்த ள் 

 ஈ) தாதள்ாள் ள் 

கூத : 5 சித - சித இனக்ிம்        

        சிதத் ாகுப்தை:  அங்ம்- 6 (தத்து ழுத்ாபர்பின் ிக்ள்) 

 தாட தல்ள் 

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை: ிழ்த்துந, ிாாசர் ல்லூாி, து – 09. 

2. சிதத் ாகுப்தை –  அங்ம்-6 – ீணாட்சி தைத் ினம் - து. 

தார் தல்ள் 

1. தன்ணிதிததொநள் –  பிதௌடு - சன்ண 

2. ானாி ிவ்ிதிதந்ங்ள் -  பிதௌடு - சன்ண. 

3. தொக்கூடற்தள்ல – ீணாட்சி தைத் ினம் - து. 

4. குற்நானக் குநஞ்சி – அதாம் திப்தம் - சன்ண. 

5. ணிப்தாடல் ிட்டு – தம்தைார் திப்தம் - சன்ண. 

6. ன்தெல் (சால்னிாம்) –  பிதௌடு – ல்ன. 

 தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. சல்க்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 
 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                       அிப்தண்: 25 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                  தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 131                                 தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ாப்திதொம் தைாதொம்                           ிப்தை: 3 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ார்லக்கு இனக்ிச் சிந்ண பர்த்ல் 

2. ாப்திம், தைாம், இனக்ம் ற்தம் தைிணம் ஆிற்நில் ார்பின்       

ஆர்த்த் தூண்டுல்.  

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 ாப்திம்                                                                                              

அ) சினப்திாம் - ணாத்ிநம் உத் ா 

ஆ) ின – தாத்ிம் தற்ந ா 

 

கூத: 2 ாப்திம்                                                                                              

அ) ம்தாாம் - டப் தடனம் (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

ஆ) சீ சிந்ாி - சாிார் இனம்தம் (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

 

கூத: 3 தைாம்                                                                                                

அ) ிதிபாடற் தைாம் - ண் சுந் தடனம் (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

ஆ) தாிதைாம் - இபாங்குடி ாந ாணார் தைாம் (ர்ந்டுக்ப்தட்ட 

தாடல்ள்) 

 

கூத: 4 இனக்ம்                                                                                        

அ) ாப்தை-ாப்தினக்ம் தற்நி அநில், அன் தன்தாடுள் தற்நிக் குநிப்திடுல். 

ஆ) சய்த்ள் உதப்தைள் - ழுத்து, அச, சீர், ப, அடி, ாட.  

இ) தா ள் - ஆசிாிப்தா, ண்தா  தாது இனக்ம், ள் 

ஈ) அிள் - உ அி, உத அி, ற்த அி, திநிதுாில்                     

     அி, ற்குநிப்தற்ந அி, சினட அி, தின்தினி. 
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கூத: 5 தைிணம்                                                                                                   

      சாந்ிணத்து ர்ள் - ஆ.ிதாழக்சன் 

தாட தல்ள் 

 1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை: ிழ்த்துந, ிாாசர் ல்லூாி, து – 09.  

 2. சாந்ிணத்து ர்ள் - ஆ.ிதாழக்சன், சல்ி திப்தம், ாில்தட்டி 

தார் தல் 

 1. ிில் ாப்திக் ாள் - து.சீணிச்சாி – ாஸ் ாிப்தன் திர்ஸ், 

தைதுக்ாட்ட. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . சிக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 
 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில்                        அிப்தண்: 25 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                  தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 141                                   தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: தண்ட இனக்ிம்                              ிப்தை: 3 

ற்நல் தன்ள் 

1. இனக்ி னாற்நில் சங் இனக்ித்ில் இதக்கும் ற்தண த்த்ம், 

இனக்ித்த்ம் அநில்.  

2. இனக்த்த்ம் தனா ார்ள் அநில்           

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1   ட்டுத்ா                        

      அாதெத தாடல் ண்: 12,  

    தைநாதெத தாடல் ண்: 192 

       தாிதாடல் - ிதால் - 13ஆம் தாடல்                                                            

ற்நி – 5 தாடல்ள்   

  குநிஞ்சி - ின்ந சால்னர்… 

  தொல்ன - அழுந்துதட ிழுப்தைண் ழும்தை  

  தம் - ண்டணன் - ிழ் ண்டு ன் சய்ா?  

  ய்ல் - தொங்குி ாீஇ   

  தான - ிபம்தம் ழும் ஞ்சூற்குிஇப் 

குதந்ா  – 5 தாடல்ள்   

  குநிஞ்சி - ாதம் இல்ன, ாண ள்ன்  

   தொல்ன - ாணங்ாிக் ன் குற் சல்  

  தம் - ம்தின் தங்ாய் ாி ாிண 

  ய்ல் - தைள்லம் தைனம்திண தழங்கூம்திண  

  தான - தம்தை அப குதம்தல் சுண 

ங்குததத – தாற்குத் தத்து. 

கூத: 2                                                                                                                

 தத்துப்தாட்டு – குநிஞ்சிப் தாட்டு தொழுதும் 

கூத: 3    ிதக்குநள் 

 அிாம் 11 - சய்ன்நி அநில் 

 அிாம் 25 - தைழ் 
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 அிாம் 32 - இன்ணா சய்ா 

 அிாம் 58 - ண்ாட்டம்  

 அிாம் 83 - கூடா ட்தை 

 அிாம் 130 - குநிப்தநில் 

கூத: 4                                                                   

அத்ிப் தாகுதாடுள் - தொல் தாதள், தப் தாதள், உாிப்தாதள், பழ, ற்தை 

ிபக்ம். 

அத்ித் துநள் 

 1. இற்ப் தைர்ச்சி    2. இடந்னப்தாடு  

 3. தற்குநி      4. ல் ட் 

 5. அநத்ாடு ிற்நல்    6. ன்ண ல் 

தைநத்ிப் தாகுதாடுள் 

தைநத்ித் துநள் 

 1. ட்சி - தாீடு  

 2. ாஞ்சி - ததங்ாஞ்சி  

 3. உிஞ - ிநாண்டு தர்ல்  

 4.தும்த - ன்ண ட்டல்  

 5. ா - பாண் ா  

 6. தாடாண் - இன்ாி ாழ்த்து 

கூத:5                                                                   

 ட்டுத் ாகுப்தை: ணக்குாி இடம் ங்? ஆசிாிர் ச. ாடசாி   

தாட தல் 

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை: ிழ்த்துந, ிாாசர் ல்லூாி, து – 09.  

2. ாடசாி, ச. 2002., ணக்குாி இடம் ங்?.  

தார் தல் 

1. ிழ் இனக்ித்ில் ானதொம் தத்தும்- லுப்திள்ப, ஆ., ததிப்தை 2004, குன் 

தைத் இல்னம், சன்ண. 

2. ிில் ழ ினக் ி – கு. . தானசுப்திிம், NCBH சன்ண, 2004.   

தாடத்ிட்ட டிப்தை  

 தொணர் . சிக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 
 

தாடம்: ிில் / ி ஆட்சிில்                             அிப்தண்: 25 

குப்தை: இண்டாாண்டு                            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: அல் ததம்                                  ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: P 141                                                  தாடம்: 45 ி 

ாள் தர்:  ிழ் இனக்ிம்                                                                                ிப்தை: 3 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ித்ின் ாினாத் ிழ்ப் தண்தாட்டிணக் ான ாிசின் 

அடிப்தடில் ாிந்து ாள்பல். 

2. ானந்ாதம் ாநி தம் ிழ்ப் தண்தாட்டிணப் தைாிந்துாள்பல். 

   

கூத: 1 சங் இனக்ிதொம் அந இனக்ிதொம்           

 ற்நி     - 1, 42,100, 110, 124  

 குதந்ா - 4, 7,18, 21, 75   

 தத்ா - தானக்த – 11ஆம் தாடல் 

 தைநாதெத - 112,182, 194, 195, 243 

 ிதக்குநள் -  ல்ி (40), ட்தை (79), குநிப்தநில் (128) 

 

கூத: 2 ாப்தி இனக்ிதொம் தக்ி இனக்ிதொம்           

 சினப்திாம் - அடக்னக் ா 

 ாம் - ிதாழக்சர் - ிடம் ீர்த் ிதப்திம் - 'என்த ானார்' -10 

 தாடல்ள்   

ாிக்ாசர் - ிதக்ாத்தும்தி -'தத ாதம்' - 10 தாடல்ள் 

 ானாி ிவ்ி திதந்ம் - ஆண்டாள் - ிதப்தா - 'ார்ித் ிங்ள்' - தொல் 5 

 தாடல்ள்  

தாிாழ்ார் - ிதப்தல்னாண்டு - தொல் 5 தாடல்ள் 

கூத: 3 இக்ான இனக்ிம்         

 தாிார்  - ா சித்ி - ங்ட்டல், தண்ள் ிடுனக் கும்ி 

 தாிாசன்  - தைட்சிக்ி - உான் ழழ, ம்ப்தி, 

 ண்ாசன் - தசின் ழுத்ிததந்து தாம்தை ட்டது 

    - அச்சம் ன்தது டடா 
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 தட்டுக்ாட்ட தா சுந்ம் -  ணிணா ாழ்ந்ிட ண்டும்  

       - சய்த்ம் ாின ய்ம் 

 தொ.த்ா   - ஆாத்துக்கு அடுத் ழடு (?) 

 தொத்து   - தய்ணப் தய்த்ம்  (?) 

 ஆண்டாள் திாிர்சிணி - ால் ாற்தது (சின ிள் ட்டும் ?) 

 ண்ினா   - ஆிில் சாற்ள் இதந்ண (?) 

  

கூத: 4 ாழ்க் னாற்த இனக்ிம்       

 தல்: ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி இாா 

 ிாாசன்,   

      ாகுப்தாசிாிர் தொணர் இ. தச்சிதொத்து 

 

கூத: 5 னச்சால்னாக்ம்  

ாிதர்ப்தைம் இனக்தொம்:        

 ர்ந்டுக்ப்தட்ட ி, ி ஆட்சிில் ாடர்தாண 100 ஆங்ினக் 

 னச்சாற்லக்கு இாண ிழ்க்னச்சாற்ள், ாிதர்ப்தை (சால், 

 ாடர், தத்ி அபினாண ாிதர்ப்தை) 

 அடிப்தட இனக்ப் திற்சி, தித் ிதத்ம் (எற்தப் தி, ாடர்ப் தி 

 ீக்குல்) 

தாட தல்ள் 

1. சய்த்ள் ிட்டு - ாகுப்தை ிழ்த் துந, ிாாசர் ல்லூாி, து -09. 

2. ஆனப்தசர் ததொத்து ிாாசர் - ஆசிாிர் டாக்டர் ிதி இாா ிாாசன், 

ாகுப்தாசிாிர் தொணர் இ. தச்சிதொத்து 

தார் தல்ள்  

1. சங் இனக்ிம் - ித சஞ்சுாி தைக் ஹழஸ்,(தி) தட், சன்ண.2004. 

2. ிதக்குநள், தாினர் உ, தம்தைார் திப்தம், சன்ண.2010. 

3.சினப்திாம் - ஞா.ாிக்ாசன், உா திப்தம், சன்ண.2005 

4.தாிார் ிள் - தா தப்பின்ஸ், சன்ண, 2003. 

5. தாிாசன் ிள், தா தப்பின்ஸ், சன்ண, 2003. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் ா. உா ஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                               அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு              தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொற் ததம்                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 11          தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்: இக்ான இனக்ிம்                  ிப்தை: 6 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. இக்ான இனக்ி தைப அநிந்து ாள்ன்தோனம் ிினக்ி  

ாற்நங்பப் தைாிந்துாள்லல். 

2. இக்ான இனக்ி தைள் குநித் ிர்சணப் தார் தநல் 

3. தடப்தாக் தொற்சிில் ஈடுதட ஆர்ம் ாள்பல் 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                         

தைக்ி 

 தாிார் - டிப்தைச் சுசிள், துன்தக்ி 

 தாிாசன் - சஞ்சீி தர்த்ின் சால், ழத்ாய் 

 சுா – ன் (தொழுதும்) 

கூத: 2                                                                                                                         

தைதுக்ி 

 உாஸ்ாி - இதிப்த 

 தொ.சும்தைதங்ம் - ஊர்க்கூட்டம் 

 சி.ஜி.ாாஸ்  - தங்ள் சந்க்குப் தாய்ிட்டண  

கூத: 3                                                                                                                         

 ாடம் - .தொத்துச்சாி - ாற்ாதக்ார் 

 ட்டு - ா.தசின் - ித்டங்ள் 

கூத: 4                                                                                                                         

 தக்ட்டு - அ.தொத்துதங்ம் - டிாம் அிா ண்ிக்ாண்டிதக்ிநது.   

கூத: 5                                                                                                                         

 தைிணம் - ஆர்.சண்தொசுந்ம் - ாம்ாள் 

 சித - ச.ிழ்ச்சல்ன் - ினாடுதாய்   
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தாட தல்ள் 

1. தாிார், 2007, தாிார் தாடல்ள், சண்தா திப்தம், சன்ண. 

2. தாிாசன், 2003, தாிாசன் தாடல்ள், உா திப்தம், ண்டி, சன்ண.  

3. சுா, 2006., ன், சீ திப்தம், சன்ண.  

4. உாஸ்ாி, 2008., இதிப்த, ானச்சுடு, ார்ாில். 

5. சும்தைதங்ம், 1990., ஊர்க்கூட்டம், சக்ம்.  

6. ாாஸ், 2001., சி.ஜி., தங்ள் சந்க்குப்தாய் ிட்டண, அீா திப்தம்.  

7. தசின், ா., 2008., ித்டங்ள், ி திப்தம். 

8. தொத்துதங்ம், அ., 2006., டிாம் அிா ண்ிக்ாண்டிதக்ிநது, உிர் 

திப்தம்.  

9. அதாதிசாத், .ஸ்., (ா.ஆ.), 2005., .தொத்துச்சாி ாடங்ள்,தாிணம் 

திப்தம்.  

10.  சண்தொசுந்ம், ஆர்., 2013., ாம்ாள், ற்நி திப்தம், சன்ண. 

11.  ிழ்ச்சல்ன், 1983., ினாடு தாய், அன்ணம் திப்தம், ஞ்சாழர். 

தார் தல்ள் 

1. .தர்சந்ின், 2011, ிில், அடாபம்.  

2. அஸ்ாஷ், 2000, அங் ஆட்டம், ங் திப்தம், ந்ாசி 

3. சி.சு.சல்னப்தா, 2007, ிழ்ச்சித திநக்ிநது, ானச்சுடு  

4. ி.ஜாணிான், 1976, ால் இனக்ிம், தணிப்தா திர்ஸ் 

(ிணாக்ள் தாட தல்பிததந்து ட்டு அ ண்டும்) 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 ித. து. தொத்துக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபக்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                                  அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொற் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 12             தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்:   இனக்ம் – ழுத்து (ன்தெல்)                                                           ிப்தை: 6 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் ழுத்ினக் தை குநித்து தைாிந்துாள்பல். 

2. தந்ிழ் இனக்ி ததல்பில் இடம்தற்தள்ப ழுத்ினக்க் கூதள், 

தைர்ச்சி உள்பிட்டற்நப் தைாிந்து ாள்பல். 

3. தந்ிழ் இனக்ிங்ப இனக் அடிப்தடில் தைாிந்துாண்டு 

அவ்ினக்ிங்ப ாசித்து அததிக் தகுல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1  தாிம்  

கூத: 2 ழுத்ில் தற்தா 1 தொல் 46  

கூத: 3    ழுத்ில் தற்தா 47 தொல் இதி ,  

தில்  

கூத: 4         உிாீற்தப் தைாில்  

கூத: 5     ய்தௌற்தப் தைாில், உததை தைாில் 

 

தாடதல் 

1. ஆததொ ானர் (உ-ர்), 2002, ன்தெல் ழுத்ிாம், ாண்டி உ, தொல்ன 

ினம், சன்ண. 

தார் தல் 

1. ஆததொ ானர், 2000, ிழ் இனக்ம், தொல்ன ினம், சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . ிழ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                                          அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு           தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 21               தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்:  சிற்நினக்ிம்                                                                                        ிப்தை: 6 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ்ச் சிற்நினக்ி தைபப் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்ச் சிற்நினக்ிங்பின் தாடுதாதள் குநித்தும் அன் டுத்துப்தில் குநித்தும் 

தைாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                         

 ிதக்னா ஞாண உனா (197 ண்ிள்)  

 அர்ிள்ப ிடு தூது (268 ண்ிள்) 

கூத: 2                                                                                                                         

 தங்த்துப் தி (தார்தாடிது 404 - 471, 67 தாடல்ள்), 

 ந்ிக்னம்தம் (கூடுனாச் சர்க்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

கூத: 3  : தொக்கூடற்தள்ல, சதந்ி ததானக் குநஞ்சி  

கூத:4   :  ீணாட்சிம்ப் திள்பத்ிழ் (ஊசற்ததம்)  

 அற்தைத் ிதந்ாி (51 - 100 ினாண ம்தது தாடல்ள்) 

கூத: 5  : ண்டனார் சம், ிதழுகூற்நிதக் - (ிதஞாணசம்தந்ர்) 

தாடதல்ள் 

1. 1950, திணாாம் ிததொந, ிதப்தணந்ாள் ஸ்ரீ ாசிடத்து பிதௌடு. 

2. தனதட்டடச் சாக்ா தைனர், அர் ிள்ப ிடு தூது, தாாிினம், சன்ண 

3. 2014, சங்ாண்டார், தங்த்துப் தி, சாா திப்தம், சன்ண 

4. ந்ிக் னம்தம், தாாிினம், சன்ண 

5. 2012, தொக்கூடற் தள்ல, சாா திப்தம், சன்ண 

6. 2010, குற்நானக் குநஞ்சி, ஸ்ரீ சண்தா திப்தம், சன்ண 

7. 2009, குகுததர், ீணாட்சிம் திள்பத்ிழ், சாா திப்தம், சன்ண 

தார் தல்ள்  

1. சண்தொம் திள்ப, தொ., சிற்நினக்ி பர்ச்சி, ிாசர், திப்தம், சிம்தம் 

2. சான், .ழ., சிற்நினக்ிச் சல்ங்ள், ிாசர் திப்தம், சிம்தம். 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சா. இா. ல்தா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                                        அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொனாாண்டு                                  தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 22                               தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: இனக்ம் – சால் (ன்தெல்)                                                            ிப்தை: 6 
 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் சால்தனக் தை குநித்து தைாிந்துாள்பல். 

2. தந்ிழ் இனக்ி ததல்பில் இடம்தற்தள்ப சால் ள், ாடப்தை 

உள்பிட்டற்நப் தைாிந்து ாள்பல். 

3. தந்ிழ் இனக்ிங்பில் ாபப்தட்டிதக்கும் சாற்பின் இனக் 

ப்தாட்டிணப் தைாிந்துாண்டு அவ்ினக்ிங்ப ாசித்ததிக் தகுல். 

தாடத்ிட்டம் 
 

 கூத: 1 தாில் - தற்தா 1 தொல் 45  

 கூத: 2  தாில் - தற்தா 46 தொல் இதி , ிணில் 

 கூத: 3  தாதுில் - தற்தா 1 தொல் 23  ற்தம் தற்தா 60 தொல் இதி  

 கூத: 4 தாதுில் - தற்தா 24 தொல் 59  

 கூத: 5 இடில், உாிில் 

 

தாட தல் 

1. ஆததொ ானர் (உ-ர்), 2002. ன்தெல் ாண்டித் சால்னிாம், தொல்ன 

ினம், சன்ண. 

 

தார் தல் 

1. ஆததொ ானர், 1997. ிழ் இனக்ம், தொல்ன ினம், சன்ண. 
 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

தொணர் அ. சந்ில்ாான் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                                அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு                                   தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                                     ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 21(O)                            தாடம்: 60 ி 

ாள் தர்:   ஊடில்                                                                                            ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன் 

1. ஊட அநிின் தோனம் ிழ் இனக்ிங்ப உன அபில் ாண்டு சல்லுல். 

2. தைி ன ாய்ப்திற்ாண அடிப்தட சிப ஊடக் ல்ிதோனம் ற்தடுத்ல் 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                  

 ஊடங்ள் அநிதொம் - தொக்ித்தும் - ஊடங்பின் தாிாபர்ச்சி - ினப்தாடு 

- தன்தாடு - ாடர்ின, தூது - தநநல் - அச்சுிச்சாணங்ள் அஞ்சல் - ந்ி - 

ானதசி - ம்திில்னாத்ந்ி - ாணாத - ானக்ாட்சி - இம். 

கூத: 2                                                                                                                  

 இில் அநிதொம் - இழ்பின் திள், டள், தாதப்தைள் - இந்ி 

இழ்பின் ாடக்ானம் - ிழ் இின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் ிழ்ப்தத்ிாிள் - 

தைப்தட இில் - இக்ான இழ்பின்  - ற்ானத் ிழ் இழ்பின் ழுச்சித்ம், 

ழழ்ச்சித்ம்.                                                                 

கூத: 3                                                                                                                   

 சய்ி - ிபக்ம், ாில்ள், ள், இல்தைள், சய்ிாபர்பின் குி, 

தண்தைள், தாதப்தைள், தட்டி தொநள், இழ்லக்கு ழுதுல், தொப்தை, னங்ம், 

க்பாட்சிில் இழ்பின் தங்கு - தத்ிாிக்ச் சட்டங்ள். 

கூத: 4                                                                                                                  ாணாதின் 

ாற்நம் - பர்ச்சி - திள் - ன், ீ - ானக்ாட்சிின் ாற்நம் - பர்ச்சி - 

திள் - தன்தாடு - ன், ீ, ிப்தடம் ாற்நம், னாத, பர்ச்சி, ள் - 

ிழ்த் ிப்தடம் - ாற்நம் - னாத - பர்ச்சி  
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கூத: 5                                                                                                                  

 இம் - இம் அநிதொதொம் தொக்ித்துதொம் - இபப்தன்தாடு - 

ிழ் இ பங்ள் - ின்ணஞ்சல் தன்தாடு - ன - னப்தின்ணதன் ள் - 

ிழ் ிக்ிப்தேடிா அநிதொம் - தடிதப் அநிதொம் – சதோ னபங்ள் – இ இழ்ள் 

 

தாட தல்ள் 

1. ா.தா.குதசாி, 2008, இில் ன - குத- ாி, ிண்டுக்ல் - 01. 

2. ஸ்.ஸ்ரீகுார், ன்.ிதஷ்ன், 2002, க்ள் ல் ாடர்தில், சண்தா 

திப்தம், சன்ண-17. 

3. .தொ.ாஜான்ணி, 2011, ிப்தடக்ன, உிர் திப்தம், சன்ண-18.  

4. ம்.சுப்திி, 2010, ிழ் ிக்ிப்தேடிா, ய்ப்தன் திப்தம், சிம்தம்-1. 

தார் தல்ள் 

1. க்ள் ஊடத் ாடர்தில் தைி தாிாங்ள், ீடிா தப்பின், ாிதி 

ான்ாது த, ஆணதர், து-17, 2009. 

2. சாந்ா, ி.ான், 2009, க்ள் ஊடத் ாடர்ின் அடிப்தடள், ீடிா 

தப்பின், ாிதி ான்ாது த, ஆணதர், து-17. 

3. தொத்து இனக்குி, 2008, இாம் இத்ில், இனக்குி திப்தம், குநிஞ்சி A-

Block தைதுத்ம் ாடு, து-14. 

4. இா.ாண்டதாி, 1980, இில், ற்தம் திப்தம், து-14. 

5. தொ.தான்ணக்ா, இத் ிழ் னாத, தாிாசன் தல்னக்ம்   

பிதௌடு, ிதச்சிாப்தள்பி-620024. 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 முமணர் சீ. சஜ ாி 
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ிாகாசர் கல்லூாி, தும – 625 009 

ிழ்த்துமந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்கமனத் ிழ் (பதாது ிருப்தத்ாள்)                                     அகிப்பதண்: 25 

குப்பு: மூன்நாாண்டு                                    புநிப்பதண்: 75 

தரும்: ந்ாம் தரும்                 பாத் ிப்பதண்: 100 

தாடக்குநிமட்டு ண்: EGT21(T)                                  தாடஜம்: 60 ி 

ாள் பதர்: ிழ்  அச்சுப்தண்தாடு        ிப்தை: 5 

 

கற்நல் தன்கள் 

1. அச்சுக்கருிகபின் ருமகிணால் ிழ்ச்சமூகம் பதற்ந புி பத்ிமண 

அநிந்துபகாள்லல். 

2. அச்சு ன்தம் புனமச் பசல்தாடு வ்ாறு தண்தாடாக உருப்பதற்நது ன்தமணத் 

ர்க்க அடிப்தமடில் புாிந்து பகாள்லல். 

கூறு: 1       

 அச்சுக்கருிகபின் ருமக - ஊடக ாற்நம் – சுடி – மககள் - ஏமனச்சுடிிலிருந்து 

அச்சுக்கு ாற்நம் - ிழ் ழுத்துருக்கள் உருாக்குல் - ஏமனச்சுடி திலிருந்து - அச்சு பு 

ாறுதடுல் - கிநித் தாிாிார்கள் - கிநித் ிணாிகபின் பசல்தாடு - 

துண்டுப்திசுங்கள் - ிிலி திப்புகள் -ம்திான் க்கம் - பாடக்கான அச்சுச் 

பசற்தாடுகள்.(16ஆம் தற்நாண்டு தொல் 18 ஆம் தற்நாண்டு முடி)  

கூறு: 2   

 தத்பான்தாம் தற்நாண்டு - அச்சுக்கருிகபின் தன்தாடு பதாதுபபிக்குக் 

கிமடத்ல் - புி கல்ிக்பகாள்மக - ிழ் தல்கபின் அச்சு - ிழ் இழ்கபின் உருாக்கம் - 

உமமட உருாக்கம் - அச்சகம் உருாகுல் - ணிப்தட்டர்கபின் பசற்தாடு - கிநித்ர் 

அல்னாார் அச்சு ி உருாகும் ஆக்கங்கள் - அசு அநிிப்பு அநிக்மககள் - சிறு 

பபிமடுகள் - இழ்கள் - புத்கம் உருாக்கம் - சுபாட்டி உள்பிட்ட 

கூறு: 3  

 அச்சுப் தண்தாடும் இிலும் - கிநித்ம், இசுனாம், மிகம் பகுசண ஆக்கங்கள் - 

அச்சு - ாடகம் - கீர்த்மண - கும்ி உள்பிட்ட திிகள் -  அச்சின் மூனம் சாத்ிப்தட்ட புி 

ாசிப்பு பு 

கூறு: 4   

 அச்சுப் தண்தாடும் புத்கிலும் - அசாங்கம் சார்ந் தாடதல் உருாக்கம் - ககம் -

தகர்வு பதாருள் கனாச்சாம் சார்ந் புத்கங்கள் அச்சிடுல் ஜசாிடம், சமல் குநிப்பு-திப்பு 

ணிப்தாடல்கள், சித்ர் தாடல்கள் டங்கள் மூனம் முன்பணடுக்கப்தட்ட அச்சாக்க முற்சிகள் - 

ருமாீணம் - ிருப்தணந்ாள் டம் - காசி டம் - ஜா ிருாசக அச்சு முற்சிகள் 

 

கூறு: 5                                          

 அச்சுப்தண்தாட்டின் அடிப்தமடில் உருப்பதற்ந ணித் திப்பு ஆலமகள் - 

ஆறுமுக ானர் - சி.ம.ாஜாம்திள்மப - உ.ஜ.சாிாமர் - ச.மாபுாிப்திள்மப. 
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தாட தல்ள் 

1. ஜங்கடசாி, ிமன சீணி., 2000 தத்பான்தாம் தற்நாண்டில் ிழ் இனக்கிம்.  

2. சம்தந்ன், ா.சு., அச்சும் திப்பும், ிாசர் திப்தம், சிம்தம். 

தார்ம தல்கள் 

1. இபங்குன், 1998. சுடிிலும் திப்திலும், ிாசர் திப்தம், சிம்தம். 

2. தசிம், .ா., சுடிப் திப்தை நிதொநள், ிழ்ப்தல்னக்ம், ஞ்சாழர். 

3. ந் - குசண ஆக்ங்ள், தாிசல் பிதௌடு, சன்ண. 

(ிணாக்ள்  தாட தல்பிததந்து ட்டு அ ண்டும்) 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 முமணர் அ.ஜாகணா 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 34 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (குி ம்தாட்டுக் ட்டாத் ாள்)          அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: இண்டாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TAEC21                                  தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: தாட்டித்ர்ழத் ிழ்                                                                     ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. தாட்டித்ர்ழப ிர்ாள்லம் ிநணப் ததல். 

2. தாட்டித்ர்ழப் தாடத்ிட்டங்பத் ிட்டிட்டுப் தடிக்ப் தகுல் 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                         

 தாதத்துல் - தாதத்ாண தாதபத் ர்ழ சய்ல் - தைழ்தற்ந தல்ள் - 

தனாசிாிர்ள் ..சு. ர் தொல் 2000 ினாண ிின் தடப்தாபிள் அர்பது 

தைழ்தற்ந ற்தம் ிததுள் ாங்ி தடப்தாபிள் - 2000 தொல் இன்த தைண 

ற்தம் ி, ாடம் தடப்தாபிபின் ிதது தற்ந தடப்தைள் 

 ாடதம் ாடர்தைம் அநில் - ாடால் குநிக்ப் ததம் சான்நார் 

அடாிால் குநிக்ப்தடும் தல் - திாித்ழுது. ிர்ச்சால்ன டுத்ழுதுல் - 

தாதந்ாச் சால்னக் ண்டுதிடித்ல். 

 தி ிதத்ம் - சந்ிப் தி ீக்குல், எத, தன், திப ீக்குல், 

ஆங்ினச் சால்லுக்கு ாண ிழ்ச்சால்ன அநில், எத ததாடநிந்து சாிாண 

தாதபநில் - ஏழுத்து எத ாிக்கு உாி தாதலட சால்னக் ண்டநில் - 

ர்ச்சால்னத் ர்ழ சய்ல். 

கூத: 2                                                                                                                         

 ர்ச்சால்னக் ாடுத்து ிணதொற்த, ிணச்சம், ிணானத்ம் தர் 

ாிற்தர் உதாக்ல் - அ ாிசப்தடி சாற்பச் சீர் சய்ல் - சய்ல் - 

சாற்ப எழுங்குதடுத்ிச் சாற்நாடாக்குல் - தர்ச்சால்தன் நில் - 

இனக்க் குநிப்தநில். 

 ிடக்ற்ந ிணாத் ர்ந்டுத்ல் - வ் ாக்ிம் ணக் ண்டழுதுல் 

– ன்ிண, திநிண, சய்ிண, சப்தாட்டுிண ாக்ிங்பக் ண்டழுதுல் - 

உால் ிபக்ப்ததம் தாதத்ாண தாதபத் ர்ந்டுத்து ழுதுல் - 

ாண, து, இதை இற்தள் தம் என்நத் ர்ந்டுத்து ழுதுல். 
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தார் தல்ள் 

1. தந்ாணார், அ.ி., ல்ன ிழ் ழு ண்டுா, தாாி ினம், சன்ண - 108. 

2. ிழ்ாடு அசுப்திாபர் ர்ா (TNPSC) ர்ழ ாிாி ிணாத்ாள்ள் 

3. ிினக்ி னாற்த தல்ள்  

4. ல்தக்ண்ன், தைதுக்ி ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம். 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . தொத்ிழ் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத்ாள்)                                          அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு              தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 31            தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்: தக்ி இனக்ிம்                                                           ிப்தை: 6 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. தக்ி இனக்ிங்ள் பிப்தடுத்தும் தக்ித்ிநத்ிணப் தைாிந்துாள்பல். 

2. சக் ாள்ள், ச ம்திக்ள் உள்பிட்டற்ந அநிந்துாள்பல்.  

3. தக்ி இக் ானட்டத்ின் சதோ, தண்தாட்டு னாற்நிண இணங்ண்டுாள்பல். 

  

கூத: 1 சம்                                                                                                         

அ) ாம்   

 ிதஞாணசம்தந்ர் - ித ஆனாய்த் ிதப்திம் - ாணிணர் ிி ாாய் ழு - (11 

தாடல்ள்)  ிதாழக்சர் - ிதநக்ாட்டுப் திம் - தண்ின் ர்ாி - (10 

தாடல்ள்)  சுந்ர் - ிதப்தைலூர்த் ிதப்திம் - ம் தைழ்ந்து - (11 தாடல்ள்)   

ஆ) ிதாசம் 

 ாிக்ாசர் - ிதழந்ிார் - பந்து ில்லு (10 தாடல்ள்) 

கூத: 2 ம்                                                                                                         

 தாிாழ்ார்  -   என்தாம் ிதாி - ண்ய் ிழுங்ி (10 தாடல்ள்)                   

 ம்ாழ்ார்  - ிதாய்ாி - ிதாததஞ்சான (10 தாடல்ள்)                              

 குனச ஆழ்ார்  -     ததாள் ிதாி - ஊணத சல்த்து (10 தாடல்ள்)                      

 ஆண்டாள்  -     ிதப்தா – ார்ித் ிங்ள் (10 தாடல்ள்) 

கூத: 3 சம்                                                                                                         

 பாதி (தொழுதும்) 

கூத: 4 தௌத்ம்                                                                                                         

 குண்டனசி (தொழுதும்) 

கூத: 5 இசுனாம், ிநித்ம்                                                                                           

       அ) இசுனாம் - குங்குடி ஸ்ான் சாிதை தாடல்ள் - தாதக்ண்ி - 100 ண்ிள்     

 ஆ) ிநித்ம் இட்சி ாத்ிாிம் குாப்ததம் - ாட்சிப் தடனம் - தொல் 25 தாடல்ள்          
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தாட தல்ள் 

1. தன்ணித ிததொநள், தாீண பிதௌடு, ினாடுதுந. (1997.) 

2. ாிக் ாசர், ிதாசம், ிதல்த ச சித்ாந் தற்திப்தைக்ம் 

3.  ானாித் ிவ்ப் திதந்ம்,  ஸ்ரீ சண்தா திப்தம், சன்ண.( 2012) 

4. குங்குடி ஸ்ான் தாடற் ா 

5. ச்..ிதஷ்ப்திள்ப, இட்சி ாத்ிாிம், ா.ின் (த.ஆ), ஆசிில்  

    ிதணம், 1998 

தார் தல்ள் 

1. ிதஞாணசம்தந்ர் ாம், ிதப்தணந்ாள் ாசிட பிதௌடு. (1950) 

2. ள்பான், . , தன்ணித ிததொந னாத தொற்தகுி (தொல் ழு 

ிததொநள்), அண்ானப் தல்னம், சிம்தம். , (1994). 

3. ள்பான், ., தன்ணித ிததொந னாத இண்டாம் தகுி (8 - 12 

ிததொநள்), அண்ானப் தல்னம், சிம்தம். (1997). 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. உாஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத்ாள்)                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு              தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 32            தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்:  இனக்ம் – அப்தாதள் (ம்திப்தாதள்)                                 ிப்தை: 6 

ற்நல் தன்ள் 

1. ம்திப்தாதள் ட்டக்கும் தாதபினக் தை குநித்து உர்ந்துாள்பல். 

2. இனக்ி பாடு தாதபினக் தைபப் தாதத்ிப்தார்த்துப் 

தைாிந்துாள்லல். 

தாடத்ிட்டம் 

 கூத: 1 ம்திப்தாதள் - அத்ிில் (1-54 தற்தா ) 

 கூத: 2   ம்திப்தாதள் - அத்ிில் (55-116 தற்தா ) 

 கூத: 3  ம்திப்தாதள் - பில் 

 கூத: 4    ம்திப்தாதள் - ற்தில், ில் 

 கூத: 5 ம்திப்தாதள் - எிதில் 

தாடதல் 

 ாற்ிாச ம்தி, அப்தாதள் ிபக்ம்,  பிதௌடு, சன்ண. 

தார் தல் 

ாிக்ம், . சுத., 2003., ிழ்க்ால், ய்ப்தன் ிாய்ம், சன்ண.   

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . தொத்ிழ் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)     அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: இண்டாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME31(P)                                                  தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: தாட்டித்ர்ழத் ிழ்                                                                            ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. தாட்டித்ர்ழப ிர்ாள்லம் ிநணப் ததல். 

2. தாட்டித்ர்ழப் தாடத்ிட்டங்பத் ிட்டிட்டுப் தடிக்ப் தகுல் 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                         

 தாதத்துல் - தாதத்ாண தாதபத் ர்ழ சய்ல் - தைழ்தற்ந தல்ள் - 

தனாசிாிர்ள் ..சு. ர் தொல் 2000 ினாண ிின் தடப்தாபிள் அர்பது 

தைழ்தற்ந ற்தம் ிததுள் ாங்ி தடப்தாபிள் - 2000 தொல் இன்த தைண 

ற்தம் ி, ாடம் தடப்தாபிபின் ிதது தற்ந தடப்தைள் 

 ாடதம் ாடர்தைம் அநில் - ாடால் குநிக்ப் ததம் சான்நார் 

அடாிால் குநிக்ப்தடும் தல் - திாித்ழுது. ிர்ச்சால்ன டுத்ழுதுல் - 

தாதந்ாச் சால்னக் ண்டுதிடித்ல். 

 தி ிதத்ம் - சந்ிப் தி ீக்குல், எத, தன், தப ீக்குல், 

ஆங்ினச் சால்லுக்கு ாண ிழ்ச்சால்ன அநில், எத ததாடநிந்து சாிாண 

தாதபநில் - ஏழுத்து எத ாிக்கு உாி தாதலட சால்னக் ண்டநில் - 

ர்ச்சால்னத் ர்ழ சய்ல். 

கூத: 2                                                                                                                         

 ர்ச்சால்னக் ாடுத்து ிணதொற்த, ிணச்சம், 

ிணானத்டதர் ாிற்தர் உதாக்ல் - அ ாிசப்தடி சாற்பச் சீர் 

சய்ல் - சய்ல் - சாற்ப எழுங்குதடுத்ிச் சாற்நாடாக்குல் - தர்ச்சால்தன் 

நில் - இனக்க் குநிப்தநில். 

 ிடக்ற்ந ிணாத் ர்ந்டுத்ல் -வ் ாக்ிம் ணக் ண்டழுதுல் 

– ன்ிண, திநிண, சய்ிண, சப்தாட்டுிண ாக்ிங்பக் ண்டழுதுல் - 

உால் ிபக்ப்ததம் தாதத்ாண தாதபத் ர்ந்டுத்து ழுதுல் - 

ாண, து, இதை இற்தள் தம் என்நத் ர்ந்டுத்து ழுதுல். 
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தார் தல்ள் 

1. தந்ாணார், அ.ி., ல்ன ிழ் ழு ண்டுா, தாாி ினம், சன்ண - 108. 

2. ிழ்ாடு அசுப்திாபர் ர்ா (TNPSC) ர்ழ ாிாி ிணாத்ாள்ள் 

3. ிினக்ி னாற்த தல்ள்  

4. ல்தக்ண்ன், தைதுக்ி ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம்,  

5. ிழ் இனக்ி னாத (இக்ான இனக்ிம்) - சாித் அாடி . 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . தொத்ிழ் 

 

 

 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 41 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)     அிப்தண்: 15 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                    தைநிப்தண்: 35 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME31(K)                                 தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: ிணித்ிழ்  அநிதொம்                                                                     ிப்தை: 2 

                        

ற்நல் தன்ள் 

1. ிணி தற்நித்ம் அன் சல்தாடுள் தற்நித்ம் அநிந்துாள்பல். 

2. ிணித் ங்பது ஆய்ழத்ிட்டங்லக்குப் தன்தடுத்ிக்ாள்லம் அநிிணப் 

தநல். 

3. இத்ில் ிடக்கும் பங்பத் ங்ள் ல்ிின் தாதட்டுப் தன்தடுத்ிக் 

ாள்ப ாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                       

 ிணித்ம் ிழும், ிழ் ழுத்துதக்ள், ித் ட்டச்சு சய் உழம் 

ன்தாதள்ள், ிழ் ிசப்தனள் - ிழ் இக் ல்ிக்த் ிழ் ிசப் 

தன, ிழ் ழுத்துத ாற்நிள், ிழ்த் ட்டச்சு சல்தொநப் திற்சி. ிழ் 

ன்தாதள்ள், ிழ் ாி ஆய்ழக்திள்,  

கூத: 2                                  

 இத்ில் ிழ், ிில் ின்ணஞ்சல், ிழ் ின்குழுக்ள், ிழ் 

இபங்ள், ிழ் னப்தக்ள், ிழ் இ இழ்ள், ிழ் ின்தெனம், ிழ் 

ிக்ிப்தேடிா  

தாட தல் 

1. சுந்ம், இன., 2015. ிணித்ிழ், ிடன் திசும், சன்ண – 600 002. 

தார் தல்ள் 

1. ா. ஆண்டா தேட்டர், 2002,ிழும் ிப்தாநித்ம், ற்தம் தைத்ானம்,சன்ண. 

2. தைணஸ்ாி, ாம்ர் . 2010, இண்டர்ட் A to Z, ிடன் திசும், சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் அ. சந்ில்ாான் 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 42 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)     அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தொனாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: இண்டாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  TNME31(V)                                          தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: ாய்ாி க்ாற்தத் ிழ்                                                               ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் ாட்டார் க்ாற்நில் தில் ாய்ாி க்ாதள் குநித்துப் தைாிந்து 

ாள்பல். 

2. ிழ் ாய்ாி க்ாதபின் பத்ம் அ க்பிடத்ில் தற்தள்ப 

சல்ாக்ிணத்ம் அநிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                             

ாட்டார் க்ாதள் – ிபக்ம், ள், னாத – ாட்டார் க்ாற்நில் ாய்ாி 

க்ாத ததம் இடம். 

கூத: 2                                                                                                                            

ாய்ாி க்ாற்த ள் – ாட்டார் தாடல்ள், ாட்டார் இச, ாட்டார் 

ள், ாட்டார் ிடுள் ற்தம் தாிள், ாட்டார் ம்திக்ள். 

 

தாட தல் 

1. சக்ில், சு. 1992. ாட்டுப்தைநில் - ாிக்ாசர் திப்தம், சிம்தம். 

2. சண்தொசுந்ம், சு., 1982. ாட்டுப்தைநில், ாவ்ா திப்தம், தங்லர்.  

தார் தல்ள் 

1. இாான், ஆத., 1996. ாட்டுப்தைநப் தாடல்ள் ாட்டும் ிர் ாழ்ில், 

ாிக்ாசர் திப்தம், சிம்தம்.  

2. குசன், தொணர் . ., 2003. ாட்டில் ாடங்ி ாடுாணம்  

ாட்டுப்தைநப்தாடல் ாகுப்தை, ித சஞ்சுாி தைக் ஹழஸ், சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 ித து. தொத்துக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)       அிப்தண்: 15 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                     தைநிப்தண்: 35 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME31(A)                                            தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: அடிப்தடத் ிழ் – 1                                                                            ிப்தை: 2 

குநிக்ாள் 

1. ிழ் ழுத்துக்ப அடாபம் ாணுல். 

2. ிழ் ழுத்துக்பின் தர், ாிசதொந, தங்ாதள் ததடு 

உள்பிட்டற்ந தைாிந்துாள்லல் 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                            

 ழுத்துக்ள் - உிழுத்துக்ள் - ய்ழுத்துக்ள் - உிர்ய்ழுத்துக்ள் - 

ழுத்துக்பக் ண்டநில் - தாதத்ாண ழுத்த் ர்ந்டுத்து ழுதுல் - ாி 

தொல் ழுத்துக்ள், ாி இதி ழுத்துக்ள். 

கூத: 2                                                                                                                            

 அ ாிச - ய்ம்க்ம் - ட ழுத்துக்கு இாண ிழ் ழுத்துக்ள் - 

ழுத்துக்பின் எத ததாடு ( - ந,  - ண, ன -  - ப) 

 

தார் தல் 

 ிழ்ப்தாடதல், 2009., ிழ்ாட்டுப் தாடதல் ம், சன்ண.  

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . சிக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                             அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 41           தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ாப்தி இனக்ிம்                                                         ிப்தை: 6 

 

ற்நல் தன்ள்  

1. ிழ் ாப்தி தை குநித்து தைாிந்துாள்பல். 

2. ிழ்க் ாப்திங்பின் ாற்நப் தின்ணி குநித்து அநிந்து ாள்பல். 

3. ாப்திங்பின் கூதம் தொந குநித்துப் தைாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                         

 சினப்திாம் - அடக்னக் ா  

 ின - உணம் தைக் ா 

கூத: 2                                                                                                                         

 சீ சிந்ாி - இனக்ார் இனம்தம் (2378-2498) (120 தாடல்ள்)  

 உகுா ாிம் -  ாண்டம் (34 தாடல்ள்) 

கூத: 3                                                                                                                         

 ம்தாாம் - தான ாண்டம் - அதப் தடனம், (478-563) (85 தாடல்ள்) 

 தாிதைாம் - இனதந் சதக்ம் - ண்ப்தாணார் தைாம் (186 தாடல்ள்) 

கூத: 4                  

 சீநாப்தைாம் - ினாத்துக் ாண்டம் - தி அாப் தடனம் (166-290) (124 தாடல்ள்) 

 ம்தாி - பன் சணித் தடனம் (167-227) (60 தாடல்ள்)                                                                                                                        

கூத: 5                                                                                                                         

 தாிாசன் - தாண்டின் தாிசு (தொழுத்ம்) 

 

தாடதல்ள் 

1. இபங்ாடிள், 2001,சினப்திாம், உ.. சா. தல்ின பிதௌடு, சன்ண- 17,  

2. சீத்னச்சாத்ணார், 1956, ின, உ.. சா. குநிப்தை, சன்ண- 9,  

3. ிதத்க்த்ர், 1969, சீசிந்ாி, தா. . சாசுந்ணார் உ,  பிதௌடு 

    சன்ண – 1.  
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 4. ானாாித்ர், 1968, ததங், உ.. சா. குநிப்தை, சன்ண.  

 5. ம்தர், 1966, ம்தாாம், . தொ. ாதானிதட்டிாச்சாாிார், சன்ண - 3,  

 6. சக்ிார், 1950, தாிதைாம், சி. . சுப்திிதொதார் உ, சன்ண.  

 7. உதப்தைனர், 1970, சீநாப்தைாம், பிதௌடு, சன்ண. 

 8. ழாதொணிர், 1970, ம்தாி, பிதௌடு, சன்ண.  

 9. தாிாசன், 1998, தாண்டின் தாிசு, ிாசர் திப்தம், சன்ண.  

 

தார் தல்ள் 

1. சுப்திின், .அய்., ாப்திக் ட்டுள், ீணாட்சி தைத் ினம், து 

2. சண்தம், ா., ிழ்க்ாப்திங்ள், சதாஜி தனம், து. 

3. சீணிச்சாி,ஆ., ிில் ாப்திக் ாள், ாஸ் ாிப்தன் திஸ், தைதுக்ாட்ட 

4. ாசிாசன், உனக் ாப்திங்ள், தல்னக்ப் திப்தை, து 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . ிழ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத் ாள்)                                          அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 42               தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: இனக்ம் - தைநப்தாதள் (தைநப்தாதள் ண்தாான)                  ிப்தை: 6 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. தைநப்தாதள் ண்தாான ட்டக்கும் தைநப்தாதபினக் தை குநித்து 

உர்ந்துாள்பல். 

2. இனக்ி பாடு தைநப்தாதபினக் தைபப் தாதத்ிப்தார்த்துப் 

தைாிந்துாள்லல். 

தாடத்ிட்டம் 

 

 கூத: 1 ட்சி, ந், ஞ்சி - ிள் 

 கூத: 2         ாஞ்சி, உிஞ, ாச்சி - ிள் 

 கூத: 3     தும்த, ா, தாதுில் - ிள்   

 கூத: 4 தாடாண் ி 

 கூத: 5 க்ிப, ததந்ி 

 

தாட தல் 

1. தைநப்தாதள் ண்தா ான, ணாாிணார்,  பிதௌடு, சன்ண. 

தார் தல் 

1. ந்சாி, சா.., 1993. தைநத்ி ாழ்ில், ிாசர் திப்தம், சிம்தம். 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு  

 முமணர் அ.ஜாகணா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                  தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 41 (K)                               தாடம்: 60 ி 

ாள் தர்: ிணித்ிழ்                                                                   ிப்தை: 5                       

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிணி தற்நித்ம் அன் சல்தாடுள் தற்நித்ம் அநிந்துாள்பல். 

2. ிணித் ங்பது ஆய்ழத்ிட்டங்லக்குப் தன்தடுத்ிக்ாள்லம் அநிிணப் 

தநல். 

3. இத்ில் ிடக்கும் பங்பத் ங்ள் ல்ிின் தாதட்டுப் தன்தடுத்ிக் 

ாள்ப ாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                      

 ிணிின் னாதம் பர்ச்சித்ம், ிணிின் ள், ிணிின் ட்டப்தை, 

ிணிின் தாங்ள், உள்பீட்டம், ச் சனம், பிதௌட்டம். 

கூத: 2                                      

 ிணி ன்தாதள்: தொன் ன்தாதள்ள், து ன்தாதள்ள். ிணி 

ன்தாதள்: அப்தை ன்தாதள்ள், தணீட்டு ன்தாதள்ள். 

கூத: 3.                                                                                                                       

 ிணித்ம் ிழும், ிழ் ழுத்துதக்ள், ித் ட்டச்சு சய் உழம் 

ன்தாதள்ள், ிழ் ிசப்தனள் - ிழ் இக்ல்ிக்த் ிழ் 

ிசப்தன, ிழ் ழுத்துத ாற்நிள், ிழ்த் ட்டச்சு சல்தொநப் திற்சி. ிழ் 

ன்தாதள்ள், ிழ் ாி ஆய்ழக்திள்,  

கூத: 4                     

 இ அநிதொம் - இத்ின் தன்தாடு - இத்ின் அடிப்தடள்: 

இப தொாி, ிநக்தொம் ற்நதொம், இற்நப்தடுத்துல் - இத் ல் 

ாடர்தைக்குத் ாண: ன்தாதள்ள், ன உனாி, இக் க்கு -  

டுதாநி, இபங்ள், சதோ னபங்ள் 
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கூத: 5.                                  

 இத்ில் ிழ், ிில் ின்ணஞ்சல், ிழ் ின்குழுக்ள், ிழ் 

இபங்ள், ிழ் னப்தக்ள், ிழ் இ இழ்ள், ிழ் ின்தெனம், ிழ் 

ிக்ிப்தேடிா – ிணிப் திற்சி அபித்ல் 

 

தாட தல் 

1. இன. சுந்ம், 2015. ிணித்ிழ்,  ிடன் திசும், சன்ண – 600 002. 

 

தார் தல்ள் 

1. ஆண்டா தேட்டர், ா. – 2002, ிழும் ிப்தாநித்ம், ற்தம் தைத்ானம், 

சன்ண. 

2. தைணஸ்ாி, ாம்ர் . 2009, ம்திதடர் A to Z, ிடன் திசும், சன்ண. 

3. தைணஸ்ாி, ாம்ர் . 2009, இண்டர்ட் A to Z, ிடன் திசும், சன்ண. 

4. சல்னப்தன், இாா– 2011, ிழும் ிணித்ம், ி அதொம் பிதௌடு, ிதச்சி. 

5. தன்ணித டினன், இா., 2014, ிழ் ன்தாதள்ள், ாக்கு, சன்ண. 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் அ. சந்ில்ாான் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத் ாள்)                               அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 41 (T)               தாடம்: 60 ி 

ாள் தர்: ிர் னள்                     ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிர் பர்த் அகுக் னள் தற்நிப் தைாிந்துாள்பல். 

2. ிர் னபின் பர்ச்சி ற்தம் னாற்நிணத் ாிந்துாள்பல்.  

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                                   

 ட்டடக்ன - ிபக்ம் - க்ாில்ள் - சங்ல் ட்டடங்ள் - 

குக்ாில்ள் - ற்நபிள் -  ட்டடங்பின் தோப்திாிழள் - ாில் ள்.  

கூத: 2    

          சிற்தக்ன - ிபக்ம் - சிற்தம் அத்ிடும் தாதள்ள் - தன தோர்த்ங்ள் - 

ால்ப்திாிழ - ய் உதங்ள். 

கூத: 3 

 ஏிக்ன ிபக்ம் - ஏிக்னின் த - சுர் ஏிங்ள் - தல்னர்ான 

சார்ான ாக்ர் ான ஏிங்ள் - ஏிதல்ள் - ன்ணிந்ி ஏிங்பின் சிநப்தை.  

கூத: 4                                                                                                                                  

 இசக்ன - ிபக்ம் - தாிதாடதல் இச - ிில் இச தல்ள் - தஞ்சதை 

இாங்ள் - இசக்திள். 

கூத: 5                                                                                                                                  

 கூத்துக்ன ிபக்ம் - திணாாடல் - கூத்து தல்ள் - தாட்டிம் - 

னக்ால் - ாழ்ன்நி, ஆடல்ன்நி - னஞர்பப் தாற்தல். 

தாட தல் 

1. ங்டசாி, ின சீணி. 2003. ிர் பர்த் அகுக்னள், சந்ா திப்தம், 

ஆம்தாக்ம், சன்ண – 600 088. 
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தார் தல்ள் 

1. திள்ப, .., 2004., ி னாதம் தண்தாடும், உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம், 

ி, சன்ண – 118.  

2. ாசாி, இா., 1976. ிக் ாிற்னள், ால்தாதள் ஆய்ழத்துந - 

ிழ்ாடு அசு - சன்ண. 

3. ிண்ன், அம்த., 2010. தாற்நா - (துக் ாில் குநித் சய்ிள்) - 

பிதௌடு - த்.சு. திப்தம் - .. ர் – து. 

4. ிண்ன், அம்த., 2006. ிக் ாில் ன னாத, ஸ்.ஸ்.திப்தம் - 

ா.தைதூர், து. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் இா. ய்ான் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                                அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ான்ாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TSEC41                                         தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்:   ஜதச்சுத்ிநன்                                                                                          ிப்தை: 2 

 

கற்நல் தன்கள் 

1. ார்கலக்கு ஜதச்சித்ிநமண பர்ப்தன் ாினாக தல்ஜறு ஊடகங்கபில் 

ஜமன ாய்ப்புத் ிநமண ற்தடுத்துல். 

2. ஜதச்சுத் ிநமண ஊன்நிப் தடிப்தன் ாினாக ிழ் இனக்கித்ின் பதருமம 

தா க்கலக்கும் புாிமம் மகில் டுத்துச் பசல்லுல். 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூறு: 1                                   

 ஜதச்சாபாின் குிகள் -  ஜதச்சின் பாடக்கம் – ஜதச்மச முடித்ல் – ஜதச்சு ாாிப்பு  - 

குநிப்புகள். 

கூறு: 2                      

 ஜமடப்ஜதச்சு மககள் – சிநந் பசாற்பதாிின் தண்புகள் – ஜதச்சு எரு கமன சிநந் 

கமன  - ிதக்குநள் சால்ன் அிாம் 

 

தாடதல்  

1. ிதக்குநள் தாினர் உ, ிாசர் திப்தம், சன்ண 

2. . ிருமன - ஜதச்சுக்கமன, ீணாட்சி புத்க ிமனம், தும, 2009. 

 

தார்ம தல்ள்  

1. ஞாணசம்தந்ன், கு., 2008., ஜதசும் கமன, ி ாதிப்தகம், ஜகாம்புத்தூர். 

2. தந்ாணார், அ. கி., 2008., தாாிிமனம் திாட்ஜ, பசன்மண. 

3. குாி அணந்ன், 2002., ீங்கலம் ஜதச்சாபாகனாம்,  . 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

முமணர் சீ. சஜ ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ்  (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                                  அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ான்ாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  TSEC41                                                  தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: டிப்தைத்ிநன்                                                                                          ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

1.ய்ப்தாட்டப் தைாிந்து ாள்பல் 

2. ய்ப்தாட்ட பிப்தடுத்க் ற்நல் 

3.ாட டிர்ப அநிந்து ாள்லல் 

 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத:1                                                        

 ாடத்ிழ் அநிதொம் - டிப்தை ிபக்ம் - டிப்தில் - ினக்ம் – டிப்தைத் 

குிள் – டிப்திண ிப்திடும் அபழாள்.                                            

கூத:2                                                    

 டிர்லம் ாடஎதப்தாடும்- ாடஆசிாிர்ள் - சங்ாஸ் சுாிள்- தம்ல் 

சம்தந்தொதார் - டி..ஸ்.சார்ள் - ஸ்.ி.சஸ்ாம் - னார் 

ன்.ஸ்.ிதஷ்ன் - ஆர்.ஸ்.ணார் - சிாஜிசன், தானாி, ணாா -

ஆிாது டிப்தைத்ிநன் - ாடப்திள் – திற்சி.                                                            

தாடதல் 

1. சக்ிததாள், 1990., ிழ் ாடனாத, ஜி. திப்தம், து. 

தார்தல்ள் 

1. சண்தொம், அவ்.ி.. 1972. ணது ாடாழ்க், ாணி திப்தம், சன்ண. 

2. சஸ்ாம், டாக்டர் ஸ்.ி. 1992. ாடக் னின்னாத, 

துப்தல்னக்ம், து. 

3. அப்தன் , ஆத., 1987. ிழ் ாடம் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம், அண்ானப் 

தல்னக்ம், சிம்தம். 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

ிரு. சு. முத்மா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                               அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன இண்டாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ான்ாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TSEC41                                   தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்:  தடப்தைத்ிநன்                                                                           ிப்தை: ற்நல் 

தன்ள் 

1. இனக்ி தட்தங்பத் ாிந்துாள்பல். 

2. தடப்தாக் ஆர்ம் தநல். 

3. சித சித தடப்தாக் தொற்சிள் ற்ாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 

 ிக்ன: ிக்னில் ாட்சிபிப்தாடு - ித்ம் ற்தணத்ம்: இதக் 

ற்தணள் - ிக்குாி தாதள் - ித்ம் அதததொம் - தண்னலம் ிலம் - 

டிழம் உள்பீடும் - ி ாற்நம், பர்ச்சி, இன்ந ினப்தாடு - ாணம்தாடி ிஞர்ள் 

சினாின் தடப்தைக்ள் குநித் தாடுதாதள் - ி ழுதும் திற்சி. 

கூத: 2                                                         

 சிதக் ன: சித ாற்நம், பர்ச்சி, இன்ந ினப்தாடு-தாத்ிப்தடப்தை, 

ிழ்ச்சி அப்தை, உர்ச்சிக்ள் - ிக்ாடி ான சித தடப்தாபர்பின் தடப்தைம் 

குநிப்திட்ட தடப்தைக்லம் (தைதுப்தித்ன், கு.த.ாஜாதானன், ஜாந்ன், 

ி.ாஜாான்) - ற்ானப் தடப்தாபர்ள் சினர் குநிப்தைம் - அர்பது தடப்தைம் - (குநிப்தா: 

னாண் தான்தச்சாி, ணி சீதடான், ஜ.தி.சாக்ா, ஸ்ரீசன், சந்ிா) 

தாடதல்  

1. ஞாணசம்தந்ன், அ.ச., 1999., „இனக்ிக்ன‟, சசித்ாந் தற்திப்தைக்ம், 154, 

டி.டி..சான, சன்ண-18. 

தார் தல்ள் 

1. ல்தக்ண்ன், 2002., „தைதுக்ிின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம்‟, அன்ணம் பிதௌடு, 

சிங். 

2. சித்ம்தி, ., 2006., „ிில் சித னாத‟, ிழ்ப்தைத்ானம், சன்ண. 

3. தானசுப்திிம், சி. (சிற்தி), 2007., „இததாம் தற்நாண்டுத் ிழ்ப்தைதுக்ி‟ 

உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம், ி, சன்ண. 
தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

ிரு. து. முத்துக்குார் 
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ிாகாசர் கல்லூாி, தும – 625 009 

ிழ்த்துமந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்கமனத் ிழ் (முன்மப் தாடம்)                                           அகிப்பதண்: 25 

குப்பு: மூன்நாாண்டு                                  புநிப்பதண்: 75 

தரும்: ந்ாம் தரும்              பாத் ிப்பதண்: 100 

தாடக்குநிமட்டு ண்: MT 51                             தாடஜம்: 105 ி 

ாள் பதர்: அந இனக்ிம்                                                                                    ிப்தை: 6 

                        

கற்நல் தன்கள் 

1. ிழ் அந இனக்கிங்கபில் முன்பணடுக்கப்தட்டுள்ப  அநக்கருத்துக்கமபமம் 

அற்நின் டுத்துமப்பு முமநிமணமம் புாிந்துபகாள்பல். 

2. ிழ்ச் சமூகத்ில் கானந்ஜாறும் ினிந் அநம்சார் ிழுிங்கமபப் 

புாிந்துபகாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூறு: 1 (ிதக்குநள்)       

 அநத்துப்தால்  –  தணின பசால்னாம, ாய்ம 

 பதாருட்தால்   –  அநிவுமடம, பசால்ன்ம 

 இன்தத்துப்தால்  –  பஞ்பசாடு கிபத்ல் 

கூறு: 2   

 ானடிார்   -  அநத்துப்தால்  –  அநன் லிமறுத்ல் 

     பதாருட்தால்   –  ஈமக 

 தபாி ாதெத –  பசய்மள்கள் 41 – 50 

கூறு: 3  

 னாி   - பசய்மள்கள்  21 – 30 

 சிறுதஞ்சமூனம்  -  பசய்மள்கள்  51 – 60 

 ிாிகடுகம்  - பசய்மள்கள்  31 – 40 

கூறு: 4   

 ான்ிக்கடிமக - பசய்மள்கள்  11 - 20  

 இணிம ாற்தது - பசய்மள்கள்  31 - 40  

 முதுபாிக்காஞ்சி - பி தத்து  

கூறு: 5                                          

 ல்ி  - பசய்மட்கள்  21 – 30 

 ீிபநி ிபக்கம் - பசய்மட்கள்  11 – 20 

 ன்பணநி  - பசய்மட்கள்  01 - 10 

தாட தல்கள் 

1. 2007. ிருக்குநள் - தாிஜனகர் உம, புி திப்பு, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி 

மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

2. தானசுந்ம் திள்மப, ி. சு. (உ-ர்), 2007. ானடிார், புி திப்பு, ிருபல்ஜலித் 

பன்ணிந்ி மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

3. இாசாிக்கம் திள்மப, . (உ-ர்), 2007. தபாி ாதெறு, புி திப்பு, 

ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண.  
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4. தானசுந்ம் திள்மப, ி. சு. (உ-ர்), 2007. முதுபாிக்காஞ்சி, னாி, ஆசாக்ஜகாம 

புி திப்பு, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், 

பசன்மண. 

5. புன்மணணா முலிார்,பு. சி., (உ-ர்), ிாிகடுகம், ான்ிக்கடிமக, 

சிறுதஞ்சமூனம், புி திப்பு 2007, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி மச சித்ாந் 

தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

6. ஜங்கடசாி ாட்டார், . மு., (உ-ர்), 2007. ாணாற்தது (இன்ணா ாற்தது, இணிம 

ாற்தது, கார் ாற்தது, கபி ாற்தது) புி திப்பு, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி 

மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

7. ஜங்கடசாி ாட்டார், . மு., (உ-ர்), ல்ி, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி மச 

சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

8. தானசுந்ம் திள்மப, ி. சு. (உ-ர்), ீிபநி ிபக்கம், ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி 

மச சித்ாந் தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

9. சிப்திகாச சுாிகள் ததல் ிட்டு, ிருபல்ஜலித் பன்ணிந்ி மச சித்ாந் 

தற்திப்புக் ககம், பசன்மண. 

தார்ம தல்கள் 

1. ஜலுப்திள்மப, ஆ., 2004 (றுதிப்பு). ிழ் இனக்கித்ில் கானமும் கருத்தும், குன் 

புத்க இல்னம், பசன்மண. 

2. பதான்தசாி, மு., 2004. ிழ் ீி இனக்கி னாறு, இந்து திப்தகம், ஜகாம்புத்தூர். 

3. ாிக்கம், . சுத., 1993 (றுதிப்பு). ள்லம், ிாசகர் திப்தகம், பசன்மண. 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

முமணர் சீ. சஜ ாி 
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ிாகாசர் கல்லூாி, தும – 625 009 

ிழ்த்துமந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தொன்ப்தாடம்)                                           அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு                         தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்                           ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 52                       தாடம்: 105 ி 

ாள் பதர்: இனக்ம் - ாப்தை (ாப்ததங்னக் ாாி)                                       ிப்தை: 6 

ற்நல் தன்ள் 

1. ாப்தினக் தனாண ாப்ததங்னக்ாாி ி ின்த ிழ்ப்தாக்ள், தாள் 

தாிணங்ப அநில்,  

2. ஆசிாிப்தா, ண்தா, தப்தா, ஞ்சிப்தாக்பின் , இணங்பின் 

நபக் ற்தர்ல்  

3. தட்தா தற்நித்ம்  குநித்தும் உர்ந்து ாள்லல்,  

4. தா, தா தாிணங்பப் தடக்ழம் தின்த ம் உழம், உர்த்ழம் 

திற்சி ததல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                         ாப்ததங்னக்ாாி - 

 உதப்தில் 

கூத: 2                                                                                                                   

 ாப்ததங்னக்ாாி - சய்த்பில் (ண்தா, ஆசிாிப்தா - 15 ாாிள்) 

கூத: 3                                                                                                                    

 ாப்ததங்னக்ாாி - சய்த்பில் (தப்தா, ஞ்சிப்தா, தட்தா – 9 ாாிள்) 

கூத: 4                                                                                                                   

 ாப்ததங்னக்ாாி - எிதில் 

கூத: 5                                                                                                                    

 தா அனிடும் திற்சி: ஆசிாிப்தா, ண்தா ழுதும் திற்சி. 

தாடதல் 

1. ாப்ததங்னக்ாாி -  பிதௌடு, ிதல்த, 2007. 

தார் தல் 

1. அ.ி. தந்ாணார், ிஞா,  

2. ததூர் அங்ாசன், ாப்தநிந்துப் தாப்தைண,  

தாடத்ிட்ட உருாக்கம் 

 தொணர் அ. ாணா 
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ிாகாசர் கல்லூாி, தும – 625 009 

ிழ்த்துமந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தொன் ிதப்தத்ாள்)                                அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EMT 51                தாடம்: 90 ி 

ாள்தர்: ிழ் இனக்ி னாத                                                                     ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ிப் தப்தின் டி னாற்நிண அநிந்துாள்பல். 

2. ிழ் இனக்ிங்பின் தாடுதாதண், டிம் உள்பிட்டற்நில் ானந்ாதம் 

ற்தட்டுந் ாற்நங்ப இணங்ால். 

3. ிழ் இனக்ிங்பில் சம், சதோம் உள்பிட்டற்நில் ானந்ாதம் ற்தட்டுந் 

ாக்ங்ப இணங்ால். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 (இற் நி ானம் & அந நி ானம்)                                                              

 சங்ம் இதந்க்ாண சான்தள், சங்ானம்: ால்ாப்திம், ட்டுத்ா, 

தத்துப் தாட்டு. - சங்ம் தி ானம்: தின்ீழ்க் க்கு தல்ள்.  

கூத: 2 (ாடர்ினச் சய்த்ள் & ாப்தி ானம்)                                                             

 ாப்தி ானம் - ாப்தி உதாக்ம் – இட்டக் ாப்திங்ள், சீ சிந்ாி, 

ததங், ம்தாாம், ில்ததாம் - ஞ்சித ாப்திங்ள்  

கூத: 3 (தக்ி இக் ானம் &, தைா ானம்)                                                       

 தன்ணித ிததொநள், ானாி ிவ்ப்திதந்ம், தாி தைாம், ந் தைாம், 

ிதிபாடல் தைாம், சசித்ாந் சாத்ி தல்ள். 

கூத: 4  (சிற்நினக்ிங்ள், திற்ான அநதல்ள்)                                                             

 சிற்நினக்ிங்பின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - ணிப்தாடல்ள் -   ிண்டுள்- ச 

டங்பின் ிழ்ப் தி - திப்தாசிாிர்ள். 

கூத: 5  (ானணி ஆிக்த்ிற்குப் தின்ணாண ானம்)                                                        

 இக்ான இனக்ிம் - தத்ான்தாம் தற்நாண்டு இனக்ிங்ள் - ிநித்து 

இனக்ிங்ள் - இஸ்னாி இனக்ிங்ள் - உடின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - ாட 

இனக்ிம் - தைிணம்- சித - தைக்ி -  தைதுக்ி - சன்ாித, ஹக்கூ ி - 

ாிதர்ப்தை  தல்ள் - ாழ்க் னாற்த இனக்ிங்ள்;. 
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தாட தல் 

1. ிண்ல், 2005., தைி ாக்ில் ிழ் இனக்ி னாத,  பிதௌடு, து. 

தார் தல்ள் 

1. சித்ம்தி, ார்த்ிசு, 2002., ிில் இனக்ி னாத, குன் தைத் இல்னம், 

சன்ண. 

2. லுப்திள்ப, ஆ., 2004., ிழ் இனக்ித்ில் ானதொம் தத்தும், குன் தைத் 

இல்னம், சன்ண. 

3. ாசன், தொ. 2010., ிழ் இனக்ி னாத, சாித்ி அாி பிதௌடு, டல்த.  

4. தாக்ி ாி, ிழ் இனக்ி னாத 

5. ா.ா.ங்ட்ான், ிழ் இனக்ி னாத 

6. தொ.தானசுப்திின், ிழ் இனக்ி னாத 

7. அடக்னச்சாி, ிழ் இனக்ி னாத 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் . ிழ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

 ிழ்த்துந  

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தொன் ிதப்தத்ாள்)                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு              தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EMT 51              தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ிழ் ாி னாத                                                                  ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள் 

1. ானம் ாதம் ிழ் ாிில் ற்தட்டுந் ாற்நங்ப இணங்ால் 

2.  ிழ் ாிின் ிபாிபா  ான்நித்ள்பண ன்த 

அநில். எத சால்லுக்ாண தாதள் வ்ாத ானந்ாதம் ாற்நடின்நண 

ன்தண அநில். இ இப்தாடத்ிட்டத்ின் ாக்ாகும். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 : ாற்தாய் - ாி அப்தைம் னாதம் - ாி னாற்தச் சான்தள் - ால் 

ிாிட ாித்ம் ிழும் - தங்ானத்ிழ் - ிழ்ப் திாிக் ல்ட்டுக்பின் ாி. 

கூத: 2 : தங்ானத்ிழ் - ால்ாப்தித் ிழ் - சங்ானத் ிழ் - சங் தி 

ானத்ிழ். 

கூத: 3  : இடக்ானத்ிழ் - தல்னர் ானத்ிழ் - சார் ானத்ிழ் - ாக்ர் ானத் 

ிழ் - ாட்டிர் ானத்ிழ். 

கூத: 4  : ற்ானத்ிழ் - தத்ான்தது, இததாம் தற்நாண்டுத் ிழ் - ல்ட்டுத் ிழ், 

ிில் திநாிக் னப்தை னாத. 

கூத: 5 :  ிின் ிபாிலம் னாதம் - ிழ் சாற்தாதள் ாற்ந னாத - ிழ்ச் 

சாற்நாடர் அப்தை னாத - ிழ் ாிடி னாத. 

தாடதல் 

1. சக்ில், சு., 2003., ிழ் ாி னாத, ிாசர் திப்தம், சன்ண. 

தார் தல்ள் 

1. ீணாட்சி சுந்ம், . தா., 2009., ிழ் ாி னாத, தம்தைார் திப்தம், சன்ண. 

2. ாசன்,தொ. 2011., ாி னாத, தாாிினம், சன்ண. 

3. தாிிாற் னஞர், 2010., ிழ் ாிின் னாத, ாம் ிர் திப்தம், சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் இா. ய்ான் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத்ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                                        அிப்தண்: 25 

குப்தை: தோன்நாாண்டு                                                                                 தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்                                                                       ாத் ிப்தண்: 100 

குநிதௌட்டு ண்:  EGT 51 (N)                                                                         தாடம் ி: 

90 

ாள் தர்: ாட்டுப்தைநில்                                   ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள்  

1. ண்சார்ந் க்பின் ாழ்க் தொநப அநில்  

2. ாட்டார் னப ார் அநில் 

3. தாிள் , ாட்டுப்தைநப் தாடல்ள், ான்க்ள் தான்ந ாய்ாி      

இனக்ிங்ப ார் அநில்  

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                           

 ாட்டுப்தைநில் - ிபக்ம் - ாற்நம் - பர்ச்சி – னாத – ப்தாடு 

கூத: 2  : ாட்டுப்தைந இனக்ிம் - ாட்டுப்தைநப் தாடல்ள் - ள் - ப்தாடல்ள் - 

தாிள் - ிடுள்.  

கூத: 3  : ாட்டுப்தைந ம்திக்ள் தக்க்ங்ள் - தண்தாடுள் - ய்ங்ள் - 

ிதாடுள் - சடங்குள் - ிாக்ள்  

கூத: 4  : ாட்டுப்தைநக் னள் - ிணப்தாதட்ள் - ிபாட்டுள் - சினம்தாட்டம் - 

ாடி – ம் - கும்ி – ானாட்டம் - ாட்டம் – எினாட்டம் - தத்தும்               

கூத: 5  : ாட்டுப்தைநிலும் திந இல்லம் - ாதடில் - சதோில் - னாற்நில்-  

உபில் - ாிில். 

தாட தல் 

1. சு. சக்ில், சு. 2002., ாட்டுப்தைநில், ாிக்ாசர் திப்தம், சிம்தம். 

தார் தல் 

1. சண்தொசுந்ம், சு. 2001., ாட்டுப்தைநில், ாவ்ா திப்தம், தங்லர். 

2. இாான், டாக்டர் ஆத. 1996.,  ாட்டுப்தைநப் தாடல்ள் ாட்டும் ிர் ாழ்ின, 

ாிக்ாசர் திப்தம், சிம்தம். 

3. குசன், தொணர் . . 2003., ாட்டில் ாடங்ி ாடுாணம்  

ாட்டுப்தைநதாடல் ாகுப்தை, ித சஞ்சுாி தைக் ஹழஸ், சன்ண.  

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 முமணர் சு. முத்மா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                              அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 51 (T)           தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்:  ிர் ாதடில்                                                                      ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் ண்ில் ானங்ானா ினி ந் ிப் தண்தாடுபின் 

அததடாத்ாடர்ச்சித்ம் அற்தண்தாடுபின் தனத்ம் அநிந்துாள்பல் 

2. அசுபின் ிாிாக்ங்பாலும் ாடர்தடடுப்தைபாலும் ிழ்ப் தண்தாட்டுப் 

தப்தில் ற்தட்ட ாற்நங்ப இணங்ாணுல். 

3. ணித் தண்தாடுலக்ிடில் எத ாண னப்தைத்ன்த்ம் 

கூட்டுத்ன்த்ம் தாதுத்ன்த்ம் ற்தட்டுள்பப் தைாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

 

கூத: 1 

 ாதடில் – ிபக்ம் – ள் – ாய்ி தைத் ாடர்ச்சித்ம் ாற்நதொம் - 

இக்ான ாய்ிச் சதோங்பின் அப்தை ததாடுள் - ித் ாய்ிச் சதோங்ள் - 

ாய்ிச் சதோங்பின் தப்தைம் ிாிழம். ஆிசதோ அப்தை - னிஸ்ட்ாசின் ால் ிழ் 

ணம் - ிர் ிததொநள். ாண்டுாடுத்ல் தொநள் - ிாின் ஆிசதோ 

அப்தை. 

கூத: 2 

 சதோாற்நம் - சசுிதால் - சசுிதாலும் சதொம் - ிர் 

சடங்குபின் தன்தொத்ன் – இநப்தை, தொன்ணார் ிதாட்டுச் சடங்குள். 

கூத: 3 

 ய் உனம் - ிதாட்டு தை - ிதாட்டுக்குழு - தந்ிர்பின் ிதாட்டு தை 

- ிர் ய் உனம் - ஆண் தண் - ினம் – சாி - சாி. குனய் ிதாட்டுக் குழுின் 

ாற்நங்ள் - ிதிாில் இடம் சார்ந் பாற்நங்ள். 
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கூத: 4 

 ிணக் னலம் சதொம் - னள் சதோ அப்தைப் தாிாம் - னள் 

தண்தாட்டு ாற்நப் தாிாம் - தைங்கு தாதள் தண்தாடு - தைங்கு தாதட்லம் சதோ 

அழம். 

கூத: 5  

 ிச் சிற்தர்பின் அப்தை - சிற்தர்பின் சதோ தண்தாட்டு பி - ிழ்ச் 

சதோத்ின் அண்ானத்ி திழள் - சாிப்தைாங்ள். ிதம் - உநிடம். ாி 

– ாிடச்சூல் – ினம் - ாில்.  

தாடதல் 

1. தக்ச்சன தாி, 2004., ிர் ாணிடில், அடாபம் பிதௌடு, தைத்ாத்ம், 

ிதச்சி. 

தார்தல்ள் 

1. தக்ச்சன தாி, 2002., தண்தாட்டு ாணிடில், அடாபம் பிதௌடு, 

தைத்ாத்ம், ிதச்சி. 

2. தசின், ா., 2003., தண்தாட்டு அசழள், ானச்சுடு, ார்ாில்.     

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் இா. ய்ான் 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 63 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)       அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ந்ாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME51(I)                                                     தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: இில்                                                                                                ிப்தை: 2 

 

கற்நல் தன் 

1. ார்கலக்கு இிில்  ாினாக தல்ஜறு ஊடகங்கபில் ஜமன ாய்ப்புத் 

ிநமண ற்தடுத்துல். 

2. இில் துந ஊன்நிப் தடிப்தன் ாினாக ிழ் இனக்கித்ின் பதருமம 

தா க்கலக்கும் புாிமம் மகில் டுத்துச் பசல்லுல். 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1             

 இில் அநிதொம் – னாத – சய்ி – ிதா அப்தை – இழ்ள் தகுப்தைம் 

அப்தைம்.                                                                                                                        

கூத: 2                                                                                                              

 இழ்பில் இடம் ததண – ிபம்தம் – தைனணாய்ழ இழ்ள் – ச்சு இழ்ள். 

 

தாட தல் 

1. ச.ஈஸ்ன், இா சதாதி – இில் , தா தப்பிக்க்ஷன்ஸ் இாப்தட்ட, 

சன்ண -09 

 

தார்ம தல்கள் 

1. குருசாி, ா.தா., 2008.,  இில் கமன, ஜபாி, ிண்டுக்கல் - 01. 

2. ஸ்ரீகுார், ஸ்., & கிருஷ்ன், ன்., 2002., க்கள் கல் பாடர்தில், பசண்தகா 

திப்தகம், பசன்மண-17. 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

முமணர் சீ. சஜ ாி 

 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 64 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)       அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ந்ாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME51(S)                                                                   தாடம்: 30 

ி தர்: சுற்தனாில்                                                                                         ிப்தை: 2 

ற்நல் தன்ள் 

1. சுற்தனா சல்ன் அசிம் குநித்து உர்ல் 

2. சுற்தனாக்ள் ிட்டிடப் தகுல் 

3. ிழ் ாட்டின் ான்ாண ன்ணிந்ிக் ாில் ள் சிற்தம், ஏிம் 

தான்நற்நின் சிநப்தில்தைப  உர்ல் 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1  சுற்தனா ிபக்ம் - சுற்தனாக் ாட்தாடுள் - சுற்தனாப் தி -  சுற்தனாழம் 

அன் தாிாங்லம் - சுற்தனாின் ள் - சுற்தனாத் தூண்டும் ாிள் - 

ால்தல் அநிதொம் - சுற்தனா ிடுிள்  ல்னக் டழ – தைக்குாிம் - சுாாம் சார்ந் 

தாழுங்குள். 

கூத: 2  : இந்ிாில் சுற்தனா - சுற்தனா ங்ள் - இந்ிச்சுற்தனா பர்ச்சிக் ம் - 

ாக்ங்ள்  ிழ் ாடு சுற்தனாத்துந - சுற்தனா பர்ச்சிக் ம் - சுற்தனா ிாட்டி - 

சுற்தனா ம்தாட்டுத்ிட்டங்ள் - ;சுற்தனாின் தாதபாா தொக்ித்தும் - அன்ணிச் 

சனாி - னாய்ப்தை - ா எழுங்குதொநள்  ிபம்தங்ள் - ிட்டிடல் - 

ிபழள். ன்ணிந்ிக் ாில் ள் - அப்தை தொநள் -  சிற்தம், ஏிம், 

ல்ட்டுக்ள் தன் சுற்தனாழம் சுற்தச்சூலும்  

தாட தல் 

1. ிதட்டிசாி, டாக்டர் ., 2003.,  சுற்தனா பர்ச்சி, ிாசர் திப்தம், தாாி 

தொண, சன்ண.  

தார் தல் 

1. ிதாழக்சு, . 2006., ிச் சுற்தனா ங்ள், உா திப்தம், சன்ண.  

2. சாந்ா குாாி, 2000., சுற்தனா, சாந்ா தப்பிக்சன், ாப்தட்ட, சன்ண. 

3. ர்ாஜ், ஜ., 2004., சுற்தனா, டன்சி தப்பிக்சன், சிாசி.  

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 தொணர் . ிழ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து – 625 009 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் (தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)       அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ந்ாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME51 (K)                                                                     தாடம்: 30 

ி தர்: ாிற்னள் அநிதொம்                                                                                   

ிப்தை: 2 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிிணத்ின் சஞ்சார்ந் னாற்தப் திழப அநிந்துாள்பல். 

2. ிாின் ட்டடக்ன, சிற்தக்ன, ஏிக்ன தொதற்நத் 

ாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1  :  ாிற்னின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - ிதாடு – சங்ான ாில்லம் 

இநத்தங்லம் - சங்ானக் ட்டடக்ன – சங்ான ஏிக்ன - தல்னர் ானக் 

ாில்ள் - ந்ிர்ன் குடக் ாில்ள் - தஞ்சதாண்டர் குடக் 

ாில் – ாஞ்சி னாசார் ாில்.  

கூத: 2 :  திற்ான தாண்டிர் ானக் ாில்ள் - திள்பார்தட்டி – ிதப்தங்குன்நம் - 

சித்ன்ணாசல் – குடுிான்ன - சார்ானக் ாில்ள் - ஞ்ச ததழடார் 

ாில் - ங்ாண்ட சாதைம் ாில் - ாாசும் ாசுர் ாில் - 

ிச, ாக்ர்ான ாில்ள் - திள் - ீணாட்சிசுந்சுர் ாில் - 

ாட்டுப்தைநக் ாில்ள் அப்தைம் லம். 

தாட தல்ள் 

1. ிண்ன், அம்த., ிக் ாிற்ன னாத, ஜ.ஜ.திப்தம், து. (2005) 

2. ாசாி, இா., ிக் ாிற்னள், ிழ்ாடுஅசு ால்தாதள் ஆய்ழத்துந, 

சன்ண. (1976). 

தார் தல்ள் 

1. ங்டசாி, ின சீணி., ிர் பர்த் அகுக்னள், ிாசர் திப்தம், 

சன்ண. (1998). 

2. அங்ாஜன், இா., ிக்ாிற்ன, ௌாி திாிண்டர்ஸ், தங்ாத்ம், து,(1997). 

3. ிண்ன், அம்த.,து ீணாட்சி சுந்ஸ்ர் ாில் அப்தைம் சிநப்தைம், 

ஜ.ஜ.தப்பின்ஸ், ா.தைதூர், து, (2001).   

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. உாஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்ன / இபநிில் ( தொன்ல்னா ிதப்தப்தாடம்)     அிப்தண்: 15 

குப்தை: இண்டாாண்டு                                      தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ான்ாம் ததம்                ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TNME51(A)                                         தாடம்: 30 

ி 

ாள் தர்: அடிப்தடத் ிழ் – 2                                                                              ிப்தை: 2 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ்ச் சாற்பின் பப் தைாிந்துாள்லல் 

2. தச்சு க்கு ற்தம் திநாிச் சாற்லக்கு இாண ிழ்ச் சாற்பத் 

ாிந்துாள்லல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 

 சாற்பின் ள் (தர், ிண) – ி, தால், ண், இடம் இற்நின் 

இதை – தைச் சாற்ள் - எதள் - சுள், ிள் - ாங்ள் - ிநங்ள்.  

கூத: 2 

 ற்த ாிச் சாற்ள் - டாிச் சாற்ள் - தச்சு க்குச் 

சாற்லக்கு இாண ழுத்து க்குச் சாற்ள் - தடிம் ிப்தைல் (ங்ி, த 

அஞ்சல், இில் தொன்திழ, குப்தந ல் ட்டும்) – ாிாிப்தடிம் ப்தடல் 

ண்டும். 

தார்தல் 

 ிழ்ப்தாடதல்-ிழ்ாட்டுப் தாடதல் ம், சன்ண, 2009. 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத்ாள்)                                          அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்              ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 61           தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்: சங் இனக்ிம்                                                                                     ிப்தை: 6 

ற்நல் தன்ள் 

1. சங் இனக்ி த்ம் டித்த்ம் ாிந்து ாள்லல். 

2. சங் இனக்ித்ின் சவ்ில் ன் உர்ந்து ாள்லல் 

3. ிின் ால் இனக்ி அநிதொத்ின் தோனம் ிழ்ச்சதோத்ின் தண்தாட்ட அநில். 

கூத: 1                                                            

 அ. குதந்ா - தொல் 15 தாடல்ள் 

 ஆ. அாதெத - குநிஞ்சி (208), தான (205),தொல்ன (214), தம் (236),   

     ய்ல் (250) 

 இ. தத்ா - குநிஞ்சிக் த தொல் 5 தாடல்ள் 

கூத: 2                                                           

 அ. ற்நி- குநிஞ்சி (122, 133),  தான (137,141) 

     தொல்ன (169, 181), தம் (90,120), ய்ல் (149,172) 

 ஆ. ங்குததத -     ய்ல் - ாிக்கு உத் தத்து 

     குநிஞ்சி - அம் ாிப் தத்து  

கூத: 3                                                           

 அ. தைநாதெத  - அிண எப தாடிது - (10 தாடல்ள்) 

     87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96   

ஆ. திற்தப்தத்து    –        ந்ாம் தத்து – தொல் இண்டு தாடல்ள் 

 கூத : 4 

 அ.தத்துப்தாட்டு     -     தட்டிணப்தான தொழுதும் 

கூத: 5                                                            

 அ. தாிதாடல்  -   சவ்ள் (19), ிதால் (3),  (11).  

தாட தல் 

 சங் இனக்ித் ாகுப்தை -கு..தானசுப்திின் - ித் சஞ்சுாி தைக் ஹழஸ் 

(தி)தட் தொற்திப்தை -ப்ல் 2004 
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தார் தல்ள் 

1. . சுத. ாிக்ம்,  ிழ்க்ால், சாா திப்தம், சன்ண. (2007). 

2. ிண்ல், சங் இனக்ி எப்தேடு, சான தனம், து. (1979). 

3. சுப்திின், ., சங்ான ாழ்ில் , ிதசஞ்சுாி தைக்ஹழஸ், சன்ண. 

(1986) 

4. சுப்திின், ா., சங்ானச் சதொாம், ிதசஞ்சுாி தைக்ஹழஸ், சன்ண 

(1987). 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

  தொணர் தொ. ற்தம் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (அடிப்தடத்ிழ்)                               அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: MT 62           தாடம்: 120 ி 

ாள் தர்: இனக்ம் – அி (ண்டினங்ாம்)                                                ிப்தை: 6 

ற்நல் தன்ள் 

1. அி இனக் தனாண ண்டினங்ாம் ி ின்த அிப அநிந்து 

ாள்பல். 

2. சய்த்பின் ள், சய்த்ள் நி, ன்ி தொனாப் தாி அி ஈநா 

அந்துள்ப 35 அிலக்குாி நபத்ம் பத்ம் ிாிபத்ம் 

அநில். 

3. டக்கு, சித்ிி, ழுக்பின் ள் தான்நற்நத்ம் அநில். 

4. தடப்தைக்கூதபில் இடம் ததம் தைனப்தாட்டுக்கூதபாண அிப அநில்.  

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                            

 தாதுிில், தாதபிில் (ன்ி தொல் தின்த ினி ) 

கூத: 2 :  தாதபிில் (தொன்ணினக்ி தொல் இனசி ) 

கூத: 3  : தாதபிில் (ில்ிநி தொல் ிசடி ) 

கூத: 4                                                                                                                            

 தாதபிில் (எப்தைக் கூட்டி தொல் தாி அி ),  

 சால்னிில் (டக்கு இனக்ம்) 

கூத: 5  : சால்னிில் சித்ிி - 20, ழுக்பின் ள் - 9, னழ - 6,  

 னிற்குாி சிநப்தைிி, தைநணட. 

தாடதல் 

1. ண்டினங்ாம் -  பிதௌடு, ிதல்த, 2007 

தார் தல்ள் 

 1. இ. ா. ண்ன், அிினக் னாத, கூட்டல் திப்தம், சன்ண, 2003 

 2. ா. அநந்ன், ிழ் அிினக் தைம் இனக் தாசிப்தைம், சதாாம்  

            தப்பின், சிம்தம், 2004 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் தொ. ற்தம் 
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(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தொன் ிதப்தத்ாள்)                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EMT 61             தாடம்: 90 ி 

ாள்தர்: ி னாதம் தண்தாடும்                                                                   ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ானம் ாதம் ாற்நடந்து ந்துள்ப ி னாற்நிணத்ம் தண்தாட்டிணத்ம் 

தைாிந்துாள்பல். 

2. இனக்ிம் உதாண இடச்சூல் குநித்தும், அங்கு ாழ்ந் க்ட் தண்தாடு குநித்தும் 

ன்கு அநிந்து ாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                            

 ி னாற்ந அநி உழம் அடிப்தடச் சான்தள்- ித்ின் இற் 

அப்தை னாற்தடன் ாண்ட ாடர்தை – தைதாதள் ஆய்ால் னாற்தக்கு தொற்தட்ட 

ிம் தற்நி அநினாகும் உண்ள் - சிந்து பித்ம் குாிக் ண்டதொம் 

ிழ்ப்தண்தாட்டுடன் ாண்ட ாடர்தை – ிம் அல்ாட்டுடன் ாண்ட ாி 

தண்தாட்டுத்ாடர்தைள். 

கூத: 2                                                            

 சங்ம் இதந்ற்ாண சான்தள் - சங் ான அசர்ள் - அசில் ின –   சதொா 

ின -   சின - தார்தொந – னள் - பப்திர் தத்ம் இதண்ட ானத் 

ிதொம் - தல்னப் தசர்ள் - தல்ன ஆட்சிதொந. 

கூத: 3                                                            

  ிதப்தைநம்திப் தாதம் சாப்தசின் ாற்நம் - சாப் தசுள் - சாாின் 

ழழ்ச்சி – சார் ஊாட்சி – சார்ான அசில் ின – சதொா ின –  சின –  

னலம் ாில் திலம். 

கூத: 4                                                            

  திற்ான தாண்டிர் ழுச்சி – ாதக்ாதர் தடடுப்தைம் தாண்டிர் ழழ்ச்சித்ம் – 

ிச  ன்ணர்ள் - ாக் ன்ணர்ள் – ாக்ர் ானச் சதொா ின – அசில் ின 

– ச ின – னள். 

 

கூத: 5                                                            
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 ித்ில் ாட்டிர் ஆட்சி – ஆங்ினர் ஆட்சி, ஆங்ினர் ஆட்சிின் 

ிபழள் - இந்ி ிடுனப் தாாில் ித்ின் தங்கு – ிடுனக்குப் தின் ிம் 

தற்தள்ப பர்ச்சி ின 

தாட தல் 

1. டாக்டர் ஆ. இாிதஷ்ன், 1996.ி னாதம் ிர் தண்தாடும், சர்ாா 

இனக்ிப் தண், து. 

தார் தல்ள் 

1. சல்னம், A. T., 1996., ி னாதம் தண்தாடும், ின திப்தை, சன்ண, 

1996 

2. திள்ப, K.K., 2004., ி னாதம் க்ள் தண்தாடும், உனத்ாாய்சி 

ினம், ி, சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் இா.ய்ான் 
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தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தொன் ிதப்தத்ாள்)                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EMT 61             தாடம்: 90 ி 

ாள்தர்: ால்தலும் ல்ட்டிலும்                                                              ிப்தை: 5 

 

கற்நல் தன்கள் 

1. ி னாற்நத்ம் ிர்ம் தண்தாட்டத்ம் ாாித்த்ம் அாய்ழச் 

சான்தபாலும் ல்ட்டுக்பாலும் உர்ந்து பிப்தடுத்ல். 

2. ிழ்ப்திாி ல்ட்டு ழுத்து டித்க் ற்தக்ாள்பல். 

3. னாற்தக் ல்ட்டுக்ள் இதக்குிடங்பச் சுட்டிக்ாட்டி ிபக்குல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                          

 ால்தல் அநிதொம் - ால்தாதபாய்ழ-ால்தாதபாய்ின் தல்த 

தணுக்ங்ள் - அாய்ழ - ற்ானத் ிம் (தங்ற்ானம் - இடக்ற்ானம்; - 

டக்ற்ானங்ள் ற்தம் தைி ற்ானம்) - சிந்துபி - ண்டுதிடிப்தைள் - ான 

ாாித்ிற்கு தொந்ிது - ாம் ான் - ிாிட ாாிம். 

கூத: 2                                                          

 அாய்ழ - அாய்ின் சல் ாக்ம் - ிழ்ாட்டில் அாய்ழ டதற்ந 

இடங்ள்: அாிக்டு - ஆிச்சல்லூர் - ாற் - உநதர் - ாிாிப்தம்தட்டிணம் - தௐர் 

- ாஞ்சிதைம் – தாஞ்சானங்குநிச்சி- தட்டம் - ீடி -. 

கூத: 3                                                         

 அழ்ாாய்ச்சி ாட்டும் ிர் தண்தாடும் ாழ்க் தொநத்ம் (ாில், ன, 

சம், ிதாடு) - சிந்துபி ாாிம், ிாிடர் ாாிம் - தந்ிர் 

ட்தாண்டத்ாில். 

கூத: 4                                                        

  ல்ட்டுக்பின் ள் - னாற்த ஆாங்ள் - ிழ்ாட்டில் ல்ட்டுக்ள் 

ாணுிடங்லள் சின - ாணன, ிதப்தங்குன்நம், ிதாழர், திள்பார்தட்டி, 

ாங்குபம், அாிட்டாதட்டி, ீபழ, ாிச்சிதர், குடுிான்ன, தைலர் - ான 

(ீக்குில்குடி) - ிழ்ப்திாிக் ல்ட்டுக்ள் உர்த்தும் சம், சதோப் தாதபாா 

ின, அசில், ாிின. 
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கூத: 5                                                        

 ிழ்ப்திாி ல்ட்டு ழுத்துக்ள் (உிர், ய், உிர்ய், ஆய்ம்) திற்சி-

ற்ானத்ிழ் ழுத்துக்பப் திாி டிிலும் - திாி ழுத்துக்பத் ற்ானத் ிழ் 

டிிலும் ழுதும் திற்சி - தடிடுத்ல். 

 

தாட தல் 

1. ாசாி, இா. (த.ஆ), 1976., – „ல்ட்டில்‟, ால்தாதபில் துந பிதௌடு, 

சன்ண. 

தார் தல்ள் 

1. ாாிச்சாி, ா., 2013.,  ால்தல், தா தப்திபின்ஸ், சன்ண, 2013. 

2. சா. குததோர்த்ி - „ால்தாதபாய்ழம் ிர் தண்தாடும்‟ – பிதௌடு: திப்தைத்துந, 

சன்ணப் தல்னக்ம், சன்ண, தொற்திப்தை 2002 

3. ி. ஸ்ரீ. ஸ்ரீர் (ா. ஆ) - „ிழ் திாி ல்ட்டுக்ள்‟ - பிதௌடு: ிழ்ாடு அசு 

ால்தல்துந, சன்ண - 600008, தொற்திப்தை 2006. 

4. ஆர். . அசன் - „ல்ட்டுபில் ண்ட‟, பிதௌடு: ழ. சு. குப்தைசாி, 62, 

தாிார் ழி, ிட்டக்குடி - 606106, தொற்திப்தை ஜீன் 1992. 

5.  தா. . இாசச ங்ி, ால்தல், ாங்கு திப்தம்- தாண்டிர் ர் 

சின்ணாண்டான் ாில் தர்- 639001. 

 

தாடத்ிட்ட டிமப்பு 

 தா.சு.தொத்ா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                    அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 61(S)             தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: சம் அநிதொம்                                                                                  ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன் 

1. சசித்ாந்ம் ன்தது ித்ின் தாம்தாி த்துார்த் தை. இச்சாத்ிங்ப 

அநின்தோனம் ித்ின் அநிழப் தாம்தாிம் குநித் தைாில் ற்தடுல். 

2. தக்ி ன்தக் டந்து அநிினாழம் சதோ ிஞ்ஞாணாழம் ிழ்ின்ந 

சசாத்ிங்பின் அநிதொம் ார்பின் ாழ்ின எழுங்குதடுத்ழம் 

சம்தடுத்ழம் உழல். 

3. ிததொநபில் ாப்தடும் சசித்ாந்க் தத்துபத் ாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                            

 அ. சத்ின் தத்ம் சிநப்தைம் 

 ஆ. ிததொந ஆசிாிர்லம், சித்ாந் ஆசிாிர்லம் 

 இ. தன்ணித ிததொநலம், திணான்கு சாத்ிங்லம் 

கூத: 2                                                            

 அ. இநின் தாதுில்தைம், சிநப்தில்தைம் 

 ஆ. உிாின் இல்தைள் 

 இ. ப இல்தைள் - தொப்தத்ாத த்துங்ள் 

கூத: 3                                                          

 அ. சிச்சின்ணங்ள் - ிதாடு ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் 

 ஆ. ால் நிள் - ீக்ள் - ச ிதாடு 

 இ. சத்ிிதாம், னதாிதாம், இதிணாப்தை 

 ஈ. குத, தங், சங் ிதாடு 

கூத: 4                                                           

அ. ாத்ில் சசித்ாந்க் தத்துக்ள் – உண்ான த்ாபாடு  ன்த 

ாடங்கும் ிதண்ானப் திம்  

      (உண்தொன உாள்) 
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 ஆ. ிதாசத்ில் சசித்ாந்க் தத்துக்ள் - அடக்னப் தத்து 

கூத: 5                                                            

 சித்ாந் தல் - ிததட்தன் 

 அ. உி ின – 10 குநள்ள் 

 ஆ. இதள்ன ின – 10 குநள்ள் 

 இ. அதபது ின – 10 குநள்ள் 

தாடதல் 

1. சி. அதடில், தொப்தாதள் இல்தை, ச சித்ாந்ப் ததன்நம், சன்ண, 

2005,  தோன்நாம் திப்தை 

தார் தல்ள் 

1. ஆ. ஆணந்ாசன், ிததட்தன் - ித்து ிபக்ழ – அதந்ி சிம் 

அதட்தி ன்நம், ிதல்த, 1999, தொற்திப்தை. 

2. சி.சு.ி (உ.ஆ), ிததட்தன் - அதந்ி சிம் அதட்தி ன்நம், 

ிதல்த, 1999, தொற்திப்தை. 

3. ச. ா. ாி, ிதஞாணசம்தந்ர் ாத்ில் சசித்ாந்க் தத்துக்ள். 

4. ச.சாம்தசிம், ிதாசத்ில் ச சித்ாந்க் தத்துக்ள். 

5. சு. ாந்ிது, சித்ாந்தொம் சிந்ணத்ம், ஸ். ஆர். டீ, திப்தம், து, 2013. 

6. ா. ஞாணப்தங்ா, சசித்ாந்த் ிநன், ச்சிா திப்தம், ஜுன், 2007. 

7. சுத.அண்ான, ிதாசக்ணி. 

8. தா. இாசாிக்ணார், ச ச பர்ச்சி. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் ா. ஞாணப்தங்ா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (தாது ிதப்தத்ாள்)                               அிப்தண்: 25 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு             தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ஆநாம் ததம்               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: EGT 61 (K)             தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்:  ாிற்னள்                                                                                 ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிிணத்ின் சஞ்சார்ந் னாற்தப் திழப அநிந்துாள்பல். 

2. ிாின் ட்டடக்ன, சிற்தக்ன, ஏிக்ன தொதற்நத் 

ாிந்துாள்பல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                           

 ாிற்னின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - ிதாடு – சங்ான ாில்லம் 

இநத்தங்லம் - சங்ானக் ட்டடக்ன – சங்ான ஏிக்ன. 

 

கூத: 2 

 தல்னர் ாில்ள் - ந்ிர்ன் குடக் ாில்ள் - ண்டப்தட்டு - 

இனச்சின் குட – தல்னாம் - தஞ்சதாண்டர் குட – ால்னன் குட – 

ாணாி ண்டதம் - ா ண்டதம் - தசுன் ஆிா ண்டதம் - இாஜசிம்ன் 

தைதக்கு – எற்நக்ல் ாில்ள் - ட்டுாணக் ாில்ள் - ாஞ்சி னாசார் 

ாில். 

கூத: 3                                                           

 திற்ான தாண்டிர் ானக் ாில்ள்; - திள்பார்தட்டி – ிதப்தங்குன்நம் - 

சித்ன்ணாசல் - குடுிான்ன – ாடும்தாலர், தோர்ாில் - ழுகுன – 

சார்ானக் ாில்ள் - ஞ்ச ததழடார் ாில் - ங்ாண்ட சாதைம் 

ாில் - ாாசும் ாசுர் ாில் - ிாிதைணம் ம்தஹசுர் ாில். 

கூத: 4                                                           

 ிச, ாக்ர்ான ாில்ள் - திள் - ீணாட்சிசுந்சுர் ாில் - 

ாடிக்ாம்தை சௌந்ாஜ ததாள் ாில் - ாதைங்ள் - ண்டதங்ள் - ிதச்சுற்தள் 

- ாிற்னள் - ிதிாக்ள். 
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கூத: 5                                                           

 ாட்டுப்தைநக் ாில்ள் அப்தைம் லம், ாட்டார் ய்ங்லம் லம், 

குனய்ிதாடு – ாில் ிதிாக்ள். 

தாட தல்ள் 

1. அம்த ிண்ன், ிக் ாிற்ன னாத, ஜ.ஜ.திப்தம், து. 

(2005) 

2. ாசாி, இா., ிக் ாிற்னள், ிழ்ாடுஅசு ால்தாதள் 

ஆய்ழத்துந, சன்ண. (1976). 

 

தார் தல்ள் 

1. ின சீணி.ங்டசாி, ிர் பர்த் அகுக்னள், ிாசர் திப்தம், 

சன்ண. (1998). 

2. அங்ாஜன், இா., ிக்ாிற்ன, ௌாி திாிண்டர்ஸ், தங்ாத்ம், 

து (1997) 

3. அம்த.ிண்ன், து ீணாட்சி சுந்ஸ்ர் ாில் அப்தைம் சிநப்தைம், 

ஜ.ஜ.தப்பின்ஸ், ா.தைதூர், து(2001).   

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. உாஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத்ிழ் (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                                அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு                தைநிப்தண்:35 

ததம்: ஆநாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  TSEC61                                                           தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: ழத்ிநன்                                                                                        ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ழுத்துப் திற்சி பர்த்துக் ாள்பல் 

2. டிம் ழுதும் தொநிண அநிந்து ாள்பல் 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                            

ழ ிபக்ம் - ின் டிங்ள் - ாடக்ின ழபின் அப்தைதொந – 

ணின ழள் - சாந்க் டிங்ள் - ிண்ப்தங்ள் – தொநதௌடுள் - ழுதும்தொந 

– அப்திழ் ாாித்ல் - ாில்துநக் டிங்ள். 

கூத: 2                                                             

ழ ள் - ணிார் ிதணக் டிங்ள் - அசுக் டிங்ள் - அலுனக் 

குநிப்தா, சுற்நநிக், ிணழட்டுக் டிம் – அநிக் ாாித்ல் - திற்சிள். 

தாட தல்ள் 

1. ஆட்சித்துநத் ிழ் - இாதங்ணார் - சசித்ாந் தற்திப்தைக் ம், 

சன்ண, 1998. 

2. ஆட்சித் ிழ் - டாக்டர் .தாிாண்டன் - பர்ிழ்ப் திப்தம், 45, அஞ்சும் 

த, அசாக்ர், சன்ண, 2001. 

தார் தல்ள் 

1. அலுன தொநள் - து ாாசர் தல்ன பிதௌடு, 1999. 

2. ஆட்சிச் சால்னாி – ிழ் பர்ச்சித்துந, ிழ்ாடு அசு பிதௌடு, சன்ண, 

2000. 

3. தன்தாட்டுத் ிழ், அங். இாதங்ம், எப்தினா ிான், சன்ணப் 

தல்னக்ம், சன்ண – 2007.  

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. உாஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                                 அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ஆநாம் ததம்                   ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: TSEC61                                                          தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: ாி ஆலத்ிநன்                                                                           ிப்தை: 2 

ற்நல் தன்ள் 

1.ாிின் தன்தாட்டப் தைாிந்து ாள்பல் 

2. ாிின் அடிப்தடத்ிநன்பப் ததல் 

3.திின்நி ழுதுல் 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                          15 ி 

ாி - தன்தாடு - ழுத்துபின் திநப்தைம் எதப்தை தொநத்ம் - சால் - தகுத உதப்தைள் - 

ாடர் ாக்ி ள் - தச்சு க்கு - ழுத்து க்கு - தாழம் ிணாழம் 

ிற்கும் சாற்ள் - தல்ப் தைர்ச்சிள் - உடம்தடு ய்ள் - இடுகுநி, ாப் 

தர்ள். 

கூத: 2                                                                                                                           15 ி 

ல்தணம் ிகும் இடங்ள் - ிா இடங்ள் - ழு - ழுி - ழூஉச் சாற்ள் - 

இாிள் - தை - இட்டுந ாில் - திீக்ி ழுதுல் - ,ந ததாடு - ன, ப, 

 ததாடு - ண,, ததாடு - ிதத்க் குநிதௌடுள் - ாக்ிப் திபக் 

ண்டநில். 

தாட தல்ள் 

1. ாிக்ம்,., 2008, டதொநத் ிழ் இனக்ம், ஜா திப்தம், 

தாபங்ாட்ட - 02 

2. ீணாட்சிசுந்ணார், ா.தா., ிழ்ாி னாத, சாா திப்தம், சன்ண - 14 

3. Pon Subbaiah, 2003, Test of Language Proficiency Tamil, Central Institue of Indian Languages, 

Mysore. 

தார் தல் 

4. தந்ாணார், அ.ி., 2009, ல்ன ிழ் ழு ண்டுா? தாாிினம், சன்ண - 08.  

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 ித. சு.தொத்ா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபங்ன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: இபங்னத் ிழ் (ிநன்சார் ிதப்தப்தாடம்)                      அிப்தண்: 15 

குப்தை: இபங்ன தோன்நாாண்டு               தைநிப்தண்: 35 

ததம்: ஆநாம் ததம்                  ாத் ிப்தண்: 50 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  TSEC61                                                                   தாடம்: 30 ி 

ாள் தர்: இசத்ிநன்                                                                                           ிப்தை: 2 

 

ற்நல் தன்ள் 

தொத்ிில் என்நாம் இசத்ிின் அத ார்ள் அநிந்து ாள்ாடு அில் 

திற்சித்ம் ததல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1      

         இசஅநிதொம் – இச திநக்கும்தொந – ிசத்ம் திற்ானத்ார் ங்கும்தர்லம்; 

ித்ம் தண்ணும் – ாற்ததம் தண்ணும் இததத்ாத ிநதொம் – ாப் தண்ள் – 

இழப்தண், தாதுப்தண், தற்தண், இசக்திள் – ாற்தி, துபக்தி, 

ம்தைக்தி, ஞ்சக்தி                                                                                                              

 

கூத: 2       

  இனக்ிங்பில் இச – சினப்திாத்ில் இசக்கூதள், தாிதைாத்ில் 

இசச்சய்ிள் 

திற்சி 

 1. ாம் – சாற்த ின்  

 2. ிதாசம் – ிதப்தள்பிழுச்சி 

 3. ிதப்தைழ் – ாிந்து னாி 

 4. ிததட்தா – அதட்சாி ய்ம் 

 5. தாிார் தாடல் – தா சதொாம்ாழ் 

 6. ாடிச்சிந்து (அண்ான ட்டிார்) – ில்தணாத்                                                        

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் ா.ஞாணப்தங்ா 
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THIAGARAJAR COLLEGE, MADURAI – 09 
(Re – Accredited With „A‟ Grade by NAAC) 

DEPARTMENT OF TAMIL 
COURSE STRUCTURE PG 

(w. e. f. 2017 – 2018 batches on wards) 

  

Semester –I 

 

 

 

 

Semester –II 

 

Course 
Code. 

No 
Subject 

Contact 

Hrs 

/Week 

credits 

Total 

No Of 

Hrs 

Allotted 

Max 

Marks 

CA 

Max 

Marks 

SE 

Total 

Core - 5 2 PT 1 
சினம்பும் ஜகமனமம் 

6 4 90 25 75 100 

Core - 6 2 PT 2 
பால்காப்திம் - 

பசால்னிகாம் 
7 5 105 25 75 100 

Core - 7 2 PT 3 
மச சித்ாந்ம் பய் 

கண்ட சாத்ிம் 
6 4 90 25 75 100 

Core -8 2 PT 4 
ாடகில்  

6 4 90 25 75 
100 

 

Elective -2   2PTE 1 ிர் தண்னள் 5 5 75 25 75 100 

  Total 30 22 450 125 375 500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 
Code. 

No 
Subject 

Contac

t Hrs / 

Week 

credits 

Total 

No of 

hrs. 

Allotte

d 

Max 

Marks 

CA 

Max 

Marks 

SE 

Tota

l 

Core - 1 1 PT 1 இக்கான இனக்கிம் 6 4 90 25 75 100 

Core -2  1 PT 2 
பால்காப்திம் - 

ழுத்ிகாம் 
7 5 105 25 75 100 

Core - 3 1 PT 3 மச இனக்கிம் 6 4 90 25 75 100 

Core - 4 1 PT 4 எப்தினக்கிம் 6 4 90 25 75 100 

Elective - 1  1PTE 1 
க்கள் கல் 

பாடர்தில் 5 5 75 25 75 100 

  Total 30 22 450 125 375 500 
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Semester   III 

 

Course 
Code. 

No 
Subject 

Contac

t Hrs/ 

Week 

credit

s 

Total 

No Of 

Hrs 

Allotte

d 

Max 

Mark

s CA 

Max 

Mark

s SE 

Total 

Core - 9 3 PT 1 
அந இனக்ிதொம் 

சிற்நினக்கிமும் 
6 4 90 25 75 100 

Core - 10 
3 PT 2 

 

பால்காப்திம் - 

பதாருபிகாம் - I 
7 5 105 25 75 100 

Core - 11 3 PT 3 
மசமும் திந 

சங்கலம் 
5 4 75 25 75 100 

Core - 12 3PT 4 
இனக்கிமும் 

ிநணாய்வும் 
6 4 90 25 75 100 

Elective - 3 3PT E1 
உமாசிாிர்கலம் 

உம புகலம் 
6 5 90 25 75 100 

  Total 30 22 450 125 375 500 
 

Semester IV 

 

Course 
Code. 

No 
Subject 

Conta

ct Hrs 

/ 

Week 

credit

s 

Total 

No Of 

Hrs 

Allotted 

Max 

Mark

s CA 

Max 

Mark

s SE 

Total 

Core - 13 4 PT 1 சங் இனக்ிம்  6 5 90 25 75 100 

Core - 14 4 PT 2 
பால்காப்திம் 

பதாருபிகாம்- II 
7 5 105 25 75 100 

Core - 15 4 PT 3 
ம இனக்கிம் 

6 4 90 25 75 100 

Core - 16 4PT4 
காப்திங்கலம் 

புாங்கலம் 
6 4 90 25 75 100 

PJ PJ ஆய்ஜடு 5 6 75 25 75 100 

  Total 30 24 450 125 375 500 

 

Consolidation of Contact Hours and Credits: PG 

Semester Contact Hrs/ Week Credits 

I 30 hrs. 22 

II 30 hrs. 22 

III 30 hrs. 22 

IV 30 hrs. 24 

Total 120 hrs. 90 
Curriculum Credits 

Core   75Credits 

Elective  15 Credits 

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

  Total  90 Credits 

   ----------------- 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                   அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு     தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொனாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 PT 1                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: இக்ான இனக்ிம்                                                              ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள் 

1. ழண இனக்ி பர்ச்சி குநித்து அநிாடு இன்ந இனக்ிச் சல்நி 

தற்நித்ம் ார்ள் அநிந்து ாள்ர். 

2. ால், சித, ாடம் தான்ந தடப்தாக் தொற்சிலக்கும் ழணத் ிநணாய்ழ 

தொநலக்கும் ார்பத் தூண்டுாடு அத்கு தொற்சிிலும் ஈடுதட 

இப்தாடத்ிட்டம் உழின்நது. 

தாடத்ிட்டம் 

கூத 1            

 தைக் ிள் 

 தாிார் - ணழ - சுசாி 

 தாிாசன் - ிர்தாா தொத்ம் 

 ிி - உர்ய்ாம் தாடல்ள் 

கூத 2            

 தைதுக்ிள் 

 ஸ்.சந்ில்குார் - குந்ள் இல்னா ழட்டில் உடத்ம் ஜாடிள் 

 க்ீன் - ன் தர் ஜிப்சி 

 ிச்சி ங்தாண்டின் - ணப்தச்சி 

கூத 3            

 சித, ாடம் 

 தா.சல்னத்து - ட்சத்ிங்ள் எபிந்து ாள்லம் தந 

 தைதுப்தித்ன் சிதள் 

 இன்குனாப் - ஐ 

 ாடம் ச.தொதததி - சூர்ப்தங்கு 

கூத 4            

 தைிணம் ச.தானதொதன் - சாபர் ாட்டி, ி.ாஜாான் -  ாதல்ன ிாம் 
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கூத 5             

 ஸ்.ாிதஷ்ன் - ாினாசம் ,  ா.ாணான - ிர் ாாிதொம் தண்தாடும்   

தாடதல்ள் 

1. தாிார் தாடல்ள், சண்தா திப்தம், சன்ண, 2007 

2. தாிாசன் தாடல்ள், இந்து திப்தம், ண்டி, சன்ண,1992 

3. ிழ் எபி, அசில் பம், சாித் அி, 2010 

4. ிி, உர்ய்ாம் தாடல்ள், தாாிினம்,1997 

5. ஸ்.சந்ில்குார் - குந்ள் இல்னா ழட்டில் உடத்ம் ஜாடிள், தா திப்தம், 2007 

6. க்ீன் - ன் தர் ஜிப்சி, ாம்தை திப்தம், 2012 

7. ிச்சி ங்தாண்டின் , ணப்தச்சி, உிர் திப்தம், 2007 

8. தா.சல்னத்து , ட்சத்ிங்ள் எபிந்து ாள்லம் தந, ம்சி திப்தம், 2007 

9. தைதுப்தித்ன் சிதள், ணல் தைக் டிஸ்ட், 1976 

10. இன்குனாப், ஐ, அம் திப்தம், 2000 

11. ாடம் ச.தொதததி, சூர்ப்தங்கு, சந்ிா திப்தம், 2012 

12. ஸ்.ாிதஷ்ன், ாினாசம், ஆணந்ிடன் திசும், 2005 

13. ா.ாணான, ிர் ாாிதொம் தண்தாடும், ிதசஞ்சுாி பிதௌடு, 1998 

தார் தல்ள் 

1. ல்தக்ண்ன், தைதுக்ி ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம், அன்ணம் திப்தம், 

சிங்,1977 

2. ிழ்ச்சிதின் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம், சிட்டி சிதா சுந்ம், ித சஞ்சுாி 

பிதௌடு, சன்ண, 2005 

3. .னாசதி, ிழ் ால் இனக்ிம், ித சஞ்சுாி  பிதௌடு, 1968 

4. அஸ்ாஷ், அங்ஆட்டம், ங் திப்தம், 2008 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

ித து. தொத்துக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொனாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 PT 2                                                                          தாடம்: 105 ி 

ாள் தர்: ால்ாப்திம் ழுத்ிாம்                                                              ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிில் ிடக்கும் தொல் இனக்ாி ால்ாப்திம் தக்கும் 

ழுத்துபக் குநித்து அநில். 

2. ழுத்துபின் தைர்ச்சி ிிள், ாிப்தை குநித் பிாண தைாினப் 

ததல். 

தாடத்ிட்டம் 

 கூத: 1 தன்தை (33), ாிதை (49),  திநப்தில் (21)  

 கூத: 2 தைாில் (40), ாதை (30), உததில் (30)               

 கூத: 3        உிர்ங்ில் (93) 

 கூத: 4  தைள்பி ங்ில் (110) 

 கூத: 5  குற்நிலுப் தைாில் (77)  

தாட தல் 

1. ால்ாப்திம் - இபம்தர் உ, திப்தாசிாிர் தொணர் கு. சுந்தோர்த்ி, 

அண்ானப் தல்னக் பிதௌடு, ிதப்தணாந்ாள் ிதட ிிபிதௌடு,  

தொற்திப்தை, 1996. 

தார் தல்ள் 

1. ால்ாப்தி ழுத்ிாாாய்ச்சி - . ங்டாசுலு ட்டிார், சன்ணப் 

தல்னக் ம், சன்ண, 1944. 

2. ால்ாப்திம் ன்தெல் - ழுத்ிாம் - . ள்பாணார், ய்ப்தன் 

ிாய்ம், சிம்தம், 2001. 

3. ால்ாப்திம் தொல் ாிா  - தா. . னா, ாவ்ா, சன்ண, 2003. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் அ. ாணா 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 88 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொனாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 PT 3                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ச இனக்ிம்                                                                                     ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள் 

4. ச இனக்ிங்ள் பிப்தடுத்தும் தக்ித்ிநத்ிணப் தைாிந்துாள்ர். 

5. ச சக் ாள்ள், ச ம்திக்ள் உள்பிட்டற்ந அநிந்துாள்பர்.  

6. தக்ி இக் ானட்டத்ின் சதோ, தண்தாட்டு னாற்நிண இணங்ண்டுாள்ர். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                       

அ. ிதக்டக்ாப்தை - ிதஞாணசம்தந்ர் 

 1. ண் ாட்டு தனாதம்   - ிதண்ாடு (2/48)  11 தாடல்ள் 

 2. ஆடிணாய் தய்ாடு - ாில் (3/1)   11 தாடல்ள் 

ஆ. ாம் - ிதாழக்சர் 

 1. தாபத்ட தொாங்ி  - ாில் (4/80)   10 தாடல்ள் 

 2. டித ிாிசூனம்   - ிதப்தம் (6/18)  11 தாடல்ள் 

இ. ிதப்தாட்டு - சுந்ர் 

 1. ாணண    - ிதாடித்ான் ன (7/100) 10 தாடல்ள் 

கூத: 2 (ிதாசம், என்தாம் ிததொந)                                       

அ. ிதாசம் - ாிக்ாசர்  

 1. ிதச்சால்    - ாில் (8/12)   20 தாடல்ள் 

 2. ிதப்தல்த   - ாில் (8/13)   20 தாடல்ள் 

ஆ. என்தாம் ிததொந  

 ிதப்தல்னாண்டு – சந்ணார் 

 1. ன்த ில்ன   - ாில் (9 / 29)   13 தாடல்ள் 

கூத: 3. (ிதந்ிம், திணான்நாம் ிததொந)        

அ. ிதந்ிம் – ிததோனர்    

 1. அன்தைட (1/ 21)  - அன்தைம் சிதொம்     10 தாடல்ள் 

ஆ. திணான்நாம் ிததொந 

 ிதிட்ட ிான - ாக்ால் அம்ார் 

 1. ிபர்ந்துந்து   -    20 தாடல்ள்  
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 தான்ண்த்ந்ாி - சான் ததாள் ாணார்   

 1. தான்ண்ம் வ்ண்ம்  -    1 -  20 தாடல்ள் 

கூத: 4                                      

அ. சிப்திாசர்       - ால்ர் ான்ிான  1 - 20 தாடல்ள் 

ஆ. குதஞாணசம்தந்ர்   - சாக்ா ண்தா    1 - 10 தாடல்ள் 

இ. அதிாிார்   -  ந்ர் அததி   1 - 10 தாடல்ள் 

ஈ. குகுததர்   - துக் னம்தம்    1 - 5 தாடல்ள் 

கூத: 5.                                        

அ. ாத்ாணர்     - சால்னற்ாி   10 தாடல்ள் 

     - சின் சல்   10 தாடல்ள் 

ஆ. இாதங் சுாிள்  - தாற்நித் ிதிதத்ம்  15 தாடல்ள் 

     - தாற்நித் ிதப்திம்  10 தாடல்ள் 

தாட தல்ள் 

4. 1997. தன்ணித ிததொநள், தாீண பிதௌடு, ினாடுதுந. 

5. 1981. குகுததர் திதந்த் ிட்டு, ாசிடம் பிதௌடு, ிதப்தணந்ாள்.  

6. ஏப துசாிதிள்ப (உ-ர்), 2004. ிததட்தா, சுத் சன்ார்க் ினம், 

டலூர். 

தார் தல்ள் / னபங்ள் 

1. ள்பான், ., 1994. தன்ணித ிததொந னாத தொற்தகுி (தொல் ழு 

ிததொநள்), அண்ானப் தல்னம், சிம்தம். 

2. ள்பான், ., 1997. தன்ணித ிததொந னாத இண்டாம் தகுி (8 - 12 

ிததொநள்), அண்ானப் தல்னம், சிம்தம். 

3. www.thevaaram.org 

4. http://www.projectmadurai.org 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

தொணர் அ. சந்ில்ாான் 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thevaaram.org/
http://www.projectmadurai.org/
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொனாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 PT 4                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: எப்தினக்ிம்                                                                                          ிப்தை: 4 

 

ற்நல் தன் 

1. எப்தினக்ிக் ல்ிின் தோனம் திநதுநபின் அநிதொத் ார்ள் ததர். 

2. திந ாி இனக்ி அநிதொம் அம்ாி குநித் தைாினாடு சதோப் தைாினத்ம் 

ார்லக்கு உதாக்கும். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                        

 எப்தினக்ிம் - அநிதொம் - ிபக்ம் - தண்தைம் ததம் - இனக்ி எதப்தாடு, 

இனக்ி எப்தேடு, உர்ழம் அநிழம், ான்கு இனக்ிப் தார். 

கூத: 2                                                        

 இனக்ிங்லக்ிட ஏர் எப்தாய்ழ - தாதுின - அடிக்தத்து - ானப்தகுி - 

ான இக் அடிப்தட - ாக்க்ாட்தாடு - இின ஆய்ழ - ற்நல் ாள் - 

தைணழக்கூதள். 

கூத: 3                                                        

 எப்தினக்ி ஆய்ழ நிள் - எப்தேட்டில் அநிில் தொநள் - ாட்டுப்தாடல் ஆய்ழ - 

திஞ்சுக் ாட்தாடு - அாிக்க் ாட்தாடு - எப்தினக்ிதொம் ாிதர்ப்தைத் துநத்ம். 

கூத: 4 

 எப்தினக்ிக் ாட்தாடுள் - இனக்ிதொம் உபிலும் - இனக்ிதொம் இசத்ம் 

கூத்தும் - இனக்ிதொம் ஏிதொம் - ாய்ாி இனக்ிதொம் ாிடி இனக்ிதொம் - 

இனக்ிக் ாட்தாடு - எப்தினக்ித்ின் ல்னற்ந ஆய்ழப்தப்தை. 

கூத: 5                                                        

 எப்தினக்ி ஆய்ழ தொநில் தன்தடுத்ப்தடுின்ந தல்பக் ற்நல் - குநிப்தா 

ா.தொ.சிின் தாித்ம் ல்தத்ம். 
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தாட தல்ள் 

1. ிண்ல் - எப்தினக்ி அநிதொம் - ீணாட்சி தைத்ினம், து-1, 2000. 

2. ா.தொ.சி.குான் - தாித்ம் ல்தத்ம் - ிதசஞ்சுாி தைத்ினம், சன்ண, 

2001. 

தார் தல்ள்: 

1. தாி தப்தன். இா - சங் இனக்ி எப்தேடு - ீணாட்சி தைத்ினம், து, 2001. 

2. சச்சிாணந்ன்.  - எப்தினக்ிம் ஏர் அநிதொம் - ஆக்ஸ்தார்டு த்ணிர்சிட்டி திஸ், 

சன்ண, 1990. 

3. னாசதி.  - சதோிலும் இனக்ிதொம் - NCBH, சன்ண, 2000. 

4. சல்னப்தன். ா - எப்தில் ிழ் - ாக்ில்னன், சன்ண, 1999. 

5. ாிக்ம், . சுத - எப்தில் ாக்கு - ிாசர் தனம், சிம்தம், 2001. 

6. ிதன.  - எப்தினக்ிம் - ாள்லம் தில் தொநலம் - ீணாட்சி 

தைத்ினம், து, 2004. 

7. சுந்தோர்த்ி. ா - ாான்.ி.ா - தண்டத்ிழ் இனக்ி ாள்ள் - 

சர்ா இனக்ிப் தண், து, 2001. 

8. ஜான்சாதொல் - இனக்ி எப்தாய்ழக் பங்ள் - ி திப்தம், சன்ண, 1999. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

1. தொணர் இா.னர்ிிங்ர்க்சி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தொனாம் ததம்                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்: 1 PTE 1                                                                     தாடம்: 75 ி 

ாள் தர்: க்ள் ல் ாடர்தில்                                                                   ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

 

1. அநிில் திபின் ததக்த்ில் அன்நாட ாழ்ில் ிழ்ழள்      

அந்ிதக்ின்நண.  

2. ணி ாழ்ில் ல் ாடர்திதன் அசிம் அடிப்தடாண என்நா ிபங்குிநது.     

ண ல் ாடர்தை தொநபத்ம், ல் ாடர்தைச் சாணங்பின்     

தன்தாட்டிணத்ம் ார்லக்கு டுத்துத்ல். 

3. ஊட ல்ிின் தோனம்  னாய்ப்தைக்கு ி சய்ல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                             

 ாடர்தில்-ிபக்ம்-கூதள்- ாடர்தில் ள், சால் அல்னா, சால்ித் 

ாடர்தில் - அ,தைநத் ாடர்தில் - ல் ாடர்தைச் சாணங்ள் - ள் -தைி, 

அச்சுி, ின்ணணுி, ழண சாணங்ள் ித் ல் ாடர்தில் ாட்தாடுள் - 

ல் தர்; ததர் அத்ிடம்.                                                      

கூத: 2                                                              

 ல் ாடர்தைச் சாணங்பின் தாிா பர்ச்சி – அச்சுி சாணங்ள் - ிழ்ப் 

தத்ிாிள் - தைப்தட இில், க்ள் ாடர்தைச் சாணங்ள் - ாக்ம் - ல் 

ாடர்தைள் - தூது – தநநல், அஞ்சல் - ந்ி – ானதசி – ம்திில்னாத்ந்ி – 

ாணாத – ானக்ாட்சி – எதப்த – எபிப்த. 

கூத: 3                                                              

 ல் ாடர்தைச் சாணங்பின் தங்கு - ிழ் இழ்ள் - ி ாணாத, ல் 

ாடர்தில் ிபம்தங்பின்தங்கு - தத்ிாி,ாணாத,ிப்தடம் ற்தம் 

ானக்ாட்சி ிபம்தங்ள்; - தைநிபம்தங்ள், தர்ச்சி ிபம்தங்ள் - தா 

ிபம்தங்ள்.                                                          
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கூத: 4                                                              

 இில் ிபக்தொம் இனக்தொம் - இில் அநிில் - இில் - னில் -

சய்ி ிதணங்ள் - இந்ிச் சய்ி ிதணங்ள் - உனச் சய்ி ிதணங்ள் - ிச் 

சூதல் இில் - தத்ிாிச்சட்டங்ள் - அிப்தைச்சட்டங்ள் - திழச்சட்டங்ள் - 

திப்தைாிச் சட்டங்ள் – இில் திாபர்ள் சட்டங்ள் - ாடாலன்ந 

டடிக்ள் சட்டம்-ஆதாச பிதௌட்டுத் டச்சட்டம்.                                                       

கூத: 5                                                            

 ாணாத - ானக்ாட்சி – சதொாத்ில் ததிடம் - ிழ்ச்சி அப்தை - 

எததப்தைல் - எபிதப்தைல். ின்ணஞ்சல் (ஈில்) ிபக்ம் - தன்ள் – ின்ணஞ்சல் 

தொாி - இ அநிதொம், னாத - இபம் - தன இப்தைள் - 

தன்தடுத்தும் தொந - இ இழ்ள் – சதோ னபங்ள் – தொதல் - ட்சி 

தாட தல்ள் 

1. ல் ாடர்தில் - ஸ். ிதட்டிசாி ிாசர் தனம், சிம்தம் - 608001, 2001. 

2. இில் ன - ா. தா. குதசாி, குத - ாி ான்தம், ிண்டுக்ல் - 624001, 

1998. 

3. Mass communication national> Chatterjee R. K. 2004. 

4. க்ள் ல் ாடர்தில் - ஸ். ஸ்ரீகுார், ன்.ிதஷ்ன் - சண்தா திப்தம், 

சன்ண, 2002 

தார் தல்ள் 

1. க்ள் ல் ாடர்தைக் பங்ள் - தொ.தொத்ா - தாி குநிஞ்சி திப்தம், 39ஃ10 

ாடக்குபம், தாிார் ர், து - 625003, 2007. 

2. இண்டர்ட்- . சுந்ாஜன் - ண்ாசன் திப்தம், சன்ண-17, தத்ாம் திப்தை 

2001. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சீ. சணஜாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                           ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  2 PT 1                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: சினம்தைம் னத்ம்                                                                             ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள் 

1. இட்டக் ாப்திங்பில் ாப்தடும் ச தௌத் சக் தத்துப 

அநிந்துாள்லல். 

2. சினம்தைம் னத்ம் தற்நி தொழுா அநிந்து ாள்லல் 

3. சினம்தைம் னத்ம் குநித்து எப்திட்டு ஆாய்ல் 

தாடத்ிட்டம் 

 கூத: 1 சினப்திாம்  (1 – 15 ாள்)     

 கூத: 2 சினப்திாம்  (16 – 30 ாள்)     

 கூத: 3 ின  (1 – 10 ாள்)     

 கூத: 4   ின  (11 – 20 ாள்)     

 கூத: 5 ின  (21 – 30 ாள்)                          

தாடதல்ள் 

1. சினப்திாம் அதம்தழத்ம் அடிாதக்குல்னார் உத்ம் (உ..சா. 

தாிசாித்து) ிாாசர் ினாச பிதௌடு. (சப். 1927.) 

2. ின, உ..சா. திப்தை, பிதௌடு: உ. . சா. தல் ினம், சன்ண, 

(2008.) 

தார் தல்ள் 

1. .சுத.ாிக்ம், இட்டக் ாப்திங்ள் - சல்ி திப்தம்,ாக்குடி,(1958-1960). 

2. எப சு.துச்சாிப்திள்ப,தொப்ததங்ாப்திங்பில் என்நாண ின ஆாய்ச்சி, 

 பிதௌடு, (1942.) 

3. ின சீணி.ங்டசாி , சதொம் ிழும் -–  பிதௌடு, ிதல்த,சன்ண. 18 

, (2000.) 

4. ின சீணி.ங்டசாி, தௌத்தொம் ிழும் –  பிதௌடு, சன்ண. (1950) 

5. அ.அ.ாபன், ிழ்க் ாப்திங்ள் 

6. ா.தொ.சி. இகுான், இபங்ாடிள் ார்  

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. உாஸ்ாி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                   அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு     தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  2 PT 2                                                                     தாடம்: 105 ி 

ாள் தர்: ால்ாப்திம் - சால்னிாம்                                       ிப்தை: 5 

ற்நல் தன் 

1. சால்தனக்ம் ாித் நின்நிப் தசழம் ாக்ிங்ப அக்ழம் 

இன்நிாது. ார்பின் ாித்ிநண ம்தடுத்தும் ில் இத்ாள் 

டிக்ப்தட்டுள்பது. 

2. ால்ாப்திச் சால்னிாத்ப் தில்ன் தோனம் ால்ாப்திக் 

ானத்ிததந் ாிின் அப்திண இக்ானத்ாடு தாதத்ிப் தார்க்ின்ந 

ாய்ப்தைம் ார்லக்கு ிடக்ின்நது. 

தாடத்ிட்டம் 

 கூத: 1  ிபிாக்ம் (62) 

 கூத: 2     ற்தில் (22), ற்த ங்ில் (35), ிபிதை(37)                                              

 கூத: 3  தாில் (43) , ிணில் (தொல் 26 தற்தாக்ள்)  

 கூத: 4   ிணில் (தற்தா 27 தொல் டசி ), இடில் (48)    

 கூத: 5            உாிில் (98), ச்சில் (67)  

தாட தல் 

1. ால்ாப்திம் - சால்னிாம் - சணாம் - திப்தாசிாிர், கு.சுந்தோர்த்ி - 

அண்ானப் தல்னக் பிதௌடு, சிம்தம், தோன்நாம் திப்தை, திப்தாண்டு 

1996. 

தார் தல்ள் 

1. ால்ாப்திம் சால்னிாம், உக்ா, இ அதபப்தன் ஆ, சுப்திிம் 

ி. ., அதள் அச்சம், ிதல்த, 1963. 

2. ால்ாப்திம் சணாத, ந்சாிார் அர்லம் ஞா.ப்தாார் 

அர்லம் ிதத்ி ிதத்ங்லம் குநிப்தைத்டன்,  பிதௌடு, சன்ண, 1946. 

3. ால்ாப்திச் சால்னிாக் குநிப்தை, தி. சா. சுப்திி சாஸ்த்ாி, 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சீ. சஜாி 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 96 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  2 PT 3                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ச சித்ாந்ம் ய்ண்ட சாத்ிம்                                                   ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள் 

1. சசித்ாந்ம் ன்தது ித்ின் தாம்தாி த்துார்த் தை. இச்சாத்ிங்ப 

அநின்தோனம் ித்ின் அநிழப் தாம்தாிம் குநித் தைாில் ற்தடுல். 

2. தக்ி ன்தக் டந்து அநிினாழம் சதோ ிஞ்ஞாணாழம் ிழ்ின்ந 

சசாத்ிங்பின் அநிதொம் ார்பின் ாழ்ின எழுங்குதடுத்ழம் 

சம்தடுத்ழம் உழல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 : அ. சிஞாணதாம் - தாது அிாம் 1 - 6 தற்தாக்ள்    

கூத: 2:  ஆ. சிஞாணதாம் - உண் அிாம் 7 - 12 தற்தாக்ள்    

கூத: 3: உண் ிபக்ம் 31 ண்தாக்ள் (1 - 22, 30 - 38) 

கூத 4                     

 சிஞாண சித்ிார் 2 - ஆம் சூத்ிம் (ர்ந்டுக்ப்தட்ட 23 தாடல்ள்) 

 (தாடல் ண்ள் - 91, 92, 94, 99, 100, 102, 106, 113, 114, 115, 117, 119, 121,  

         125, 134, 142, 143, 164, 165, 170, 177, 181, 183.) 

கூத 5 :  ிததட்தன் 1 - 5 அிாங்ள், ாடிக்ி - 4 தாடல்ள். 

தார் தல்ள் 

1. ஆ. ஆணந்ாசன், சிஞாணதாம் ித்து ிபக்ம், ர்ா திப்தம், 

தொற்திப்தை, 2007. 

2. ஆ. ஆணந்ாசன் (உ.ஆ) உண் ிபக்ம், ர்ா திப்தம், தொற் திப்தை 2005. 

3. சி. சு. ி (உ.ஆ) சிஞாணசித்ிார், அதந்ிசிம் அதட்தின்நம், ிதல்த, 

தொற் திப்தை 2000. 

4. சி. சு. ி (உ.ஆ) ிததட்தன், அதந்ிசிம் அதட்தின்நம், ிதல்த, 

தொற் திப்தை 2000. 

5. கு. சுந்தோர்த்ி, (உ.ஆ) ிததட்தன், ஸ்ரீாசிடம், ிதப்தணந்ாள், தோன்நாம் திப்தை, 

1993. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. ாந்ிது 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  2 PT 4                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ாடில்                                                                                             ிப்தை: 4 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. தொத்ிில் என்நாண ாடத் ிின் சிநப்தைப இனக்ி ார்லக்கு 

உத்ல் அசிாிநது. ிழ் ாடின அநின் தோனாத் ிர் ன, 

தண்தாட்டுக் கூதபத்ம் அநிந்து ாள்ப இலும். 

2.  ானந்ாதம் ிழ் ாடிதன் ாற்நம், பர்ச்சி, எப்தண, இன்ந ின 

ஆிற்நத் ாிந்துாள்ன் தோனம் திற்ானத்ில் ாடத்துநின் தங்ற்கும் 

ாய்ப்திணத்ம் ார்ள் ததர்.  

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                   

ாடம் - ாற்நதொம் பச்சித்ம் - ாடக்கு - ால்ாப்திர் ாட்டும் ாட க்கு - 

ய்ப்தாடு, சினப்திாம் - த்ில் தாதுில் - கூத்துக்ள் - ாட தண - ாட 

அங்ம். 

 

கூத: 2                                                                   

ாட ள் - தைா ாடங்ள் - னாற்த ாடங்ள் - ி ாடங்ள் - சதோ 

ாடங்ள் - குந்லக்ாண ாடங்ள் -  ஏங் ாடங்ள் - அச்சூர் ாடங்ள் - 

தைி உத்ி ாடங்ள் - ாணாத, ானக்ாட்சி ாடங்ள். 

 

கூத: 3                                                                    

அங்ம் - ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - ிக் அங்கு, சீண அங்கு, ஜப்தாணி அங்கு, 

டாி - ி அங்கு - னாட்டு அங் இக்ங்ள் - இததாம் தற்நாண்டில் 

ி அங்குள் - ற்ான ாட அங்குள். 

கூத: 4                                                                  

எப்தண - ிபக்ம் - இன்நிா - எப்தண ள் - ாட உடள் - அங் 

எத - எபி அப்தைள் - எபி ிபக்ின் ன்ள் - ிபக்ின் ள் - ாடத்ில் எத 

அப்தை - இன்நிா தின்ணி எதள். 
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கூத: 5                                                                   

டிப்தை ிபக்ம் - டிப்தில் ினக்ம் - டிப்திண ிப்திடும் அபழ ால்ள் - 

டிர்லம் ாட எதப்தாடும் - ிழ் ாட ஆசிாிர்ள் - சங்ாஸ் சுாிள், தம்ல் 

சம்தந் தொதார், ஆர்.ஸ். ணார், ிஸ்ாாஸ், டி..ஸ்.சார்ள், 

தானச்சந்ர், சா, .தொத்துச்சாி, ழண ாட ஆலள் 

 

தாட தல்ள் 

1. ிழ் ாட னாத - டாக்டர் சக்ிததாள் - ஜி.திப்தம், து, 1990. 

2. ிழ் ாடத் ாற்நதொம் பர்ச்சித்ம் - டாக்டர் ஆத.அப்தன், அண்ானப்  

            தல்ன, தொற்திப்தை, 1987. 

3. அங்க்ன - டாக்டர் சக்ிததாள் - ஜி.திப்தம், து, 1991. 

 

தார் தல்ள் 

1. ாடக்ன - டி..சண்தொம், ீணாட்சி னா ினம், சன்ண-14, 1967. 

2. ணது ாட ாழ்க்  - டி..சண்தொம், ஐ அம், சன்ண-5, 1972. 

3. ாடில் - ி.ா.சூாிாா சாஸ்ிாி, ி.ஆ.சுாிான் திப்தை, து, 1956. 

4. ிழ் ாட னாத - .ன்.ததாள் 

5. ாடட - .ீனண்டன் 

6. தைத்ணாி, ழி ாடம், ிஜ ாடம் - தோன்த தல் 

7.  ாடக் ன – ி.தார்த்ிதாஜா 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 ித. து. தொத்துக்குார் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன தொனாம் ஆண்டு            தைநிப்தண்: 75 

ததம்: இண்டாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  2PTE1                                                                           தாடம்: 75 ி 

ாள் தர்: ிர் தண்னள்                                                                              ிப்தை: 5 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. னள் ன்த சடங்குபிததந்து உதாண. எத சதோத்ின் னதின் தோனம் 

அச்சதோ இல்தைப அநிந்து ாள்ப தொடித்ம் ன்தால் இப்தாடத்ின் தோனம் 

ிழ்ச்சதோத்ின் ால் இல்தைள் குநித் தைாினப் ததர்.  

2. உன ாாி னாற்நில் ிர்ள் க்ன்த தனனபப் தாற்நி 

பர்த்துள்பணர். அக்னள் அணத்தும் ிப் தாண. ாாிக் 

கூதபத்ம் ன்ணத் ாண்டுள்ப. ிாின் அக்னப அநிந்து 

ாள்ன்தோனம் ிழ்ச்சதோத்ின் சிநப்தத்ம் தைாிந்து ாள்ர். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                             

 ட்டடக்ன - ிபக்ம் - க்ாில்ள் - சங்ல் ட்டடங்ள் - குக்ாில்ள் -  

 ற்நபிள் - ட்டடங்பின் தோப்திாிழள் - ாில் ள்.  

கூத: 2                                                           

சிற்தக்ன - ிபக்ம் - சிற்தம் அக்ப்தன்தடும் தாதள்ள் -  இண்டு ச் 

சிற்தங்ள் - ல்லும் உனாதொம் - தன தோர்த்ங்ள் - ால்ப்திாிழள் - 

ய்உதங்ள். 

கூத: 3                                                           

ஏிக்ன ிபக்ம் - ஏிக்னின் த - சுர் ஏிங்ள் - தல்னர்ான 

சார்ான ாக்ர் ான ஏிங்ள் – ள் - ஏிதல்ள் - ன்ணிந்ி 

ஏிங்பின் சிநப்தைள்.    

கூத: 4                                                           

இசக்ன - ிபக்ம் - இச ற்தண்ள் - தாிதாடதல் இச -  ிில் இச 

தல்ள் - தஞ்சதை இாங்ள் - இசக்திள். 
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கூத: 5                                                           

கூத்துக்ன ிபக்ம் - திணாாடல் கூத்து தல்ள் - தாட்டிம் - 

 னக்ால் - ாழ்ன்நி, ஆடல்ன்நி - னஞர்பப் தாற்தல். 

 

தாட தல்ள் 

1. ின சீணி ங்டசாி, ிர் பர்த் அகுக்னள் - சந்ா திப்தம், 

ஆம்தாக்ம், சன்ண - (2003) 

2. இா. ாசாி, ிக் ாிற்னள் - ால்தாதள் ஆய்ழத்துந - ிழ்ாடு 

அசு - சன்ண - (1976). 

 

தார் தல்ள் 

1. .. திள்ப, ி னாதம் தண்தாடும் - தாாி திப்தம் திாட் - சன்ண 

(1992).  

2. அம்த ிண்zd; ,தாற்நா - (துக் ாில் குநித் சய்ிள்) - 

பிதௌடு - த்.சு. திப்தம் - .. ர் - து - (2010.) 

3. அங்ாஜன், இா., ிக்ாிற்ன, ௌாி திாிண்டர்ஸ், தங்ாத்ம், 

து (1997) 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

  தொணர் சு.உாஸ்ாி 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 101 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  3 PT 1                                                                          தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: அந இனக்ிதொம் சிற்நினக்ிதொம்                                                          ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள்  

1. அந இனக்ிம் ான்நிற்ாண ாங்பக் ண்டநில். 

2. இனக்ி  அநிந்து சதோ, ச, அசில் அடிப்தடினாண 

சிற்நினக்ிங்பக் ால் 

கூத: 1 

அ) ிதக்குநள் 

 அநத்துப்தால் - இணி கூநல், ாய்(?), தாதட்தால் - ட்தாாய்ல், த, 

 ,  இன்தத்துப்தால்- ங்குதத்ல், ிநில் 

ஆ) ானடிார் 

 ய்ம் - 10 தாடல்ள், ாபாண் - 10 தாடல்ள், அநில் - 10 தாடல்ள் 

இ) தோது - ஐார் (தொழுதும்) 

கூத: 2: அ) ஆசாக்ா - 50 தாடல்ள் (1-50) 

   ஆ) தொதுாிக்ாஞ்சி (50) 

கூத: 3: அ) சிம்த தொம்ிக்ா  (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

   ஆ) தொத்ாள்பாிம்  (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தாடல்ள்) 

கூத: 4 

 அ) தங்த்துப்தி - பம் தாடிது  (தொழுதும்) 

 ஆ) ிழ்ிடு தூது  (தொழுதும்) 

கூத: 5: அ) குற்நானக்குநஞ்சி - னபம் 

    ஆ) தோதனா (தொழுதும்) 

தாடதல்ள் 

ற்குநித் இனக்ிங்ள் தாட தல்பா அத்ம் 

தார் தல்ள் 

1. திணண்ீழ்க்க்குச் சாற்தாிழள், தி தொதா;,  பிதௌடு. 

2. சிற்நினக்ிச் சல்ங்ள், சான், .ழ. ிாச; திப்தம், சிம்தம், 1956. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

தொணர் . தொத்ிழ் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                         அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  3 PT 2                                                                         தாடம்: 105 ி 

ாள் தர்: ால்ாப்திம் தாதபிாம் - I                                                            ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள் 

 ிழ்ாிக் உள்ப ணிச்சிநப்தாி தாதபினக் தட்தங்பத் 

ால்ாப்தி இனக் தல் ி ார் அநிந்து ாண்டு ிதட்தம் ததல். 

தாடத்ிட்டம் 

 கூத: 1 அத்ிில் (58) 

 கூத: 2     தைநத்ிில் (30) 

 கூத: 3    பில் (51) 

 கூத: 4  ற்தில் (53) 

 கூத: 5    தாதபில் (52) 

தாட தல் 

1. ால்ாப்திம் - தாதபிாம், இபம்தம் உ, ச சித்ாந் தற்திப்தைக் 

ம், ிதல்த, 2005. 

தார் தல்ள் 

1. ால்ாப்திப் தாதபிாம் - . ஆண்டிப்தன், தி பிதௌடு, து, 2001. 

2. ிழ்க் ால் - . சுத. ாிக்ம், ய்ப்தன் ிாய்ம், சன்ண, 2004. 

3. ால்ாப்திம் தொல் ாிா  – தா. . னா, ாவ்ா, சன்ண, 2003. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் ா.ஞாணப்தங்ா 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 103 of 130 

 

ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  3 PT 3                                                                            தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: சதொம் திநசங்லம்                                                                             ிப்தை: 4  

 

ற்நல் தன்ள் 

1. சங்பின் அடிப்தடச் சித்ாந்த் அநில் 

2. சங்லக்கு இடாண எப்தைக் கூதப அநில் 

3. சசித்ாந்க் தத்துலடன் திந சங்ள் ாண்டிதக்கும் இழ ினத் 

ாில் 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1 

 எப்தில் சம் அநிதொம் - ிபக்ங்ள் - எப்தில் ச ஆய்ழ னாத – 

லம் டலம் - ஆம்த ானம் - 19ஆம் தற்நாண்டின் பர்ச்சி ின – எப்தில் 

ச தேடங்ள் - 20ஆம் தற்நாண்டும் இப்தா ினத்ம் - எப்தில் சம் - 

இன்நிா. 

கூத: 2                                                          

 சங் இனக்ிங்பில் சசித்ாந்ம் – ிதக்குநபில் ச சித்ாந்ம் - 

ிததொநபில் சசித்ாந்ம், சித்ர் இனக்ிங்பில் ச சித்ாந்ம். 

கூத: 3                                                          

 தைநப்தைநச்சங்லம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு, 1.உனாம் 2.தௌத்ம் 

(ாத்ிம்- ாாசாம்- சௌத்ிாந்ிம் - தாடிம்) 3.சம் (ஆதம்) 

தைநச்சங்லம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு (தக்ம்-ீாம்ச-ான்ாம்-சாங்ிம்-

ாம்-தாஞ்சாத்ிம் அல்னது ம்) 

கூத: 4                                                          

 அப்தைநச்சங்லம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு (தாசுதம்-ாிம்-ாதானம்-

ாம்-ம்-க்ிா சம்). அச்சங்லம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு 

(தாடாா சம்-தா சம்-சிசா சம்-சிசங்ிாந் ா சம்-ஈசு 

அிாா சம்-சிாத்துி சம்)                                        

கூத: 5                                                          
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  ிநிஸ்தொம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு, இஸ்னாிதொம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு, 

ச தனர்ச்சிப் தாடல்லம் சசித்ாந்தொம் எப்தேடு, ாத்ாணர் தாடல்ள் ச 

சித்ாந்ம், ள்பனார் தாடல்பில் சசித்ாந்ம். 

 

தாட தல்  

1. கு.சுந்தோர்த்ி, அதச் சம், ச சித்ாந்ம் எப்தேடு, தாீணம், 

இண்டாம் திப்தை-2002. 

 

தார் தல்ள் 

1. ஆணந்ாசன். ஆ. – சிஞாணதாடி தண்தாதள் ிபக்ம் - ர்ா திப்தம், 

சன்ண, தொற்திப்தை-2004. 

2. சாம்தசிணார், . – ிதாசத்ில் சசித்ாந்க் தத்துக்ள் - பன் பிதௌடு, 

து, தொற்திப்தை-1997. 

3. சாம்தசிணார். கு. – ிதாழக்சர் ாத்ில் சசித்ாந்க் தத்துக்ள் - 

பன் பிதௌடு, து, தொற்திப்தை-1998. 

4. ஞாணப்தங்ா. ா. – சித்ாந் ாக்ில் திந சங்ள் - ச்சிா திப்தம், 

து, தொற்திப்தை-2005. 

5. ி சி. சு. (உ.ஆ) – சிஞாணாதாடிம் - அதள்ந்ி சிம் அதட்தி ன்நம், 

ிதல்த, தொற்திப்தை 1994. 

6. ி சி. சு. (உ.ஆ) – சிஞாணசித்ிார் ததக்தொம் சுதக்தொம்; - னது, 1995. 

7. னர்ிி ங்ர்க்சி, இா., எப்தில் ச ாக்ில் ிததட்தா, அதி 

திப்தம், து, 1999 

8. னஷ்ன். கு. - இந்ித் த்து ஞாணம் - தணிப்தா திர்ஸ், சன்ண, ட்டாம் 

திப்தை-2005. 

9. இ. ஸ். டி & ஞாணன். ச – த்து ாிசணங்ள் - ிாசர் திப்தம், சன்ண, 

தொற்திப்தை- 1999. 

10. ாந்ிது சு., சித்ாந்தொம் சிந்ணத்ம், ஸ்.ஆர்.தே. திப்தம், து, 2013. 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் ா. ஞாணப்தங்ா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                           அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  3 PT 4                                                                     தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: இனக்ிதொம் ிநணாய்ழம்                                                                    ிப்தை: 4 

 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிநணாய்ழ பத்ம் நிபத்ம் அநிந்துாள்ன் தோனம் தங்ானத்ில்  

சிநந் இனக்ி ஆய்ழப தொன்ணடுக்ச் சய்ல். 

2. தொதுனில் ததின்ந ிநணாய்ழ குநித் தைாினாணது இபதொணர், தொணர்  

தட்ட ஆய்ழலக்கு அடித்பா அத்ம். 

 

கூத: 1                                                              

 ிநணாய்ழ ிபக்ம் - தன் - ிநணாய்ாபன் - ிநணாய்ாபணின் தண்தைள் - 

ிநணாய்ாபணின் ிப்தேடு - இனக்ிக்ன - இனக்ித்ில் உர்ச்சி – தன 

உர்ச்சி – ிழ்தைித் ிநணாய்ழ – ால்ாப்திாின் ிநணாய்ழக் ாள்ள் - 

ற்தண – ிபக்ம் - இனக்ித்ில் ாதடம் - டிம் - இநச்சி – எதம் - ட – ன 

னக்ா – ித்ம் ாழ்க்த்ம். 

கூத: 2                                                              

 சங் இனக்ிம் - ாப்தி இனக்ிம் - அநஇனக்ிம் - ச இனக்ிம் - 

சிற்நினக்ிம் - ணிப்தாடல்ள் குநித் ிநணாய்ழள். 

கூத: 3 

 தைிணம் ிபக்ம் - கூதள் - கூதம் தொந – தாத்ிப்தடப்தை – உாடல் - 

சித – ிபக்ம் - த – தாத்ிப்தடப்தை – அப்தைதொந – தைதுக்ி இனக்தொம் 

லம் - இனக்ிதொம் சதோிலும் - இனக்ிதொம் உபிலும் - இனக்ிதொம் 

ாதடிலும் - ட்டு – உட இனக்ிங்ள் - ாழ்க் னாற்த இனக்ிம் - 

ாட்டுப்தைந இனக்ிம் - த இனக்ிம் - சிதர் இனக்ிம் - ிழ் இனக்ித் 

ிநணாய்ாபர்ள் (னாசதி, சித்ம்தி, ா.ா.சு., சி.சு.சல்னப்தா) 
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கூத: 4                                                              

 ிபக்தொநத் ிநணாய்ழ – எப்தேட்டுத் ிநணாய்ழ – அில் ிநணாய்ழ – 

தாாட்டுதொநத் ிநணாய்ழ – தொடிதைதொநத் ிநணாய்ழ – ிிதொநத் ிநணாய்ழ – 

தகுப்தைதொநத் ிநணாய்ழ. 

கூத: 5                                                              

 சதொாில் அணுகுதொந – னாற்நில் அணுகுதொந – உபில் அணுகுதொந – 

ாிில் அணுகுதொந – தின்ண அப்தில் - அநிில் ால்தடிில். 

 

தாட தல்ள் 

1. இனக்ித்ிநணாய்ில், ா..ஞாணதோர்த்ி, ா, 1980. 

2. ிநணாய்ழக்ன, ி.சு.டாசன், ிதசஞ்சுாி தைக் ஹழஸ், சன்ண-98, 1996. 

 

தார் தல்ள் 

1. இனக்ித்ிநன், தொ.ாசன், தாாிினம், சன்ண, 1977. 

2. இனக்ிக்ன, அ. ச. ஞாணசம்தந்ன், பிதௌடு, சன்ண, 1979. 

3. இனக்ி ிர்சணம், குான், ீணாட்சி தைத் ினம், து - 1, 1984. 

4. ால் இனக்ிம், . இாதங்ம், (ில் தொல்ன்), ிழ் தைத்ானம், சன்ண - 

8, 1990. 

5. ிழ்த் ிநணாய்ழ னாத, . தஞ்சு (தஞ்சாங்ம்), அபிதௌடு, கும்தாம் - 1, 

1974.  

6. தி, கு. ிநணாய்ழ அணுகுதொநள், உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம், சன்ண 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சா.இா. ல்தா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: தோன்நாம் ததம்                                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  3PTE1                                                                            தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: உாசிாிர்லம் உதைலம்                                                         ிப்தை: 5 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் உதை குநித் னாற்தப் தைாினப் ததர். 

2. உசிாிர்ள்ி பிப்தட்ட இனக்ி ங்பத்ம் இனக் 

தட்தங்பத்ம் ாிந்துாள்ர். 

3. உாசிாிர்பால் தொன்ணடுக்ப்தட்ட இனக்ி ாசிப்தை தொநப 

ிபங்ிக்ாள்ர். 

கூத: 1 (ிழ் உதை)                                                                                                 

 உ – ிபக்ம் – ள் - ிழ் இனக், இனக்ி உள் ாற்நதொம் 

பர்சித்ம் - ிழ் இனக், இனக்ி உ தின் ான் -  உாசிாிர்ள் – 

உாசிாிர்பின் ானம் – உின் தன்ள். 

கூத: 2   (இனக்ி உ தை)                                                                                       

 ச்சிணார்க்ிணிர் (தத்துப்தாட்டு) - தாினர் (ிதக்குநள்) - அடிார்க்கு ல்னார் 

(சினப்திாம்) - ததுணார் (ானடிார்). 

கூத: 3   (இனக் உ தை)                                                                                      

 இனக் உாசிாிர்ள் – இபம்தர், சணார், தாசிாிர், 

ச்சிணார்க்ிணிர் (ால்ாப்திம்) – ினார், கூங்த் ம்திான், சங் 

ச்சிார், சிஞாண தொணிர், ஆததொ ானர் (ன்தெல்) - ாப்ததங்ன ிதத்ித். 

கூத: 4   (ச இனக்ி உ தை)                                                                              

 ச இனக்ி உள் – தாசிாிர் (ிதக்ாார்), தாினர் 

(ிததொதாற்தப்தட) தண்டிி – (ிதாசம் - ிதச்சம்). .தொ.ா. (ிதப்தா) 

தி.ஸ்ரீ.ஆச்சார்ா – (ானாி ிவ்திதந்ம்)   

கூத: 5   (இக்ான உ தை)                                                                                         

 இததாம் தற்நாண்டு உ தை – அசஞ்சண்தொணார் (ால்ாப்திப் தாி 

ிதத்ி) உ..சாிார் (குதந்ா, ின, ததங்)  

சி. . சுப்திி தொதார் (தாிதைாம்), எப சு.துசாிதிள்ப (தைநாதெத), 

ப் தார் (ிதக்குநள்). 
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தாட தல்ள் 

1. சுந்தோர்த்ி, கு., (த-ர்), 1992., (தோன்நாம் திப்தை) ால்ாப்திம் - ழுத்ிாம் - 

இபம்தம், திப்தாசிாிர்,– அண்ானப் தல்னக் பிதௌடு, சிம்தம். 

ால்ாப்திம் - சால்னிாம் - சணாம் - திப்தாசிாிர், கு.சுந்தோர்த்ி – 

அண்ானப் தல்னக் பிதௌடு, சிம்தம், தோன்நாம் திப்தை, திப்தாண்டு 

1996. 

2. சுந்தோர்த்ி, கு., (த-ர்), 1996., (தோன்நாம் திப்தை) ால்ாப்திம் - தாதபிாம் – 

தாசிாிம், அண்ானப் தல்னக் பிதௌடு, சிம்தம். 

3. 2010., ிதக்குநள் - தாினர் உ,  பிதௌடு, சன்ண. 

4. சாிார், உ. ., 2006., சினப்திாம் - அடிார்க்குல்னார் உ, உ. . சா. 

தல்ினம், சன்ண. 

5. சாிார், உ. ., 1992., தத்துப்தாட்டு - ச்சிணார்க்ிணிர் உ, உ. . சா. 

தல்ினம், சன்ண.  

6. ாான், அ. (த-ர்), 1999., தந்ி தொணிர் இற்நி ன்தெல் தோனதொம் 

சங்ச்சிார் சய்து சிஞாண தொணிால் ிதத்ம் சய்ப்தட்ட தைத்ம் தைத்து 

ன்தம் ிதத்ித்த்ம், உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம், சன்ண. 

7. ஆததொ ானர் (உ-ர்), 2004., ன்தெல் ாண்டி உ ழுத்ிாம், தொல்ன 

ினம், சன்ண. 

8. ஆததொ ானர் (உ-ர்), 2002., ன்தெல் ாண்டி உ சால்னிாம், தொல்ன 

ினம், சன்ண. 

தார் தல்ள் 

1. அண்ான, தொ., 1956. ச்சிணார்க்ிணிர், தணி திசும், தைதுக்ாட்ட. 

2. அிந்ன், தொ. ., 1995. உாசிாிர்ள், ிாசர் தனம், சிம்தம். 

3. அதாசனம், தொ.,1973. அடிார்க்கு ல்னார், ாந்ி ித்ானம், ிதச்சிற்நம்தனம். 

4. அதாசனம், தொ., 1981. இபம்தர், சார்ாம்தாள் ிணழச் சாற்தாிழள், 

அண்ானப் தல்னக்ம், அண்ான ர். 

5. ந்சாி, சா. ., 1981. ய்ச்சினர் உத்ிநம், ிாசர் திப்தம், சிம்தம். 

6. சந்ாணம், தொ., 1991. தாசிாிர் உத்ிநன், ல்னம்தல் திப்தம், து. 

7. சாங்தாி, இா., 1991. ிதக்குநள் உாசிாிர்ள், ிாசர் திப்தம், சன்ண. 

8. சுந்தோர்த்ி, இ, 1985. தாினர் ிதக்குநள் உத் ிநன், ந்ிப் திப்தம், 

சன்ண. 

9. ிண்ல், 1985. உ ிபக்கு, ீணாட்சி தைத் ினம், து. 

10. ாான், அ. 2003. சங் ச்சிார், உனத் ிாாய்ச்சி ிதணம், சன்ண. 

11. ான்,இா., சாக்தங்ம்,., உதைள், ிாசர் திப்தம், சன்ண 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

1. தொணர் அ. சந்ில்ாான் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                                 ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  4 PT 1                                                                           தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: சங் இனக்ிம்                                                                                             ிப்தை: 5  

 

ற்நல் தன்ள் 

1. சங் இனக்ி த்ம் டித்த்ம் ாிந்து ாள்லல். 

2. சங் இனக்ித்ின் சவ்ில் ன் உர்ந்து ாள்லல் 

3. ிின் ால் இனக்ி அநிதொத்ின் தோனம் ிழ்ச்சதோத்ின் தண்தாட்ட அநில். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1           

அ. ற்நி - (கூற்த அடிப்தடில்) 

 னன் கூற்த  - 201, 202, 204, 205, 209 - 5  

 னி கூற்த  - 214, 217, 218, 219, 225 - 5 

 ாி கூற்த   - 203, 206, 208, 210, 211 - 5 

ற்நாய் கூற்த  - 143, 179, 271, 293, 305 - 5 

தத்   - 216, 315, 320, 390, 400 – 5 

ண்டார்   - 2,394 – 2 

ர்ப்தான்   - 121 

தாங்ன்   - 160 

ஆ. குதந்ா - (ி அடிப்தடில்) 

 குநிஞ்சி  - 101, 105, 106, 111, 112 - 5 

 தொல்ன  - 108, 110, 126, 148, 155 - 5 

 தம்   - 107, 113, 127, 139, 157- 5 

 ய்ல்  - 102, 103, 109, 114, 117 - 5 

 தான  - 104, 124, 130, 131, 135 - 5 

கூத: 2           

அ. ங்குததத - அம்தோணாாின் ய்ல்ிப் தாடல்ள் - தொல் 50 தாடல்ள்  

ஆ. திற்தப்தத்து- ஆநாம்தத்து - ாக்ப்தாடிணி ச்சள்பார் - சனாணப்தாடிது 
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கூத: 3           

அ. தாிதாடல்  - ிதால் - 15, சவ்ள் - 17,  - 20 

ஆ. தத்ா - தான - 5, 6, குநிஞ்சி - 41, 42, தம் - 70, 71, தொல்ன - 105, 106,  

        - ய்ல் - 122, 123  

கூத: 4           

அ. அாதெத  - (கூற்த அடிப்தடில்) 

 னன் கூற்த - 214, 224, 225, 230, 234 - 5 

 னி கூற்த - 217, 235, 236, 243, 249 - 5 

 ாி கூற்த  - 202, 209, 210, 211, 213 - 5 

ஆ. தைநாதெத - (தைனர் ாிசில்) 

 ஐார்  - 95, 96, 97, 98, 99 - 5 

 ாழர்க்ிார் - 41, 44, 45, 46, 47 - 5 

 தினர்   - 116, 117, 118, 119, 120 - 5 

 தர்  - 4, 63, 141, 144, 145 - 5 

 ததஞ்சித்ிணார் - 159, 162, 163, 207, 208 - 5 

கூத: 5           

தத்துப்தாட்டு - துக்ாஞ்சி (783) 

தாடதல்ள் 

ற்ண்ட இனக்ிங்ள் 

தார் தல்ள்: 

1. ாிக்ம், . சுத., 2005.,  ிழ்க்ால், ிாசர் திப்தம், சன்ண . 

2. ிண்ல், 1979.,சங் இனக்ி எப்தேடு, சான தனம், து - 1979 

3. சுப்திின், ., 1986., சங்ான ாழ்ில் , ிதசஞ்சுாி தைக்ஹழஸ், சன்ண. 

4. சுப்திின், ா., 1987., சங்ானச் சதொாம், ிதசஞ்சுாி தைக்ஹழஸ், சன்ண. 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  4 PT 2                                                                         தாடம்: 105 ி 

ாள் தர்: ால்ாப்திம் தாதபிாம் - II                                                          ிப்தை: 5  

 

 

ற்நல் தன் 

1. சய்த்பின் டிம் குநித் தைாினப் ததல். 

2. ிின் ால் இனக்ி டிங்பின் சிநப்தைப அநில் 

3. ால்ாப்திச் சிந்ணப் தள்பிின் ணித்துத் அநில். 

 

கூத: 1                                                             

 ய்ப்தாட்டில் (27) 

கூத: 2                                                              

 உில் (38) 

 

கூத: 3                                                          

 சய்த்பில்  

 (ர்ந்டுக்ப்தட்ட தற்தாக்ள். இபம்தர் உி தற்தா ண்ள் 

ப்தட்டுள்பண) 

 

 ண்                                            தற்தாக்ள் 

311 (சய்த்ள் உதப்தைள்)   “ாத்ி ழுத்ில்” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

383 (ாப்தை)     “ழுத்து தொனா” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

384 (ாப்தை )    “தாட்டு தன” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

385 தொல் 405  (ாட) “ாண து” ன்த ாடங்கும் தற்தா  

      தொல்  “சால்த ாடத்டன் ” . 

409 (ாக்கு)     “ாத்ி தொனா” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

415 (தைநின ாழ்த்து)   “ிதடு ய்ம்” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

416, 417 (ாத்ந ாழ்த்து)  “ாத்ந ாழ்த்” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

418 (அடங்ல்)   “அடக்ின” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

419 (சிநிழ)   “சிநிழ ாண” ன்த ாடங்கும் தற்தா 
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429 தொல் 434  (அங்) “அங்ந்ாண” ன்த ாடங்கும் தற்தா தொல் 

      “தாட்டிடக் னந்” ன்த ாடங்கும் தற்தா 

      . 

466 தொல் 483     “அடி ந இல்னாண” ன்த ாடங்கும் 

      தற்தா 

கூத: 4 

சய்த்பில் 

486 தொல் 512     “க்ிப தொனா ணத் ாடங்கும் தற்தா தொல்     

       எற்நாடு தைர்ந்” ணத் ாடங்கும் தற்தா  

513 தொல் 535  (ண்ம்) 

536 தொல் 543  (ணப்தை) அப்தாட்டு உதப்தைக்ள் 

 

கூத: 5                                                          

 தில் (112) 

தாட தல் 

1. ால்ாப்திம் - தாதபிாம் - இபம்தர் உ, சசித்ாந் தற்திப்தைக் 

ம், ிதல்த, 2002. 

தார் தல் 

1. ால்ாப்தி உ பம் - ஆ. சிதங்ணார், உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம், 

சன்ண. 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சா.இா.ல்தா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                           அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  4 PT 3                                                                            தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்:  இனக்ிம்                                                                                     ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள்  

1. தக்ி இனக்ிங்லள் ஆழ்ார்பின் தாடல்ள் ணிச்சிநப்த அநில். 

2.  பித்ம் அகும் ிநந் இவ்ினக்ிங்பின் அநிதொம் ிின் பத்ப் 

தைாிந்துாள்பல். 

3. சங்ள் ிழுக்ாற்நி திப ிப்திடழம் ாய்ப்தா அல். 

தாடத்ிட்டம் 

கூத:1 

தாிாழ்ார் ிதாி (தொனாிம்) 

 அ. அம்தைதப் ததம் 10 தாசுங்ள் (53-62) 

 ஆ. ிதாததஞ்சான சிநப்தைக்ள் 11 தாசுங்ள் (337-347) 

 இ. ிதக்ாட்டிதர் சிநப்தைக்ள் 11 தாசுங்ள் (359-369) 

ிதப்தா (ஆண்டாள்) - 30 தாடல்ள் (தொனாிம்) 

ிதிச ஆழ்ார் - ிதச்சந் ிதத்ம் - ான்தொன் ிதந்ாி 10 தாசுங்ள் (1-10)  

  (தொனாிம்) 

கூத:2 

ததாள் ிதாி (குனச ஆழ்ார்) (தொனாிம்) 

 அ. ானாம் ிதாி - ஊணத சல்ப் திசம் - 11 தாசுங்ள் 

 ஆ. ததும் திசம் - 11 தாசுங்ள் 

ாண்டடிப்தாடி ஆழ்ார் (தொனாிம்) 

 அ. ிதன - 1-10 தாசுங்ள் 

 ஆ. ிதப்தள்பிழுச்சி 1-10 தாசுங்ள் 
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கூத:3 

ிதப்தாாழ்ார் - „அனணாிதிான்‟ 10 தாசுங்ள் (தொனாிம்) 

துிாழ்ார் - „ண்ிதண் சிதாம்தை‟ 10 தாசுங்ள் (தொனாிம்) 

தாய்ாழ்ார் - தொல் ிதந்ாி 1-10 தாசுங்ள் (தோன்நாம் ஆிம்) 

தத்ாழ்ார் - இண்டாம் ிதந்ாி 1-10 தாசுங்ள் (தோன்நாம் ஆிம்) 

தாழ்ார் - தோன்நாம் ிதந்ாி 1-10 தாசுங்ள் (தோன்நாம் ஆிம்) 

கூத:4 

ம்ாழ்ார் 

 ிதாசிாிம் தொழுதும் (தோன்நாம் ஆிம்) 

 தாி ிதந்ாி - 1-10 தாசுங்ள் (தோன்நாம் ஆிம்) 

 ிதாய்ாி - ிதால் தத்துத் அாத்ின டுத்துக்ாட்டல் 11 

 தாசுங்ள்  (2903-2913) (ான்ாம் ஆிம்) 

ிதங் ஆழ்ார் (இண்டாம் ஆிம்) 

 அ. ிதங்ச் சிநப்தைக்ள் 11 தாசுங்ள் (1377-1386) 

 ஆ. ிதக்குதந்ாண்டம் 20 தாசுங்ள் (2031-2050) (தோன்நாம் ஆிம்) 

கூத:5 

அ. ிதங்த்தொணார் - இாாதசர் தற்நந்ாி‟  „தன்த ாது தாதந்ி ார்தன்…..‟    

     1 - 10 தாடல்ள். 

ஆ. ம்தாட்டாழ்ார்- சடாதர்அந்ாி  „த்ின் தொன் சல்….‟ 1 - 10 தாடல்ள்.                                    

இ. ாப ாதொணிள் - ிதாய்ாி தற்நந்ாி -   „உர் தன் தடி…. 

     1 - 10 தாடல்ள்.                                    

ஈ. திள்பப் ததாபங்ார் - „ிதங்டத்து  அந்ாி‟ - 1 - 10 தாடல்ள் 

தாட தல் 

1. ானாித் ிவ்ி திதந்ம் - ங்டசாி ட்டிார் (உ.ஆ) ிதங்டத்ான்  

    ிதன்நம், சன்ண. இண்டாம் திப்தை - 1981 

தார் தல்ள் 

1. அண்ங்ாச்சாாிார் (உ.ஆ) ாச்சிார் ிதாி, ததாள் ிதாி, ிதச்சந்  

    ிதத்ம், ிந்ானா ஆதேஸ், ாஞ்சிதைம், தொதுல் திப்தை - 1974 

2. சுப்தைட்டிார், . சினாக்ில் ானாிம், தாாிினம் - திாட், சன்ண - 1983 

3. த்ிாஜன், 108   ிவ் ச னாத, தொத்துப்திப்தம், ிழுப்தைம் 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

1. தொணர் . தொத்ிழ் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                                ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  4 PT 4                                                                            தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ாப்திங்லம் தைாங்லம்                                                                    ிப்தை: 4 

ற்நல் தன்ள் 

1. ிழ் இனக்ி டும்தப்தில் ாப்தி இனக்ிங்பின் சிநப்தைப அநிந்து 

ாள்லல். 

2. குநிப்திட்ட ாப்திங்பின் தாடல்பப் தடிப்தன் தோனம் அக்ான க்பின் 

ாழ்ின, அின அநிந்து ாள்லல். 

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத 1            

 சீ சிந்ாி - ாந்தத்ார் இனம்தம் (493-850, 357 தாடல்ள்) 

 ததங் - இனா ாண்டம் - உண்டாட்டு (65 அடிள்) 

கூத 2            

 சூபாி - ந்ிசானச் சதக்ம் (239-430, 191 தாடல்ள்) 

 ீனசி - தழச் சதக்ம் (10 - 149, 139 தாடல்ள்) 

கூத 3            

 ம்தாாம் - ாாீசன் ப் தடனம் (3164-3416, 252 தாடல்ள்) 

 ில்த தாம் - ாாச் சதக்ம் - 133 தாடல்ள் 

கூத 4            

 ிதாழர்ப் தைாம் - தைத் ாில் ன்ந சதக்ம் (96 தாடல்ள்) 

 ிதிபாடற் தைாம் - திக்ஞ்சிப் தடனம் (தொழுதும்) 

கூத 5            

 ந்தைாம் - உதசப் தடனம் 

 ாஞ்சிதைாம் - ழுக் குந் தடனம் (ர்ந்டுக்ப்தட்டப் தாடல்ள்) 
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தாடதல்ள் 

1. ானாாித்ர் - ததங் - உ..சா.குநிப்தை, ான்ாம் திப்தை, 1968 

2. ிதத்க்ர், சீசிந்ாி, பிதௌடு, அப்தர் அச்சுக்கூடம், 1969 

3. ம்தர், ம்தாாம், ஆணந்ி தார்ி அச்சம், சன்ண, 1966 

4. சூபாி,  பிதௌடு, சன்ண 

5. டழள் ாதொணிர், ிதாழர் தைாம், சிஞாண தொணிர் த பிதௌடு, ிக்ி  

   சிங்தைம், 2007 

6. தஞ்சாிார், ிதிபாடற் தைாம், அதள்ிகு ீணாட்சி சுந்ஸ்ர் ிதக்ாில்   

   பிதௌடு, து, 1986 

தார் தல் 

1. துசீணிச்சாி, 2002., ிில் ாப்திக் ாள், ாஸ் ாிப்தன் திஸ், தைதுக்ாட,   

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் அ.ாணா 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் தொதுன ார்லக்குாிது) 

 

தாடம்: தொதுனத்ிழ்                                                                            அிப்தண்: 25 

குப்தை: தொதுன இண்டாம் ஆண்டு               தைநிப்தண்: 75 

ததம்: ான்ாம் ததம்                                  ாத் ிப்தண்: 100 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  PJ                                                                                    தாடம்: 75 ி 

ாள் தர்: ஆய்டு                                                                                                           ிப்தை: 6 

 

தாடத்ிட்டம் 

 

 இற்குதொன் ஆய்ழ சய்ப்தநா தைிாத ஆய்ழத்னப்திண ஆய்ாபர் 

ம்தொட நிாபாின் ிாட்டுதல் ர்ந்டுத்து தின்ணிப்தைள் ீங்னா 

தொன்த தொடிழ உட்தட 50 தக்ங்லக்குக் குநாலும் 70 தக்ங்லக்கு ிாலும் 

ஆய்ட்டிண உதாக்ி, அந்ந்க் ல்ி ஆண்டின் ார்ச் 31 ஆம் ாலக்குள் 

ிழ்த்துநில் அபித்ல் ண்டும். 

 

அிப்தேடு – 25 ிப்தண் 

 

 இஃது ஆய்ட்டிற்குாி ாய்ாித் ர்ா அத்ம். ாய்ாி ர்ில் 

தைநினத் ர்ாபதம் ஆய்ாபாின் நிாபதம் ணித்ணி 25 ிப்தண்ள் 

ங்குர்.  

 

இவ்ிதர்ம் ிப்தண்பின் சாசாி ிப்திடப்தற்த, அ ிப்தேட்டு ிப்தண் 25 

ணக் க்ிடப்ததம். 

 

தைநிப்தேடு – 75 ிப்தண் 

 

 ஆய்டு தைநத்ர்ாபால் ிப்திடப்தற்த ிப்தண் ங்ப்ததம் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 118 of 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 119 of 130 

 

 

 

 

 

 

M.Phil., Tamil 
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THIAGARAJAR COLLEGE, MADURAI – 09 

(Re – Accredited With „A‟    Grade by NAAC) 

 

DEPARTMENT OF TAMIL 

COURSE STRUCTURE - M. Phil 

(w. e. f. 2017 – 2018 batches on wards) 

 

 

Semester –I 
 

 

 

 

Semester –II 

Code. No Subject 
Contact Hrs / 

Week 

Total No of hrs. 

Allotted 
Marks 

1 MT1 
ஆாய்ச்சி நிதொநத்ம்  

தைனப்தாட்டு  நிதொநத்ம் 
6 90 200 

1 MT 2 ஆாய்ச்சி அணுகுதொநள் 6 90 200 

1 MT 3 
தத்துப்தாட்டு - 

அணுகுதொநள் 

6 90 200 

Code. 

No 

Subject Contact Hrs / 

Week 

Total No of hrs. 

Allotted 

Marks 

MTD ஆய்டு 6 90 200 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபின ஆய்ழ ார்லக்குாிது) 

தாடம்: ிழ்                                                                                         அிப்தண்: 100 

குப்தை: இபின ஆய்ழ                                                        தைநிப்தண்: 100 

ததம்: தொனாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 200 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 MT 1                                                                    தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ஆாய்ச்சி நிதொநத்ம் தைனப்தாட்டு நிதொநத்ம்                      

ற்நல் தன்ள் 

 ஆய்ழப் தாதபத் ர்ழ சய்ல், அற்ாண ழபத் ிட்டுல், 

ப்தடுத்துல் ஆிற்ந ஆய்ழ நிாடு பிப்தடுத்தும் தொநிண அநிச் 

சய்ல் இப்தாடத்ிட்டத்ின் குநிக்ாபா அிநது. 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                                                                                 

 ஆய்ழ – ஆய்ழ ள் - ஆய்ழச்சிக்னக் ண்டுதிடித்லும் ஆய்ழத் னப்தத் 

ர்லும் - ததுாள் ள்,  சான்நாாங்ள் ாகுத்ல் - உற்த ாக்ல் - 

ிபக்தொந - தகுப்தில், ணிின ஆய்ழ. 

கூத: 2                                                                                                                 

 தனதொம் ஆய்டும் - ஆய்நிக் ழுதுல் - 3 தடிள் - அடிக்குநிப்திடுல், 

ற்ாள் ாட்டல், துதல் தட்டில், தின்ணிப்தை, தன்தடும் திள். 

கூத: 3                                                                                                                

 ப ஆய்ழ, ிணாில், தட்டி ள், தன்ள், ிாாய்ச்சிின் பர்ச்சி, 

தொன்ண ின, ாடக்ின, இக்ான ஆய்ழப்தாக்கு. 

கூத: 4                                                            

 ணாட்டார் தைனப்தாட்டு நி – ிக்ர் நிதொநள், திபட்டா, 

அாிஸ்டாட்டில், சா ிட்டர்ஸ் தான்நார் ாட்தாடுள், ாப்தி 

நிதொநாபர்ள், இக்ானம் ினாண ஆங்ினப் தைனப்தாட்டு நிதொநள். 

கூத: 5                                                            

 உாசிாிர்பின் ால்ாப்தி உ - இபம்தர், தாசிாிர்,  

சணார், ச்சிணார்க்ிணிர். ிதக்குநள் உள் - தாினர், ாதங்ர், தாிிார், 

க்குடர், தாார். சினப்திா உள் - அதம்த உாசிாிர், அடிார்க்கு 

ல்னார், ா.தொ.ங்டசாி ாட்டார். 

(கூத 5 இல்  தைனப்தாட்டுத் ிநணில் ட்டு ிணாக்ள் அத்ம், உள்படக்ம் தற்நி 

ிணாக்ள் அா.) 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 124 of 130 

 

தார் தல்ள் 

அ. ஆாய்ச்சி நிதொந 

1. ஆய்ில் அநிதொம் - டாக்டர் ிண்ல், டாக்டர் ம்.ஸ்.இனக்குன்   

            பிதௌடு, சாசி ர், து. 

2. இனக்ி ஆாய்ச்சி நிதொநள் - டாக்டர் தொத்துச்சண்தொன், டாக்டர் 

 சு.ங்டான் - தொத்து திப்தம், ஆழ்ார் ர், து-19. 

3. ப ஆய்ில் சின அததங்ள் - டாக்டர் சசுி ணுாதனன், டாக்டர் 

 தொ.ாசாி – ா பிதௌடு, து. 

4. ஆாய்ச்சி நிதொநள் - டாக்டர் ச..சுப்திின் (திப்தை) உனத்  ிழ் 

 ஆாய்ச்சி ிதணம்,சன்ண. 

5. ிில் ஆய்ழ – டாக்டர்; ிண்ல், டாக்டர் இ.தொத்ா து  ாாசர் 

 தல்னக்ம், து. 

ஆ. தைனப்தாட்டு நி 

1. உாசிாிர்ள் - தொ..அிந்ன், ிாசர் தனம், சிம்தம், 1977 

2. இனக்ித் ிநணாய்ில் - டாக்டர் ா..ஞாணதோர்த்ி, 11, ா.ர், ா- 18. 

3. டில் - டாக்டர் ஜ.ீிான், ிாசர் தனம், சிம்தம், 1983. 

4. Classical Rhetoric for the modern Student -  Edward, P.J 

அிப்தேடு 

இத்ாலக்குாி அிப்தேடு ீழ்தாத அத்ம், இற்நச் சல்தொநப் திற்சிாக் 

தி ற்ாள்ப ண்டும். 

1. தத்ங்கு    20 ிப்தண் 

2. திற்சித்ிட்டம்   20 ிப்தண் 

3. ிப்தேட்டு உ:   20 ிப்தண் 

 தம் ஏர் ஆய்ட்டிண (அச்சில் ா, ந் ஏர் ஆய்டு அல்னது தல் 

 என்த) ன்தொநப்தடி ிப்தேடு சய்து அநிக் தல். 

4. ப ஆய்ழ அல்னது ணிின ஆய்ழ அல்னது ர்தொப்தட்டி என்ந 

 ற்ாண்டு அநிக் தல்  20 ிப்தண் 

5. ர்ழ      20 ிப்தண் 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் சு. ாந்ிது 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபின ஆய்ழ ார்லக்குாிது) 

தாடம்: ிழ்                                                                                         அிப்தண்: 100 

குப்தை: இபின ஆய்ழ                                                        தைநிப்தண்: 100 

ததம்: தொனாம் ததம்                               ாத் ிப்தண்: 200 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 MT 2                                                                   தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ஆாய்ச்சி அணுகுதொநள்                                                              

 

ற்நல் தன்ள் 

 உனங்கும் இனக்ித் ிநணாய்ழ ததி தம் ினில் ிழ் இனக்ி 

இனக்ங்பப் தல்ப்தட்ட ிநணாய்ழ தொநில் ஆய்தும் அநிதும் 

இப்தாடத்ிட்டத்ின் குநிக்ாபா அிநது. குநிப்தாக் ாட்தாடுப தொழுாப் 

தைாிந்துாள்பச் சய்து தொன்ாணா அிநது.  

 

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                           

 அில், உபில், அநிில் அணுகுதொநப 

கூத: 2                                                            

 ான்ில், ாதடில், சதொாில் அணுகுதொநள்                          

கூத: 3                                                           

 அப்தில்,ாிில்,எப்தில் அணுகுதொநள்                               

கூத: 4                                                           

 அநில்,அசில்,னாற்நில்                                              

கூத: 5                                                           

 இனக்ம், தந்ிழ் இனக்ிம், ாப்தி இனக்ிம், ச இனக்ிம், 

சிற்நினக்ிம், தைதுக்ி, சித, தைிணம், ாடம், ாட்டுப்தைநில் ஆய்ழ, ாில் 

ஆய்ழ, தாய்ழ.                                       

குநிப்தை 

     அணுகுதொந அடிப்தடினாண தாது ிணாக்ள் ட்டு அத்ம். உள்படக்ச் 

சய்ிபில் ிணாக்ள் அா.  
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தார் தல்ள் 

1. னாசதி, . டாக்டர், இனக்ிதொம் ிநணாய்ழம், சன்ண தைக் ஹழஸ்,  சன்ண – 

 21 

2. சச்சிாணந்ன், . டாக்டர்,  ன இனக்ிச் சால்னாி, ாக்ில்னன் 

 ம்தணி, சன்ண. 

3. டாஜன், ி.சு., 1985, ிநணாய்ழக்ன, NCBH, சன்ண.   

4. Five Approaches to Literary Criticism –Wilbert Scot.College books. Newyork.  

5. Theory of Literature ReneWellake and Austin  warner.Penquins books. 

6. தி, கு., இனக்ி அணுகுதொநள், உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம்,  சன்ண. 

7. தக்ச்சன தாி, ிர் ாதடில், அடாபம், தைத்ாத்ம், ிதச்சி.  

 

ிப்தேட்டு தொந 

 1. ர்ழ      20 ிப்தண் 

 2. தத்ங்கு     20 ிப்தண் 

 3. தனாய்ழ      20 ிப்தண் 

 ஏர் ஆசிாிாின் தல்பா அல்னது எத ணி தனா டுத்துக்ாண்டு அில் 

அந்துள்ப டத்ிநன், உத்ிநன், அணுகுதொநள் ஆிற்நக் ண்டநிந்து 

ஆய்ழக்ட்டு (தத்துப்தக்ம்) டிில் ழுித் தல். 

 

 4. ஆய்ழத்னப்தை ாடர்தாண  

   தொனாது ஆய்ழக்ட்டு   20 ிப்தண் 

 

 5. ஆய்ழத்னப்தை ாடர்தாண  

   இண்டாது ஆய்ழக்ட்டு   20 ிப்தண் 

 

ிணாத்ாள் அத்ம் தொந 

 தைநிப்தேடு: 100 ிப்தண் 

ந்து கூதபிலும் ிணாக்ள் அல் ண்டும். ாற்த ிணாக்ள் அவ்க் 

கூதபின அல் ண்டும். 

 ட்டு ிணாக்ள்: 5                                                (5X20=100) 

 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் இா.னர்ிிங்ர்க்சி 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபின ஆய்ழ ார்லக்குாிது) 

தாடம்: ிழ்                                                                                         அிப்தண்: 100 

குப்தை: இபின ஆய்ழ                                                        தைநிப்தண்: 100 

ததம்: இண்டாம் ததம்                              ாத் ிப்தண்: 200 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  1 MT 3                                                                  தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: தத்துப்தாட்டு அணுகுதொநள்                                                        

ற்நல் தன்ள் 

1. ிர் ாாித்ின் ான்த்ர்த்தும் ததந் ாகுிா அந்து 

தத்துப்தாட்டு.  

2. க்ள் ாழ்ிலும் ன்ணாின் ஆட்சிதொநத்ம் தைனர்பின் தாதுச் 

சிந்ணத்ம் ணிணி எழுக்தொம் ட்தைநழம் ாழ்ில் நிலம் அசில் 

ினப்தாடும் ாிலும் ிதாடும் தண்தாடும் ணப் தல்த சய்ிபத் 

ன்ணத் ாண்டு இண்டாிம் ஆண்டுலக்கு தொந் னாற்த 

ஆாத் ிழ்ிநது தத்துப்தாட்டு. 

3.  இவ் அதப்தாடுட இந்தற்நாகுிப் தல்த அணுகுதொநில் ண்டு 

பிது ஆய்ழ ார்பின் ஆய்ழப் தார்க் கூர்ப்தடுத்தும்; 

தந்ிழ் ாழ்ில் தட்தத்ப் தைனப்தடுத்தும் ன்ிந ாக்த்ில் இப்தாடம் 

அக்ப்தடுிநது.   

தாடத்ிட்டம் 

கூத: 1                                                           

 அ. ான்ில் 

 ஆ. ாதடில் 

கூத: 2                                                            

 அ. அநில்  

 ஆ. அநிில் 

கூத: 3                                                            

 அ. எப்தில் 

 ஆ. ாிில் 

கூத: 4                                                            

 அ. உபில் 

 ஆ. சதோில் 



Thiagarajar College, Madurai -09 (Academic Council, June 2017 Page 128 of 130 

 

 

கூத: 5                                                            

 அ. அசில்  

 ஆ. னாற்நில் 

(தொல் ததத்ில் 1MT2 ஆாய்ச்சி அணுகுதொநள் ாபில் ற்ந அணுகுதொநபப் 

தத்துப்தாட்டில் தாதத்ிப் தார்ப்தா இத்ாள் அின்நது.) 

தாடதல் 

1. தத்துப்தாட்டு தோனதொம் உத்ம்,  பிதௌடு 

2. தத்துப்தாட்டு தோனதொம் உத்ம், ிதசஞ்சுாி தைக் ஹழஸ் பிதௌடு 

தார் தல்ள் 

1. இனக்ி அணுகுதொநள் - கு. தி, உனத்ிாாய்ச்சி ிதணம்,  சன்ண. 

2. சங்ச் சவ்ில் சங் – ிக் எப்தேடு, ச. சாாம்தாள், ீணாட்சி தைத் 

 ினம், து.  

3. இாசாிக்ணார், தத்துப்தாட்டு ஆாய்ச்சி 

4. ிர் அசில், தைனர் சந்துதொத்து, ாணி திப்தம், சன்ண. 

 ிர் தாாில், தைனர் சந்துதொத்து, ாணி திப்தம், சன்ண. 

7. ிர் ழம், ா.தி. சதுப்திள்ப, தேர் திாிண்டிங் எர்க்ஸ், சன்ண. 

8. சங் இனக்ித்ில் தைநப்தாதள், கு. . தானசுப்திிம், ய்ப்தன் 

 திப்தம், சன்ண. 

10. தண்டத் ிர் ாழ்ழம் ிதாடும், னாசதி,  பிதௌடு. 

11. தந்ிர் அநிில் சிந்ணள், இாச. ிதாபன், ய்ப்தன்  திப்தம், 

 சன்ண.  

அிப்தேடு 

1. தத்ங்கு    20 ிப்தண் 

2. திற்சித்ிட்டம்   20 ிப்தண் 

3. ிப்தேட்டு உ:   20 ிப்தண் 

4. ஆய்ழத்னப்தை ாடர்தாண  

 தோன்நாது ஆய்ழக்ட்டு  20 ிப்தண் 

5. ஆய்ழத்னப்தை ாடர்தாண  

 ான்ாது ஆய்ழக்ட்டு 20 ிப்த 

தாடத்ிட்ட டிப்தை 

 தொணர் தொ. ற்தம் 
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ிாாசர் ல்லூாி, து - 09 

ிழ்த்துந 

(ஜூன் 2017-2018 ல்ிாண்டு தொல் சதம் இபின ஆய்ழ ார்லக்குாிது) 

தாடம்: ிழ்                                                                                         அிப்தண்: 100 

குப்தை: இபின ஆய்ழ                                                        தைநிப்தண்: 100 

ததம்: இண்டாம் ததம்                              ாத் ிப்தண்: 200 

தாடக்குநிதௌட்டு ண்:  MTD                                                                  தாடம்: 90 ி 

ாள் தர்: ஆய்டு                                                                                         

 

தாடத்ிட்டம் 

இற்குதொன் ஆய்ழ சய்ப்தநா தைிாத ஆய்ழத்னப்திண ஆய்ாபர் ம்தொட 

நிாபாின் ிாட்டுதல் ர்ந்டுத்து தின்ணிப்தைள் ீங்னா தொன்த 

தொடிழ உட்தட 100 தக்ங்லக்குக் குநாலும் 150 தக்ங்லக்கு ிாலும் 

ஆய்ட்டிண உதாக்ி, அடுத் ல்ி ஆண்டின் ாடக் ானாண ஜூன 31 ஆம் 

ாலக்குள் ிழ்த்துநில் அபித்ல் ண்டும். 

 

அிப்தேடு – ிப்தண் 100 

 இஃது ஆய்ட்டிற்குாி ாய்ாித் ர்ா அத்ம். ாய்ாி ர்ில் 

தைநினத் ர்ாபதம் ஆய்ாபாின் நிாபதம் ணித்ணி 100 ிப்தண்ள் 

ங்குர்.  

இவ்ிதர்ம் ிப்தண்பின் சாசாி ிப்திடப்தற்த, அ ிப்தேட்டு ிப்தண் 100 

ணக் க்ிடப்ததம். 

தைநிப்தேடு; – ிப்தண் 100 

  

 ஆய்டு தைநத்ர்ாபால் ிப்திடப்தற்த ிப்தண் ங்ப்ததம் 

 

 

 


