
தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
     ைமப்பித்தன் பைடப்பிலக்கிய வி   
 
 
மண்ணின் ெமாழிைய ம் மனத்தின் ெமாழிைய ம் நாடித் டிப்ெபனக் கணக்கிட்  

அறிந்த கைலஞர் ேதாப்பில் கம்ம  மீரான். நாஞ்சில் நாட்டில் ேவர்ெகாண்ட அவர் 
பைடப் களில், அவைரச் சூழ உள்ள எளிய மக்கள் அ பவிக்கும் அத்தைன 
அவலங்க ம் சி சி  மகிழ்ச்சிக ம் கடினமான வாழ்நிைலக ம் உயிர் அைச கள் 
ேதான்றச் சித்திரிக்கப்பட்டி ப்பைதக் காணலாம். சற் ம் ெபா ள் பிசகாத அம்மக்களின் 
' ய' ெமாழிேய அவர் எ த்தில் ேபசுகிற . ெவளிச்ச உலகத் க்கு அவர் காட் கின்ற 
காட்சிகள் அன்ைப ம் இரக்கத்ைத ம் சுரக்கச் ெசய்பைவ. அப்ப க்கற்ற 
மனிதாபமானத்ைதத் தம் எ த்தில் இைடவிடா  மணக்கச் ெசய் ம் இவர் 5 நாவல்கள், 5 
சி கைதத் ெதாகுதிகள், 6 ெமாழிெபயர்ப்  ல்கள் பைடத்தவர். தமிழின் தனிச்சிறப்பான 
ைனகைதப் பைடப்பாளிக ள் ஒ வர்.  சாகித்திய அக்காெதமி வி  உட்படப் பல 

வி கள் ெபற்றவர். இவர  அஞ்சுவண்ணம் ெத  என் ம் நாவல் தி . இராமசாமி 
நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 2012ஆம் ஆண் க்கான ைமப்பித்தன் 

பைடப்பிலக்கிய வி திைனப் ெப கிற . 
 
ைதக்காப் பள்ளி ம், இல்லாத மினாராக்க ம், ேகள்விக க்கு அப்பாற்பட்ட 

நம்பிக்ைகக ம், ஜின் க ம், ெதான்மங்க ம் - இவற்ேறா  கூட வரலாற் ப் 
பாரம்பரிய ைடய எளிய அப்பாவி ெநசவாளர்க ம் வா ம் ெத தான் 
அஞ்சுவண்ணம் ெத . ெதான்மங்கள் வந் வந்  நிகழ்ந்  ேபாகும் அஞ்சுவண்ணம் 
ெத க்கு ஒ  ேநர்ைமயான பார்ைவயாளராக ம் பதிப்பாளராக ம்  கிைடத்தவர் 
ேதாப்பில்.  'ெவளிச்சம் ைழயாத அஞ்சுவண்ணம்  ெத ' மக்களின் நம்பிக்ைககள், 
அச்சங்கள், யரங்கள், ஆன்மீகத்தின் மிக எளிைமயான வடி ைடய அவர்க ைடய 
இஸ்லாம், சுயநல ரண்பா கள் இவற்றினிைடேய தம  கைல நிரம்பிய பரிைவ 
ஊ வச் ெசய்தி க்கிறார் ேதாப்பில். இப்பைடப் க்காக . 1,50,000 
வி த்ெதாைக ைடய ைமப்பித்தன் பைடப்பிலக்கிய வி ைதத் ேதாப்பில் கம்ம  
மீரான் அவர்க க்கு வழங்கிப் ெப ைம ெகாள்கிற  தி . இராமசாமி நிைன ப் 
பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம்.   

 
 
 

இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர்  
 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
       ஜி. . ேபாப் ெமாழிெபயர்ப்  வி  
 
 
 
சமகால உலகப் ைனகைத இலக்கியங்களிலி ந்த மிகத் தகுதியானவற்ைறத் 

ெதரிந்ெத த்  அழகிய எளிய தமிழில் கைல ட்பம் குன்றாமல் பைடத் வ பவர் 
தி .க.குப் சாமி ஆவார். இவர் பைடத் ள்ள ெமாழிெபயர்ப்  ல்கள் ெமாத்தம் 9 ஆகும். 
ெப ம் ஆர்வத் டன் பிறநாட்  நல்லறிஞர் ல்கைளத் தமிழில் வழங்கும்ேபா , ெதான் 
ெமாழியாகிய தமிழ் இன்ைறய ெமாழிெபயர்ப் ப் பணியில் எவ்வள  க ைமயான 
அைறகூவைல ம் த்திளைமேயா  எதிர்ெகாண்  ெவற்றி கா ம் ேபரா ைம 
பைடத்ததாக விளங்குவைத உணர்ந்  ெப ைமப்ப கிறவர் தி . க. குப் சாமி. இவ ைடய 
தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  ஆங்கில வடிைவவிட அழகும் எளிைம ம் சுைவ ம் ெகாண்  
அைமந்தி ப்பதாகப் பாராட்டப்ப கிற . உலகப் கழ்ெபற்ற க்கி எ த்தாள ம் ேநாபல் 
பரிசு ெபற்றவ மான ஓரான் பா க்கின் 'My Name is Red' என் ம் நாவைல என்ெபயர் 

சிவப்  எ ம் தைலப்பில் சிறப்பாக ெமாழிெபயர்த் ள்ளார். இந் ல் தி . இராமசாமி 
நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 2012ஆம் ஆண்டிற்கான ஜி. . ேபாப் 

ெமாழிெபயர்ப்  வி திைனப் ெப கிற .   
 
ஓரான் பா க்கின் My Name is Red  என் ம் நாவல் 16ஆம் ற்றாண்டில் 

க்கியில் சிறப் ற்றி ந்த ஒட்டாமன் காலத்  ண்ேணாவியக் கைல டன் ேமைலநாட்  
ஓவியக்கைல  வந்  ெபா த ரண்கைளச் சித்திரிப்ப . அம் ரண்களால் ஏற்பட்ட 
ஆன்மீகச் சிக்கைல அடித்தளமாகக் ெகாண்ட . ண்ேணாவியத்தின் காட்சிக்ேகாணம், 
எப்ேபா ம் இைறவ ைடயதாக இ க்கேவண் ெமன் ம் ெபா  விதி ேமல்நாட்  ஓவியக் 
கலப்பால் சிைத ற்ற . கைலஞர்க க்கிைடேய நிக ம் சிக்கல்களின் ெவப்பம் 
உயிர்த் டிப் ைடய கைலயாக நாவலில் விர கிற . இந்நாவைல 
ெமாழிெபயர்த்தைமக்காகத் தி . க. குப் சாமி அவர்க க்கு . 1,50,000 
வி த்ெதாைக ைடய ஜி. . ேபாப்  ெமாழிெபயர்ப்  வி திைன வழங்குவதில் 
தி .இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் ெப ைம ெகாள்கிற .  

 
 

 
 

 
இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
    ெப.நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி  
 
 
 
ம த் வர் ேகா. அன்பழகன் எ ம்  டநீக்கியல் ைற வல் நர்.  

தி .இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழக ம த் வக் கல் ரியில் எ ம்  டநீக்கியல் 
ைறப் ேபராசிரியராகப் பணியாற் கிறார். அரசு ெபா  ம த் வ மைனகளி ம் 

ம த் வக் கல் ரிகளி ம் அ ைவ சிகிச்ைச வல் நராக ம் ேபராசிரியராக ம் 
பணியாற்றியவர். அறிவியைல, குறிப்பாக ம த் வ அறிவியைலத் தமிழில் வழங்குவைதக் 
குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்ட இவர் 2 ம த் வ அறிவியல் தமிழ் ல்கைள ம் 6 கவிைத 

ல்கைள ம் 4 பிற ல்கைள ம் பைடத்தவர். பள்ளி, கல் ரி கல்விக் களங்களில் 
தமிழ்ப்பற் ம் தமிழ் ஆற்ற ம் மிகுந்தவராகத் தமிழ் மன்றங்கைள இயக்கிய சிறப் ம் 
தற்ேபா  உலகத் தமிழ் எ த்தாளர் சங்கம், உலகத் தமிழ்ப் ேபரைமப் ப் ேபான்ற பல்ேவ  
தமிழ் அைமப் களில் பங்கு ெகாண்  அறிவியல் தமி க்குத் ெதாண்டாற்றி வ வ ம் 
குறிப்பிடத்தக்கைவ. இவ ைடய வலிய எ ம்ேப வ வ ப்பான ட்ேட என் ம் 
ம த் வத் தமிழ் ல் தி .இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 
2012ஆம் ஆண் க்கான ெப. நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி திைனப் ெப கிற . 

 
தம் ைடய ம த் வ அறிவியல் ல்க க்காக இ ைற தமிழக அரசின் 

வி ம் எம்.ஜி.ஆர். ம த் வப் பல்கைலக்கழக வி ம் ெபற்ற இவர்,  இந் லில் 
ஆங்கிலக் கைலச் ெசாற்க க்கு நிகராகப் திய தனித்தமிழ்ச் ெசாற்கைளக் கண் ணர்ந்  
பயன்ப த்தியி ப்ப  அறிவியல் தமிழ் ல்க க்கான வழிகாட்டலாக 
அைமந்தி ப்பெதனப் பல ம் பாராட்டி ள்ளனர். பல்ேவ  எ ம்  ட் கள், அவற்றில் 
ஏற்படக்கூடிய ேநாய்கள், அவற்ைறத் தவிர்ப்பதற்கான வழிவைககள், ேநாய் வந்த பின் 
ேமற்ெகாள்ளேவண்டிய சிகிச்ைச ைறகள் ஆகியவற்ைற எளிய இனிய தமிழில் 
விளக்கும் இந் க்காக ம த் வர் ேகா. அன்பழகன் அவர்க க்கு .1,50,000 
வி த்ெதாைக ைடய ெப. நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி திைன வழங்குவதில் 
தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் ெப ைம ெகாள்கிற .    

 
 

 
 

இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
    தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
        ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி  
 
 
 
ெசன்ைனக் கிறித் வக் கல் ரித் தமிழ்த் ைறயில் இைணப் ேபராசிரியராக ம் 

ஆய்  ேமம்பாட் த் ைறயில் கைலயியல் பிரி  இைண தன்ைமயராக ம் பணியாற்றி 
வ ம்   ைனவர் சா. பா சாமி (பாரதி த்திரன்)  தமிழகச் சிற்ப, ஓவியக் கவின் 
கைலகளில் ஆழ்ந்த அறி ம் ண்ணிய ஆய் ப் பார்ைவ ம் ெகாண்டவர். கவிஞர், 
கவிைத ெமாழிெபயர்ப்பாளர், மக்கள் பாடல்கள் பதிப்பாசிரியர், கைலக்ேகாட்பாட்  
ஆய்வாளர், மாமல்ல ரச் சிற்ப ஆய்வாளர் எனப் பன் கத் திறனாளியான இவர் 
எல்லாவற்றி ம் குறிப்பிட் ச் ெசால்லத்தக்க  சுவ கைளப் பதித்தி ப்பவர். இத்தைகய 
அறிஞரின் எட்  ல்க ள் ஒன்  அர்ச்சுனன் தபசு என் ம் சிற்ப ஆய்  ல். 
இந் ல் தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 2012ஆம் 
ஆண்டிற்கான ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி திைனப் ெப கிற . 

 
 
உலகக் கைலயியல் அறிஞர்கள் பலைர ம் ஈர்க்கும் மாமல்ல ரத்  அ ச்சுனன் 

தவச் சிற்பத்ைத ஆதார உண்ைமக ட ம் அறிவியல் ேநாக்குட ம் ஆய்ந்  
அ தியான டி கைள வந்தைட ம் திறம்பட்ட ல் இ . மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் 
கண்ட கங்ைகைய உள்ளிட்ட இமயக்காட்சிையப் பல்ேவ  உயிரினங்கள், தாவரங்கள் 
ஆகியவற்றின் ட்ப விவரங்க டன் காட் ம்  இச்சிற்பத் ெதாகுதி அ ச்சுனன் 
தவத்ைதேய குறிக்கிற  என இந் ல் உ தி ெசய்கிற . இத் ைணச் சிறப் கள் உைடய 
சிற்பத் ெதாகுதிைய உ வாக்கிய சிற்பக் கைலஞர்களின் கைலயா ைம ம் 
அ யற்சி ம் காலங்கைள ெவன்றைவ என்ற உண்ைமைய 'அர்ச்சுனன் தபசு' 
ெதளிவாக்குகிற . இந் க்காக ைனவர் சா. பா சாமி அவர்க க்கு . 1,50,000 
வி த்ெதாைக ைடய, ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி  வழங்குவதில் தி . 
இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் ெப ைம ெகாள்கிற .   

 
 
 

 
இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 

 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
         த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி  
 
 
 
தி .ந. மம்ம  தமிழிைசயில் இயங்கிவ ம் ஆய்வாளர். சமயம், தத் வம், சூஃபி 

இைச ஆகியவற்றில் உயர்கல்வி ெபற்ற இவர் இைசஞாயி  வீ.பா.கா. சுந்தரம் அவர்களின் 
மாணவராகத் தமிழிைச ஆய்ைவப் பயின்றவர். கடந்த 40 ஆண் களாகத் தமிழிைச, 
தமிழர் நாட்டியம், தமிழர் கூத்  ஆகிய தமிழ்க்கைலத் ைறகளில் ஆழ்ந்த ஈ பாட் டன் 
அரிய ஆய் கள் ெசய் வ பவர். இந்தியப் பல்கைலக் கழகங்களி ம் அெமரிக்கத் தமிழ்ச் 
சங்கங்கள் பலவற்றி ம் ஆய் ைரக டன் இைச நிகழ்த்திக் காட்டைல ம் 
ெசய்தி க்கிறார். தமிழகத்தி ம் அயலகத்தி ம் தமிழிைச பற்றிய 100-க்கும் ேமற்பட்ட 
கட் ைரகைள ெவளியிட் ள்ளார். தமிழிைச குறித்த ஆ  ஆய்  ல்கள் 
பைடத் ள்ளார். ெதாடர்ந்  300 தமிழ்ப் பண்கள் பற்றிய ஆய்  ைல ம் அப்பண்கைளப் 
பதி  ெசய்த கு ந்தகட்ைட ம் உ வாக்கும் அ யற்சியில் ஈ பட் வ கிறார். இவர் 
உ வாக்கிய தமிழிைசப் ேபரகராதி தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் 
தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 2012ஆம் ஆண் க்கான த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி திைனப் 

ெப கிற . 
 
இந் ல் 3000 ஆண் த் ெதான்ைம ைடய தமிழிைசக்கு தன் தலாக 

உ வாக்கப்பட்ட அகராதியாகும். 5000 தனித்தமிழ் இைசக் கைலச்ெசாற்கைளக் ெகாண்ட 
களஞ்சியமாகத் திகழ்வ   இவ்வகராதி. மறக்கப்பட்  வ ம் தமிழிைசச் ெசல்வத்ைத 
மீட்ெட த்  அதைனத் தமிழ்ப்பண்பாட்டின்  சிறந்த கூறாக  உலகிற்கு 
அறி கப்ப த் வதற்கு அடிப்பைடயான அ ல் இ . அறி க் கூர்ைம ம்  ஆய்  
ட்ப ம் அயரா உைழப் ம் அ ந்தமிழ்ப் பற் ம் இைணந்  பைடக்கப்பட்ட 

இந் க்காகத் தி . மம்ம  அவர்க க்கு .1,50,000 வி த்ெதாைக ைடய 
த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி திைன வழங்குவதில் தி . இராமசாமி நிைன ப் 

பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் ெப ைமப்ப கிற .    
 
 
 

 
இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 
 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
         வளர்தமிழ் வி  
 
 
 
தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழக அறிவியல் மற் ம் கைலயியல் லத் 

தமிழ்த் ைறயில் ைணப் ேபராசிரியராகப் பணியாற்றி வ ம் ைனவர் 

க.சுந்தரபாண்டியன் தமிழ்ப் ெபா ளிலக்கண ஆராய்ச்சியில் ஆழ்ந்த ஈ பா ம் பயிற்சி ம் 
உைடயவர். பல்ேவ  இலக்கண இலக்கிய ஆய் க் க த்தரங்குகளில் பங்குெகாண்  
தரமான ஆய் ைரகள் வழங்கி ள்ளவர். பள்ளிப் ப வத்திலி ந்ேத ேமைடப்ேபச்சு, 
கட் ைர, கவிைதப் ேபாட்டிகள் பலவற்றில் கலந் ெகாண்  பரிசுக ம் வி க ம் 
ெபற்றவர். ஆசிரியப் பணியில் தமக்ெகன ஒ  தனித்திற டன் சிறப்பிடம் ெபற் த் 
திகழ்பவர். இவ ைடய  தமிழில் ெபா ளிலக்கண வளர்ச்சி  என் ம் ஆய்  ல் 
தி .இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் 2012ஆம் ஆண்டிற்கான 
வளர்தமிழ் வி திைனப் ெப கிற . 

 
இளம் ஆய்வாளர்கைள ஊக்குவிக்கும் ேநாக்குடன் தமிழ்ப்ேபராயம் வழங்குவ  

வளர்தமிழ் வி . ைனவர் க. சுந்தரபாண்டியனின் ெபா ளிலக்கண ஆய்  
இவ்வி க்கு ற்றி ம் தகுதியானதாகும். ெதால்காப்பியம் ெதாடங்கி 'அ வைக 
இலக்கணம்' ஈறாக  2500 ஆண் க் கால இைடெவளியில் ேதான்றிய 15 ெபா ளிலக்கண 

ல்கைள ட்பமாக ஆராய்ந்  பல்ேவ  காலப்பகுதிகளின் இலக்கியங்கைள ஒப் ேநாக்கி 
ஓர் ஆய் க் களஞ்சியமாக இந் ல் உ வாக்கப்பட் ள்ள . காலந்ேதா ம் 
ெபா ளிலக்கணத்தில் நிகழ்ந்  வந்த மாற்றங்கள், வளர்ச்சிகள் எப்ேபா ம் 
மாறாமலி க்கும் அடிப்பைட மர கள் ஆகியவற்ைற எ த்தளிக்கும் இந் ல் அயராத 
உைழப்பி ம் உண்ைம கண்டறி ம் ேதடலி ம் விைளந்ததாகும். இந் க்காக, ைனவர் 
க. சுந்தரபாண்டியன் அவர்க க்கு . 1,50,000 வி த்ெதாைக ைடய வளர்தமிழ் வி  
வழங்குவதில் தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் ெப ைம 
ெகாள்கிற .   

 
 

 
 

இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

           தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 
 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 

  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
              பரிதிமாற் கைலஞர் வி  
 
 
 

ைனவர் ெச.ைவ. சண் கம் தமிழ்ப் ேபரறிஞர்க ள் சிறப்பிடம் ெபற்றவர். தமிழ் 
இலக்கணத்தி ம் ெமாழியியலி ம் கவிைத இயலி ம் ஆழ்ந்த லைம உைடயவர். 
ெதால்காப்பிய இலக்கணத்ைத, அதில் உள்ளடங்கி உள்ள ேகாட்பா கைள அைடயாளம் 
கண்  பிறெமாழியாள ம் அதைன மதிப்பீ  ெசய் ம் வைகயில் ஆய்  ல்கள் 
பைடத்தவர். உலக ெமாழியியல் வரலாற்றில் ெதால்காப்பியம் சிறப்பிடம் ெப ம் வைகயில் 
அவர் ெசய் ள்ள ஆய்  தமிழின் ெப ைமைய நிைலநி த் வதாகும். ெதால்காப்பியம் 
மட் மன்றிப் பிற இலக்கணங்கள் குறித் ம் மைலயாள இலக்கணம் குறித் ம் ெமாழியியல் 
குறித் ம் இலக்கியத் திறனாய்  குறித் ம் இவர் இயற்றிய 29 ல்க ம் 200-க்கும் 
ேமற்பட்ட ஆய் க் கட் ைரக ம் தமி க்கு அவர் ெசய்த சிறந்த ேசைவயாகக் 
க தத்தக்கைவ. ஐந்  ல்க ம் கட் ைரகள் சில ம் ஆங்கிலத்தில் அைமந்தைவ. 
ெமாழியியைல ம் கவிைத இயைல ம் இைணத்  இவர் ெசய் ள்ள ஆய் ம் எ த் ச் 
சீர்த்தி த்தம் குறித்த ற்ேபாக்கான ஆய் ம் அறிவியல் தமிழ் ஆய் ம் இவர  
ஆய் க ள் குறிப்பிடத்தக்கைவ.  

 

 

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழக ெமாழியியல் உயராய்  ைமய இயக்குநராக ம் 
பல்ேவ  உள்நாட் , ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகங்களில் வ ைகத  ேபராசிரியராக ம் 
பய ள்ள பணிகள் ஆற்றிய இவ க்குத் தமிழக அரசு உட்படப் பல வி க ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளன.  இத்தைகய ேபரறிஞ க்கு மதிப்  தைகஞ க்கான(Fellowship award) 

. 2,00,000 வி த்ெதாைக ைடய, 2012ஆம் ஆண்டிற்கான பரிதிமாற் கைலஞர் 

வி திைன வழங்கிப் ெப ைம ெகாள்கிற   தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் 
தமிழ்ப்ேபராயம்.   

 
 

 
 

இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்     ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 
 
 
 



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
  தமிழ்ப்ேபராய வி கள், 2012 
         பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி  
 
 
 
ெப ம் லவர், ைனவர் இரா. இளங்குமரனார் அவர்கள் மிகச் சிறந்த தமிழ் 

தறிஞர் ஆவார். ெதால்காப்பியம் தலிய பழந்தமிழ் இலக்கணங்கள் குறித்த ஆய்  
ல்கள், ெசால்லாராய்ச்சி ல்கள், அகராதிகள் ெசாற்களஞ்சியத் ெதாகுப் கள் இலக்கிய 

ஆய் கள், பதிப் கள் என 400-க்கும் ேமற்பட்ட ல்கைளப் பைடத் த் தமி க்குப் 
ெப ந்ெதாண்  ஆற்றி ள்ளார். 82 அகைவ திர்வி ம் இவர  ஆழ்ந்த அறி  திர்  
ெதாடர்ந்  ெசயல்பட் க் ெகாண்டி க்கிற . தி ச்சிக்கு அ கில் தி வள் வர் 
தவச்சாைல அைமத் ப் பல்ேவ  தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய, பண்பாட் ப் பணிகளில் 

ைனந்  ஈ பட்  வ கிறார். தி க்குறள் ெதாடர்பான இவ ைடய ஆய்  ல்களின் 
எண்ணிக்ைக ஏறத்தாழ 70 ஆகும். தனித்தமிழ் ேபாற் ம் தைகைமயாளராகிய 
இளங்குமரனார் பாவாணர் பைடப் கள் அைனத்ைத ம் அழகிய ெதாகுப் களாக்கிப் 
பதிப்பித் ள்ளார்.  பல்ேவ  இலக்கிய இதழ்களில் இவ ைடய கட் ைரகள் பல 
ெவளிவந் ள்ளன. ஆய்வரங்குகள் பலவற்றில் ஆய் ைரகள் நிகழ்த்தி ள்ளார்.  

 
தமிழறிஞராக ஆய் , பைடப்  என்பவற்ேறா  தமிழ்ெமாழி, பண்பாட் க் 

காப்பாளராக அவற் க்கான ேபாராட்டங்களில் ன்னின்ற  தமிழ் மறவராக ம் இவர் 
திகழ்கிறார்.  பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழகத்தால் ைனவர் பட்ட ம், ம ைர காமராசர் 
பல்கைலக்கழகத்தால் தமிழ்ப் ேபராளர் என் ம் வி ம், அெமரிக்க அைமப்பினால் 
வாழ்நாள் சாதைனயாளர் வி ம் வழங்கப்ெபற்றவர் இவர். இவ ைடய லைம, 
பைடப்பா ைம, ைனப்பான தமி ணர்  ேபான்ற அைனத்  வாழ்நாள் 
சாதைனகைள ம் ேபாற்றிச் சிறப்பிக்கும் வைகயில் இவ க்குத் தி . இராமசாமி நிைன ப் 
பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயம் பாய் 5,00,000 மதிப் ைடய 2012ஆம் ஆண்டிற்கான 
பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி திைன வழங்கிப் ெப ைம ெகாள்கிற .  

 
 
 
 
 

 
இடம் :  காட்டாங்குளத் ர்            ( . ெபான்னைவக்ேகா) 

 நாள்  : 24.08.2012                ைணேவந்தர், 

         தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
    



தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம் 
     காட்டாங்குளத் ர் - 603203 

  தமிழ்ப்ேபராய வி கள் - 2012 
        ெசய்தி அறிக்ைக 
 
 
 
 

தி . இராமசாமி நிைன ப்(SRM) பல்கைலக்கழகம், தமிழ்ப்ேபராயம் என் ம் ஓர் 
அைமப்பிைன நி வித் தமிழ் ெமாழி, இலக்கியம், கைல, ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கான 
பல திட்டங்கைளச் ெசயல்ப த்திவ கிற . இைணயவழியிலான தமிழ் உயர்கல்வி, 
தமிழ்ச்சமயக்கல்வி, கணினித் தமிழ்க் கல்வி, அரிய ல்கள் பதிப் ப் பணி, ஆகியவற் டன், 
தமிழ்ப் பைடப்பாளிகள், திறனாய்வாளர்கள், சாதைனகள் ரிந்த ேபரறிஞர்கள் ஆகிேயார்க்கு 19 
இலட்சம் ெப மான 10 வைக வி கைள வழங்கும் அரிய திட்டத்ைத ம் 2012 ஆம் ஆண்  

தல் ெசயல்ப த் கிற . 
 
தமிழ்ப்ேபராய வி கள் கீழ்க்கா ம் பத் த் தைலப் களில் வழங்கப்ப வதற்குரியன. 
 

1. ைமப்பித்தன் பைடப்பிலக்கிய வி           .1,50,000/ 
      (சி கைத, நாவல், நாடகம்) 
 
2. பாரதியார் கவிைத வி               .1,50,000/ 

(கவிைத) 
 
3. அழ. வள்ளியப்பா குழந்ைத இலக்கிய வி           .1,50,000/ 

(குழந்ைத இலக்கியம்) 
 
4. ஜி. . ேபாப் ெமாழிெபயர்ப்  வி            .1,50,000/ 

(ெமாழிெபயர்ப் ) 
 
5. ெப.நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி             .1,50,000/ 

(அறிவியல் தமிழ்) 
 
6. ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி             .1,50,000/ 

(கவின்கைல) 
 
7. த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி             .1,50,000/ 

   (தமிழிைச) 



 
8. வளர்தமிழ் வி               .1,50,000/ 

(இளம் ஆய்வறிஞர்) 
 
9. பரிதிமாற் கைலஞர் வி               .2,00,000/ 

(சிறந்த தமிழறிஞர், மதிப்  தைகஞர்)  
 
10.பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி               .5,00,000/ 

(தமிழ்ப்ேபரறிஞர், வாழ்நாள் சாதைனயாளர்) 
 
 

இவ்வாண்  பாரதியார் கவிைத வி , அழ. வள்ளியப்பா குழந்ைத இலக்கிய வி  
ஆகியவற் க்காகப் பரிந் ைரக்கப்பட்ட ல்க ள் எந்த ம் வி க்குத் தகுதி ைடயதாக 
ந வர்களால் ஏற்கப் ெபறாைமயால் அவ்வி  வி கள் மட் ம் வழங்கப்ெபறவில்ைல.  

 
 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட ல்கள் 

 

1. ைமப்பித்தன் பைடப்பிலக்கிய வி க்காக          : 83 ல்கள்          
  

2. பாரதியார் கவிைத வி க்காக          : 100 .. ல்கள்   
3. அழ. வள்ளியப்பா குழந்ைத இலக்கிய வி க்காக   : 42 ல்கள்       
4. ஜி. . ேபாப் ெமாழிெபயர்ப்  வி க்காக               : 36 ல்கள்  

 5. ெப.நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி க்காக    : 44 ல்கள்   
6. ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி க்காக    : 8   ல்கள்           
7. த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி க்காக     : 14 ல்கள்       
8. வளர்தமிழ் வி க்காக       : 20 ல்கள்  
9. பரிதிமாற் கைலஞர் வி க்குப்                     
   பரிந் ைரக்கப்பட்ட  அறிஞர்கள்      : 38 ேபர் 
10.பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி க்குப்     
   பரிந் ைரக்கப்பட்ட  அறிஞர்கள்      : 42 ேபர் 
 

ெதரி  ைற : 

 

இந் ல்களிலி ந்  வி க க்குரிய ல்கைள ம் அறிஞர்கைள ம் ெதரி  
ெசய்வதற்கான ெதரி  ைற ேபராய விதி ைறகளின்படி ன்ற க்காக அைமந்த .  

 
1. பைடப்பாளிக ம் தமிழறிஞர்க மான ஆய் க்கு வினர் அடிப்பைடத் ெதரிவில் 

சில ல்கைளத் ேதர்ந்ெத த்தனர்.  



 
2. அந் ல்க ள் தல் எட்  வி க க்கான ல்கள் அவ்வவ் ைற 
வல் நர்களான 2 ேபர் ெகாண்ட ஆய் க் கு க்கு        அ ப்பப்பட்  அவர்கள  
ெதரி  ெபறப்பட்ட .  

 
3. இ தியாக ஆய் க் கு வினர் ெதரி  ெசய்த ல்க ம் அடிப்பைடத் ெதரிவில் 
ெதரி  ெசய்யப்பட்ட 9,10ஆம் வி ப்பிரிவிற்கான அறிஞர் ெபயர்க ம் தகுதிவாய்ந்த 
பைடப்பாளிக ம் தமிழிறிஞர்க மான ஐவர் ெகாண்ட இ திநிைல ந வர் 
கு வினால் ஆய்  ெசய்யப்பட்  டி கள் ெபறப்பட்டன.  

 
இம் டி கள் ேபராய விதி ைறகளின்படி ந வர்கு  \ வி க்கு வின் 

கூட்டத்தில் இ தி ெசய்யப்பட்டன. பின்னர்ப் ேபராயச் ெசயற்கு வின் கூட்டத்தில் 
அறிவிக்கப்ெபற்  ஒப் தல் ெபறப்பட்ட .   

 
வி  ெப ம் பைடப்பாளிகள், அறிஞர்கள் ெபயர்கள் விழா ேமைடயில் 

அறிவிக்கப்ப ம். உரிய வி த்ெதாைக, பாராட் ப் பட்டயம் வழங்கி அவர்கள் 
சிறப்பிக்கப்ப வார்கள். 

 
 
 
 
            தைலவர் 
        தமிழ்ப்ேபராயம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ைனவர் . ெபான்னைவக்ேகா 
ைணேவந்தர்         நாள்: 17.08.2012 

 
 
 
 
ஐயா, வணக்கம். 
 
 

ெபா ள்:   தமிழ்ப்ேபராயம் வி கள் வழங்கும் விழா   -   24.8.2012. 
       மாணவர்கைள ம் ஆசிரியர்கைள ம் விழாவில் கலந் ெகாள்ள 
              அ ப்பிைவத்தல் ெதாடர்பாக. 

 
    ----     

 
 

தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா 24.8.2012 அன்  பல்கைலக்கழக ேவந்தர் 
வி தளிக்கும் ெப நிகழ்வாக அைமய உள்ள . T.P. கேணசன் அரங்கில் காைல 11 மணி தல் 
1.30 வைர நிகழவி க்கும் இவ்விழாவில் தங்கள் லத்ைதச் சார்ந்த மாணவர்கைள ம் 
ஆசிரியர்கைள ம்  கலந் ெகாள்ள அ ப்பிைவக்குமா  ேவண் கிேறன். 
 
 
 
 
 
 
         ( . ெபான்னைவக்ேகா)  
              ைணேவந்தர் 
 
 
 
ெப நர் 

இரா. பாலசுப்பிரமணியன் 
இயக்குநர், 
அறிவியல் மற் ம் கைலயியல் லம், 
தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகம். 

   
 
 

 



 
ைனவர் . ெபான்னைவக்ேகா 
ைணேவந்தர்         நாள்: 17.08.2012 

 
 
 
 
ஐயா, வணக்கம். 
 
 

ெபா ள்:   தமிழ்ப்ேபராயம் வி கள் வழங்கும் விழா   -   24.8.2012. 
       மாணவர்கைள ம் ஆசிரியர்கைள ம் விழாவில் கலந் ெகாள்ள 
              அ ப்பிைவத்தல் ெதாடர்பாக. 

 
    ----     

 
 

தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா 24.8.2012 அன்  பல்கைலக்கழக ேவந்தர் 
வி தளிக்கும் ெப நிகழ்வாக அைமய உள்ள . T.P. கேணசன் அரங்கில் காைல 11 மணி தல் 
1.30 வைர நிகழவி க்கும் இவ்விழாவில் தங்கள் கல் ரியின் தமிழ் மன்ற உ ப்பினர்களான 
மாணவர்கள் அைனவைர ம், தமிழ்த் ைறப் ேபராசிரியர்கைள ம் கலந் ெகாள்ள 
அ ப்பிைவக்குமா  ேவண் கிேறன். 
 
 
 
         ( . ெபான்னைவக்ேகா)  
              ைணேவந்தர் 
 
 
 
ெப நர் 

 

தல்வர் 
S.R.M. கைல மற் ம் அறிவியல் கல் ரி, 
S.R.M. பல்கைலக்கழகம், 
காட்டாங்குளத் ர். 

   
         
           
 



ைனவர் . ெபான்னைவக்ேகா       

ைணேவந்தர்         நாள்: 17.08.2012 
 
 
 
 
 
 

சுற்றறிக்ைக  
 

         
 
 

நம  தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத்தின் தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் 
விழா 24.8.2012 அன்  காைல 11 மணிக்கு T.P. கேணசன் அரங்கில் சிறப்பாக நைடெபற உள்ள . 
நீதியரசர் அ . இலட்சுமணன் அவர்கள்  தைலைமயில் பல்கைலக்கழக ேவந்தர் அவர்கள் தமிழ்ப் 
பைடப்பாளிக க்கும் அறிஞர்க க்கும் வி கள் வழங்கிப் ேப ைர ஆற் வார்கள். ேவந்தர் 
அவர்களின் பிறந்தநாளில்  நிகழவி க்கும் இச்சிறந்த விழா க்குப் பல்கைலக்கழகப் 
ேபராசிரியர்கள், அ வலர்கள், மாணவர்கள் ஆகிய அைனவ ம் தவறா  கலந் ெகாள் மா  
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.   
 
 
 
 
 
 
 
         ( . ெபான்னைவக்ேகா)  
              ைணேவந்தர் 
          தமிழ்ப்ேபராயத் தைலவர் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ைனவர் பீ. . அபி ல்லா  
ெசயலர் 
          நாள்: 17.08.2012 
 
 
 
 
ஐயா, வணக்கம். 
 
 

ெபா ள்:   தமிழ்ப்ேபராயம் வி கள் வழங்கும் விழா   -   24.8.2012. 
       மாணவர்கைள ம் ஆசிரியர்கைள ம் விழாவில் கலந் ெகாள்ள 
              அ ப்பிைவத்தல் ெதாடர்பாக. 

 
    ----     

 
 

தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா 24.8.2012 அன்  பல்கைலக்கழக ேவந்தர் 
வி தளிக்கும் ெப நிகழ்வாக அைமய உள்ள .  T.P. கேணசன் அரங்கில் காைல 11 மணி தல் 
1.30 வைர நிகழவி க்கும் இவ்விழாவில் தங்கள் லத்ைதச் சார்ந்த மாணவர்கைள ம் 
ஆசிரியர்கைள ம்  கலந் ெகாள்ள அ ப்பிைவக்குமா  ைணேவந்தர் வி ப்பத்தின் வழிேய 
தங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
 
 
 
 
 
          (பீ. . அபி ல்லா)  
                   ெசயலர், 
          தமிழ்ப்ேபராயம் 
 
 
ெப நர் 

இயக்குநர் 
ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல் ரி, 
தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகம். 

   
 
 

 



 
 

ைனவர் பீ. . அபி ல்லா  
ெசயலர் 
          நாள்: 17.08.2012 
 
 
 
ெப நர்  

  
நீதியரசர் அ . இலட்சுமணன் அவர்கள், 
11, Dev Regency, 

தலாவ  தன்ைமச்சாைல, 
காந்திநகர்,  
அைடயா , 
ெசன்ைன - 20 

 
 
மாண்பைம ஐயா, வணக்கம். 
 
தங்கள் தைலைமயில் 24.8.2012 அன்  தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகப் 

ேபரரங்கில் நிகழவி க்கும் தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா க்குரிய அைழப்பிதழ் 
தங்க க்கு ேநற்  அ ப்பிைவக்கப்ெபற்ற . 'தமிழ்ப்ேபராய அைமப் ம் ெசயல்பா க ம்' 
என் ம் கு ம், விழாத் ெதாடர்பான பத்திரிைகக் குறிப் ம் தங்கள் பார்ைவக்காக இத் டன் 
இைணத்த ப்பப்ப கின்றன. நன்றி. 
 
 
 
 
 
          (பீ. . அபி ல்லா)  
                   ெசயலர், 
          தமிழ்ப்ேபராயம் 
 
 

 
 

 
 



 
 

ைனவர் பீ. . அபி ல்லா  
ெசயலர் 
          நாள்: 17.08.2012 
 
 
 
ெப நர்  

  
நீதியரசர் அ . இலட்சுமணன் அவர்கள், 
11, Dev Regency, 

தலாவ  தன்ைமச்சாைல, 
காந்திநகர்,  
அைடயா , 
ெசன்ைன - 20 

 
 
மாண்பைம ஐயா, வணக்கம். 
 
தங்கள் தைலைமயில் 24.8.2012 அன்  தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகப் 

ேபரரங்கில் நிகழவி க்கும் தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா க்குரிய அைழப்பிதழ் 
தங்க க்கு ேநற்  அ ப்பிைவக்கப்ெபற்ற . 'தமிழ்ப்ேபராய அைமப் ம் ெசயல்பா க ம்' 
என் ம் கு ம், விழாத் ெதாடர்பான பத்திரிைகக் குறிப் ம் தங்கள் பார்ைவக்காக இத் டன் 
இைணத்த ப்பப்ப கின்றன. நன்றி. 
 
 
 
 
 
          (பீ. . அபி ல்லா)  
                   ெசயலர், 
          தமிழ்ப்ேபராயம் 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ைனவர் பீ. . அபி ல்லா        நாள்: 17.08.2012 
ெசயலர் 
           
 
 
 

 
அன் ைடயீர், வணக்கம். 
 

ெபா ள் : SRM  பல்கைலக்கழகம் - தமிழ்ப்ேபராயம் - வி கள் வழங்கும்          
விழா -   24.8.2012  -  ேதநீர்,  மதிய உண  ஏற்பா கள் -      
ெதாடர்பாக. 

       
     ------ 
 
      

நம  பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்கும் விழா பல்கைலக்கழக ேவந்தரின் 
பிறந்த நாளாகிய 24.8.2012 அன்  காைல 11 மணிக்கு T.P. கேணசன் அரங்கில் நிகழவி க்கிற . 
விழாத் ெதாடங்குவதற்கு ன்னர் 50 ேப க்குத் ேதநீர், பிஸ்கட் சிற் ண்டி ம், மதியம் 1 மணிக்கு 
100 ேப க்கு மதிய உண ம் (Veg) வழங்கப்படேவண்டி ள்ள . இதற்குத் தாங்கள் ஆவன 
ெசய் மா  ைணேவந்தர் வி ப்பத்தின்படி ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
 
 
 
 
          (பீ. . அபி ல்லா)  
                   ெசயலர், 
          தமிழ்ப்ேபராயம் 
 
ெப நர்  

 இயக்குநர்  
 உணவக ேமலாண்ைம, 
 தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகம்,  
 காட்டாங்குளத் ர் - 603203 
 
 
 
 



தி . இராமசாமி நிைன ப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் ஒ  சிறந்த திட்டம், 
பத் த் தைலப் களில் தமிழ்ப் பைடப்பாளிக க்கும் தமிழ்ப் ேபரறிஞர்க க்கும் 19 இலட்சம் 
ெப மான வி கள் வழங்குவதாகும். இத்திட்டத்தின் தலாண்  விழா 24.8.2012 அன்  
ேவந்தர் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சிகேளா  இைணத் த் தி.ெபா. கேணசன் அரங்கில் நடத்தப்பட்ட . 
விழாவிற்கு வந்தி ந்த அைனவைர ம் ைணேவந்தர் அவர்கள் வரேவற் த் தமிழ்ப் ேபராயத்தின் 
திட்டங்கைள ம் ெசயல்பா கைள ம்  வி களின் ந நிைலைமயான ேதர்  ைறகைள ம் 
விளக்கிப் ேபசினார்.  விழா க்கு ன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் அ . இலட்சுமணன் 
அவர்கள்  தைலைம ஏற் ,  தமிழ்ப் ேபராயத்தின் திட்டங்கைளப் பாராட்டி உைர நிகழ்த்தினார். 

 
ேவந்தர் அவர்கள் ேபராய வி கள் ெபற்ற அறிஞர்கள் எட் ப் ேப க்கும் வி கள் 

வழங்கி வி ப் ேப ைர நிகழ்த்தினார். ெதால்காப்பியப் பள்ளிைய நி வதற்காகக் கூடிய 
தமிழறிஞர் கூட்டத்தில் தாேம கலந் ெகாண்  சாகித்திய அகாதமிைய விட அதிகமான 
ெதாைகைய வழங்கும் வி த் திட்டத்ைத அறிவித் த் தமிழ்ப்ேபராயம் என் ம் ெப ம் 
அைமப்ைபத் ேதாற் வித்தைத நிைன  கூர்ந்தார். இன் ம் வ ம் காலங்களில் தமி க்கும் தமிழ் 
இலக்கியத்திற்கும் ேம ம் அதிக அளவில் ஆக்க ைறயிலான ெதாண் கைளச் ெசய்ய 
இ ப்பைதத் ெதரிவித்  அைவயினரின் ஒட் ெமாத்த வரேவற்ைப ம் பாராட் தல்கைள ம் 
ெபற்றார். யா ைடய தைலயீ ம் இன்றிப் ேபராய வி கள் ேநர்ைமயான, ெவளிப்பைடயான 
ெதரிவின் லம் வழங்கப்பட்டி ப்பைதப் ெப ைம டன் சுட்டிக்காட்டினார். அவ ைடய தமிழ் 
உணர்  ேபராயத்தின் அ த்த த்த வளர்ச்சிக க்கு உ ைணயாக அைம ம் என்பைத அவர் 
ஊக்க உைர உணர்த்திய . SRM கல்விக்கு மத் தைலவர் தி . இரவிபச்ச த்  அவர்கள் 
சிறப் ைர நிகழ்த்தினார். பல்கைலக்கழகப் பதிவாளர் ைனவர் ந. ேச ராமன் அவர்கள் 
வாழ்த் ைர வழங்கினார்.   

 
விழாவின் ெதாடக்கத்தில் நடனக் கைலயரசி நர்த்தகி நடராஜ் அவர்கள் 'தமிழ ' 

என் ம் ெபா ள் அைமந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சி ஒன்ைற நடத்தி நிைறந்த அரங்கின் 
பாராட் தல்கைளப்  ெபற்றார். 

 
ச்ேசரிப் பல்கைலக்கழக நாடகத் ைறப் ேபராசிரியர் ேவ சரவணன் அவர்கள் 'கடல் 

தம்' என் ம் நாடகத்ைத நிகழ்த்தி மாணவர்கைள ம் பார்ைவயாளர்கைள ம் நாடகத்ேதா  
ஒன்றச் ெசய்தார். விழா இ தியில் தமிழ்ப் ேபராயச் ெசயலர் ைனவர் பீ. . அபி ல்லா அவர்கள் 
நன்றி ைர வழங்கினார். 

 

 

 

 

 

 



வி  ெபற்றவர்கள் விவரம் 

 
 

வ. 
எண் 

வி  ெபயர் வி தாளர் ெபயர் வி க்குரிய ல் 
ெபயர் 

வி த் 
ெதாைக ( .) 

 

 

1. ைமப்பித்தன் 
பைடப்பிலக்கிய வி   
 

தி . ேதாப்பில் கம்ம  
மீரான் 
 
 

அஞ்சு வண்ணம் ெத  1,50,000/

2. ஜி. . ேபாப் ெமாழிெபயர்ப்  
வி  

தி . க. குப் சாமி 
 
 

என் ெபயர் சிவப்  1,50,000/

3. ெப.நா. அப் சாமி அறிவியல் 
தமிழ் வி  
 

ம த் வர் ேகா. 
அன்பழகன் 

வலிய எ ம்ேப 
வ வ ப்பான ட்ேட 

1,50,000/

4. ஆனந்தகுமாரசாமி 
கவின்கைல வி  
 

ைனவர் சா. பா சாமி அர்ச்சுனன் தபசு 1,50,000/

5. த் த்தாண்டவர் தமிழிைச 
வி  
 
 

தி . நா. மம்ம  
 

தமிழிைசப் ேபரகராதி 1,50,000/

6. வளர்தமிழ் வி  
 

ைனவர் 
க.சுந்தரபாண்டியன் 
 

தமிழில் ெபா ளிலக்கண 
வளர்ச்சி 

1,50,000/

7. பரிதிமாற் கைலஞர் வி  
 

ைனவர்  
ெச.ைவ. சண் கம் 
 

----- 
 

2,00,000/

8. பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி  
 

ைனவர் இரா. 
இளங்குமரனார் 
 

----- 
 

5,00,000/

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


