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ைனவர் பீ. .அபி ல்லா (அபி)            

ெசயலர் 

 
 

அன் ைடயீர், வணக்கம். 

 

 S.R.M. பல்கைலக்கழகம், தமிழ்ப்ேபராயம் என் ம் ஓர் அைமப்ைப உ வாக்கி, 
இைணயவழியாகத் தமிழ் உயர்கல்வி, கணினித் தமிழ்க்கல்வி, தமிழ்ச் சமயக்கல்வி, அரிய ல் 
பதிப் ப்பணி, தமிழ்ப்ேபராய வி கள் வழங்குதல் ஆகிய ெசயல்திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கிற . 

 தமிழ்ப்ேபராய வி கள் 2012 ஆம் ஆண்  தல் வழங்கப்ப கின்றன. சாகித்ய அகாடமி 
ேபான்ற நி வனங்கள் வழங்கும் வி த்ெதாைகைய விட அதிகமாக பாய் 11/2 இலட்சம்,  
2 இலட்சம், 5 இலட்சம் வி த் ெதாைககைளத் தமிழ்ப்ேபராயம் வழங்குகிற . 

 

 ேபராய வி கள் கீழ்க்கா ம் பத் த் தைலப் களில் வழங்கப்ப கின்றன. 

 

1. பைடப்பிலக்கியம் (சி கைத, நாவல், நாடகம்) 

 ைமப்பித்தன் பைடப்பிலக்கிய வி   - .1,50,000/ 

2. கவிைத 

 பாரதியார் கவிைத வி     - .1,50,000/ 

3. குழந்ைத இலக்கியம் 

 அழ. வள்ளியப்பா குழந்ைத இலக்கிய வி   - .1,50,000/ 

4. ெமாழிெபயர்ப்  

 ஜி. . ேபாப் ெமாழிெபயர்ப்  வி    - .1,50,000/ 

5. அறிவியல் தமிழ் 

 ெப.நா. அப் சாமி அறிவியல் தமிழ் வி   - .1,50,000/ 

6. கவின்கைல 

 ஆனந்தகுமாரசாமி கவின்கைல வி   - .1,50,000/ 
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7. தமிழிைச 

 த் த்தாண்டவர் தமிழிைச வி    - .1,50,000/ 

8. இளம் ஆய்வறிஞர் 

 வளர்தமிழ் வி      - .1,50,000/ 

9. சிறந்த தமிழறிஞர் / மதிப்  தைகஞர் 

 பரிதிமாற் கைலஞர் வி     - .2,00,000/ 

10. தமிழ்ப் ேபரறிஞர் / வாழ்நாள் சாதைனயாளர் 

 பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் வி     - .5,00,000/ 

 

வி  வழங்கும் தல் ஆண்டாகிய இவ்வாண்டில் பல்கைலக்கழக ேவந்தர் ைனவர் 
T.R. பச்ச த்  அவர்களின் பிறந்த நாளாகிய 24.8.12 அன்  நடந்த விழாவில் எட் த் 
தைலப் க க்குரிய வி கள் வழங்கப்பட்டன.  

 

வி க ம் வி  ெபற்ேறார் விவர ம் பின்வ மா  : 

 

வி  ெபற்றவர்கள் விவரம் 

 
வ. 

எண் 

 

வி ப் ெபயர் வி தாளர் ெபயர் வி க்குரிய ல் 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/



3 

 

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  

(மதிப்  
தைகஞர்(Fellowship) 
வி ) 

 

ைனவர்  
ெச.ைவ. சண் கம் 

 

----- 

 

2,00,000/

8. பாரிேவந்தர் ைபந்தமிழ் 
வி  

(வாழ்நாள் 
சாதைனயாளர் வி ) 

 

ைனவர்  
இரா. இளங்குமரனார் 

 

----- 

 

5,00,000/

 
 

வி க்ெகன வந்  ேசர்ந்த ல்களில் பாரதியார் கவிைத வி க்கும் அழ.வள்ளியப்பா 
குழந்ைத இலக்கிய வி க்கும் தகுதியான ல்கள் இல்லாைமயால் அவ்வி கள் இவ்வாண்  
வழங்கப்படவில்ைல. 
 

வி த்ேதர்  நைட ைறகள் 
 

வி  வழங்கும் ஆண் க்கு ஓராண்  ந்ைதய ன்  ஆண் களில் ெவளிவந்த 
ல்கள் பத்திரிைக விளம்பரம் லமாகத் தனியாரிடம் இ ந் ம், பதிப்பகம் ேபான்ற 

அைமப் களிலி ந் ம் ெபறப்பட்டன. 
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தமிழ்ப் ேபராயத்தின் ெபா க்கு  பரிந் ைரத்த பைடப்பாளிகள் / தமிழறிஞர்கள் ெகாண்ட 
ஆய்வர் கு ம் ந வர் கு ம் அைமக்கப்பட்டன. தல் எட்  வைக வி க க்கு 
ஒவ்ெவான் க்கும் இரண்டிரண்  ஆய்வர்கள் ெதரி  ெசய்யப்பட்டனர். இ திநிைல ந வர் கு  
எனப் பைடப்பாளிக ம் தமிழ் தறிஞர்க ம் ெகாண்ட ஐவர் கு  ஒன்  அைமக்கப்பட்ட . 

 

ல்கள் தமிழ்ப்ேபராயத்தின் வி க்கு வினால் அடிப்பைடத் ெதரி  ெசய்யப்ெபற்  
அைவ ஆய்வர் கு வின் ெதரி க்கு அ ப்பப்பட்டன. 

 

ஆய்வர்கு  ெதரி  ெசய்த ல்கள் ந வர் கு க்கு அ ப்பப்பட்  அவர்கள  
டி கள் ெபறப்பட்டன. பின்னர் ந வர்கு  கூடி இ தியான டி கைள ேமற்ெகாண்ட . 

அம் டி கள் தமிழ்ப்ேபராய விதிகளின்படி, ேபராயச் ெசயற்கு க் கூட்டத்தில் ஒப் தல் 
ெபறப்பட்டன. டி கள் 24.8.12 அன்  நடந்த விழாவில் அறிவிக்கப்பட்  வி கள் 
வழங்கப்பட்டன. 

 

ேமற்கண்ட வி கள் தமிழ்ப்பைடப் லகி ம் ஆய்  உலகி ம் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கங்கைள ஏற்ப த் ம் என்பைதத் தாங்கள் அறிவீர்கள். தங்கள் இதழில் இவ்விவரங்கைள 
அறிவிப்பாக ம் ல் மதிப் ைர ேபான்ற பகுதிகளி ம் ெவளியிட்  உத மா  அன் டன் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம். வி  ெபற்றவர்களிடம் ேநர்காணல் நிகழ்த்தி அவர்கைள வாசக உலகம் 
உண மா  ெசய்வைத ம் எதிர்பார்க்கிேறாம்.  

 

தங்கள் தகவல்கைள எங்கள் இைணய கவரியி ம் ெதரிவிக்கலாம். 
 

 மிக்கநன்றி. 
 

காட்டாங்குளத் ர்           பீ. . அபி ல்லா 

03.09.2012 ெசயலர் 

 
இைணப்  : வி ப் பாராட் ப் பட்டய நகல். 
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