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GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-636 007. 

POST GRADUATE AND RESEARCH DEPARTMENT OF TAMIL 

M.A., (SEMESTER)-SYLLABUS UNDER CBCS (For the candidates 

admitted from the academic year 2017-2018 onwards) 

 REGULATIONS 

I. OBJECTIVES OF THE COURSE: 

1. To impart knowledge in advanced concepts and application in various 

fields of Tamil literature. 

2. To teach the recent developments in the various areas of Arts. 

3. To orient the students in the applied aspects of different advanced 

Language & Skill practices. 

4. To provide the students the avenues of studies in parallel professional 

courses. 

5. To equip the students to occupy the important positions in Society and 

related organisations. 

6. To inspire the students to apply the knowledge gained for the 

developments of society in general. 

II. ELIGIBILITY FOR ADMISSION 

 Candidates seeking admission to the first year of the Master of Arts 

degree course shall possess. 

a) M.A.,/B.Lit. 

III. DURATION OF THE COURSE: 

 The course shall extend over a period of two academic years consisting 

of four semesters. Each academic year will be divided into two semesters. The 

First semester will consist of the period from July to November and the second 

semester from December to April. The subjects of study shall be in accordance 

with the syllabus prescribed from time to time.  

IV.   ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF DEGREE: 

 A candidate shall be eligible for the award of the degree only if he/she 

has undergone the prescribed course of study for a period of not less than two 

academic years with four semesters and passed the examination prescribed 

thereof. 
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V.    SUBJECTS OF STUDY AND SCHEME OF EXAMINATION 

 The total number of subjects of study will be 19 including one project 

work. The project work carries 200 marks. The project Report must be 

submitted through the supervisor and the Head of the Department on or before 

31st March of the second year. 

VI. (a). QUESTION PAPER PATTERN FOR ALL THEORY PAPERS: 

        Time:3 Hours            Maximum Marks:75 

Marks 

Part A: 5x5=25 Marks 

Answer all questions 

(One question drawn from each unit with internal choice) 

Part B: 5x10=50 Marks 

Answer all questions 

(One question drawn from each unit with internal choice) 

VII. PASSING MINIMUM: 

 A candidate shall be declared to have passed the examination if the 

candidate secures not less than 50% of the marks in semester examination and 

in IA in each course or practical. The candidate should get a minimum of 50% 

marks in SE as well as a minimum of 50% marks in IA, i.e.a minimum of 38 

marks out of 75 in SE and a minimum of 12 marks out of 25 in IA in the theory 

courses. 

1. Attendance 

The minimum number of hours of lectures, tutorials, seminars or practical’s 

which a student shall be required to attend for eligibility to appear at the end 

semester examination shall not be less than 75% of the total number of lectures, 

tutorials, seminars or practical sessions. 
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1. 1  Evaluation 

There shall be Continuous Evaluation (CE) and End Semester Evaluation (ESE) 

for each course. CE is based on specific components viz., attendance, tests, 

assignments and seminars. The CE shall carry a   weightage of 25 Per cent and 

ESE shall carry a weightage of 75 per cent. The weightage of each component 

of CE shall be: Attendance – 5, Assignment / seminar – 10 and test papers -10. 

The teacher shall define the expected quality of an assignment in terms of 

structure, content, presentation etc. and inform the same to the students. Due 

weight may be given for punctuality in submission. Seminar shall be graded in 

terms of structure, content, presentation, interaction etc. 

The allotment of grade for attendance shall be as follows: 

Attendance less than 75% - 0 Mark 

75 % & less than 81%       - 1 Mark 

81 % & less than86%        - 2 Marks 

86 % & less than 91%       - 3 Marks 

91 % & less than 96 %      - 4 Marks 

96% & above            - 5 Marks  

1.2 Assignments/ Seminars 

Each student shall be required to do one assignment or one seminar for each 

course. The seminars shall be organized by the teacher / teachers in-charge of 

CE and the same shall be assessed by a group of teachers including the teacher 

/ teachers in-charge of that course. 

1.3 Tests 

For each course there shall be at least two class tests during a semester. Grades 

for the test component in CE shall be awarded on the basis of the grades secured 
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for the better of the two class tests. Valued answer scripts shall be made 

available to the students for perusal within 10 days from the date of the test. 

1.4 End Semester Evaluation (ESE) 

End Semester Examination of all the courses in all semesters shall be conducted 

by the College. The duration of examination of all courses shall be 3 hours.  

1.5 Evaluation of Project 

The report of the project shall be submitted to the Department in duplicate 

before the completion of the fourth semester. There shall be no CE for project 

work. A Board of two examiners appointed by the University shall evaluate the 

report of the project work. 

The viva – voce based on the project report shall be conducted individually. For 

the project work and viva-voce a candidate should secure 50% of the marks for 

pass. The candidate should compulsorily attend viva-voce examination to 

secure pass in the paper. 

 Candidates who do not obtain the required minimum marks for a pass in 

a course or project Report should appear and pass the same in the subsequent 

appearance. 

VIII. CLASSIFICATION OF THE SUCCESSFUL CANDIDATES: 

 The performance of the student is indicated by letter Grades and the 

corresponding Grade Point (GP), Grade Point Average (GPA) and Cumulative 

Grade Point Average (CGPA). 
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Letter Grade 

Cumulative 

Grade Points 

Average 

Grade 

Description 

Range of 

Marks* 

S 10 Outstanding 90-100 

A 9 Excellent 80-89 

B 8 Very Good 70-79 

C 7 Good 60-69 

D 6 Average 50-59 

RA 0 Re-appear 0-49 

          

 A student is deemed to have completed a course successfully and earned 

the appropriate credit, only if, the candidate earned a grade of D and above. RA 

denotes the candidate should Re-appear to complete the course. 

GP   =   (Marks obtained in a course x credit)/10 

     Total Grade points earned in a semester 

G .P. A =                --------------------------------------------------------- 

          Total Credits registered in a semester 

                  Sum of Grade Points earned 

CGPA =                         ----------------------------------------- 

                   Sum of credits registered 

Classification   

CGPA   9 and above  I Class with distinction 

CGPA between 7 and 8.9  I Class 

CGPA between 6 and 6.9  II Class 
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Note: 

         The above classification shall be given for 

 Over all performance including Non-Major Electives and Skill based 

Courses. 

IX. RANKING: 

Candidates who pass all the examinations prescribed for the course in the First 

appearance only are eligible for ranking. 

X. MAXIMUM DURATION FOR THE COMPLETION OF THE PG 

PROGRAMME: 

The maximum duration for completion of the PG course shall not exceed eight 

semesters. 

XI. COMMENCEMENT OF THIS REGULATION: 

These regulations shall take effect from the academic year 2017-2018, i.e., for 

students who are to be admitted to the first year of the course during the 

academic year 2017-2018 and thereafter. 

XII. TRANSITORY PROVISION: 

Candidates who were admitted to the PG course study from the academic year 

2017-2018 shall be permitted to appear for the examinations under the 

regulations for a period of three years i.e., upto and inclusive of the examination 

of April/May 2017. 
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GOVERNMENT    ARTS  COLLEGE ( AUTONOMOUS), SALEM – 637007, 

UG UNDER CBCS ( M.A., TAMIL LIERTATURE) 

For  the  Candidates   Admitted  from  the   Academic   year 2013 – 2014 

Se
m 

Course 
Code 

Study 
Componen
ts 

Title of the Course Instr. 
Hours/ 
Week 

Credits                          Marks 

I.A S.E Total 

I 

17PTL01 Core 
Course - I 

Paper – I Tholkappiyam  
Ezhuththathikaram 

6 5 25 75 100 

17PTL02 Core  
Course - II 

Paper – II  Modern 
Literature  

6 4 25 75 100 

17PTL03 Core  
Course - II 

Paper – III Minor 
Literature 

6 4 25 75 100 

17PTL04 Core  
Course - IV 

paper – IV History of 
Kongu Nadu varalaaru 

6 4 25 75 100 

17PTLM1 Major 
Elective 
Course - I 

Folk  Literature 6 3 25 75 100 

  Total 30 20   500 

II 

17PTL05 Core 
Course – V 

Paper – V  
Tholkappiyam - 
Chollathikaram 

7 6 25 75 100 

17PTL06 Core  
Course – VI 

Paper – VI  
Oppilakkiyam 

7 6 25 75 100 

17PTL07 Core  
Course – 
VII 

Paper – VII  Epics 7 5 25 75 100 

17PTL08 Core  
Course - 
VIII 

Paper – VIII  General 
Linguistics 

6 5 25 75 100 

17HUMR
T 

Nov -Major 
Elective 
Course - I 

Human Rights 3 3 25 75 100 

  Total 30 25   500 

III 

17PTL09 Core 
Course – IX 

Paper – IX 
Tholkappiyam 
Porulathikaram –
Except Cheyyulial 

7 6 25 75 100 

17PTL10 Core  
Course –X 

Paper – X Moral  
Literature  

7 6 25 75 100 

17PTL11 Core  
Course – XI 

Paper – XI  Research 
Methodology 

7 5 25 75 100 
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PTLCC12 Core 
Course – 
XII 
 

Paper – XII Internet 
Tamil 

6 4 25 75 100 

17GENST Nov -Major 
Elective 
Course - II 

General   Studies for 
Competitive  
Examinations 

3 3 25 75 100 

 

 Total 30 25   500 
 
 
 

IV 

17PTLCC1
3 

Core 
Course – 
XII 
 

Paper – XII Sangam 
Literature  

6 4 25 75 100 

17PTLCC1
4 

Core  
Course –
XIII 

Paper – XIII Tamilar 
Kalaigal 

6 4 25 75 100 

        

17PTLM2 -Major 
Elective 
Course - II 

Paper – II 
Mozhipeyarpu ilakiyam 

6 3 25 75 100 

17PTLCBP
R 

Project Dissertation  Viva - 
Voce 

6 10 25 75 200 

   150 

         

 Total 30 25   500 

   Total 120 90   2000 
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muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á) 

nry« - 636 007 

jäœ¤Jiw 

ghl¤Â£l¡FG (2017-2018) 

 

ãiy bga® ifbah¥g« 

cW¥Ãd®fŸ 

1. 

Kidt®. Ó Fznru‹ 

ÏiznguhÁça® k‰W« Jiw¤jiyt® 

 

2. Kidt®. g. K¤Jrhä 

ÏiznguhÁça® 

 

3. Kidt®. Ïuh. rhªÂ 

ÏiznguhÁça®   

 

4. Kidt®. í. Ãnukyjh 

ÏiznguhÁça®  

 

5. Kidt®. br. njtuh#& 

cjé¥nguhÁça®   

 

6. Kidt®. Ïuh. m¢Rj‹ 

cjé¥nguhÁça®   

 

7. Kidt®. o.nf. Á¤Âiubršé 

cjé¥nguhÁça®   

 

8. Kidt®. t. ckhuhâ 

cjé¥nguhÁça®   

 

9. Kidt®. Ïuh. ÂU¥gÂ 

cjé¥nguhÁça®   

 

10. Kidt®. fh. fh®¤Ânfa‹ 

cjé¥nguhÁça®   

 

11. ÂU. mu§f Óåthr‹ 

cjé¥nguhÁça®   

 

12. Kidt®. ». bfsç 

cjé¥nguhÁça®   

 

13. ÂUkÂ. K. r©Kf¥Ãçah 

cjé¥nguhÁça®   

 

14. Kidt®. ». rªÂu‹ 

cjé¥nguhÁça®   
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Kjš gUt« 

17PTL 01 

Core - I 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Kjš gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 1 bjhšfh¥Ãa« - vG¤jÂfhu« 

(e¢Ádh®¡»åa® ciu) 

 
ghl neh¡f« :  

1. bjhšfh¥Ãaç‹ vG¤Ây¡fz¡ nfh£gh£il m¿jš 

2. rh®bgG¤JfŸ g‰¿a bjhšfh¥Ãaç‹ fU¤ij m¿jš  

 

khzt® bgW« Âw‹:  

1. bjhšfh¥Ãa® fhy¤ jäœ vG¤Ây¡fz¤ij m¿»wh‹. 

2. vG¤J tot« g‰¿a bjhšfh¥Ãaç‹ fU¤ij m¿»wh‹. 

3. òz®¢Á tiffŸ, rhçia¥ òz®¢Á M»adt‰iw m¿»wh‹. 

 

cŸsl¡f« 

TW : 1   ü‹kuò – bkhêkuò 

 

TW : 2  Ãw¥Ãaš – òzçaš 

 

TW : 3  bjhifkuò – cUÃaš 

 

TW : 4  cæ®ka§»aš – òŸëka§»aš 

 

TW : 5  F‰¿aYfu¥ òzçaš 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1. ü‹kuò bga®¡fhuz« 

2. bjhšfh¥Ãaç‹ rh®bgG¤J¡ nfh£ghL 

3. rhçia¥ òz®¢Á 

 

FG¢ brašghL :  

1. r§f¥ghlšfëš cŸsbjhšfh¥Ãaç‹ òz®¢Á éÂfis¡ f©l¿jš 

2. r§f¢ brh‰fëš cŸs gFÂfis¡ fhQjš 

3. éid¢ brh‰fëš cŸs éFÂfis m¿jš 

 

ghlüš :  

1. Ïs«óuz® (ciu)  bjhšfh¥Ãa« -  vG¤jÂfhu«, 

irt Á¤jhªj ü‰gÂ¥ò fHf«,  

br‹id. 
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gh®it üšfŸ:  

1. br. it. r©Kf«,   vG¤Ây¡fz¡ nfh£ghL,   

kJiu Ûdh£Á ãiya«, kJiu. 

2. Â.nt. nfhghiya®   jäœ Ïy¡fz¥ngufuhÂ, 

m©zhkiy¥gšfiy¡fHf 

btëpL, Áj«gu«. 

3. Ph. njtnea¥ghthz®    bkhêahuhŒ¢Á¡ f£LiufŸ, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

4. .......................................   Ïy¡fz MŒtl§fš, 

m©zhkiy¥gšfiy¡fHf 

btëpL, Áj«gu«. 

5. M. Átè§fdh®                                     bjhšfh¥Ãa ciuts«, 

(vG¤jÂfhu¤ bjhFÂfŸ), 

m©zhkiy¥gšfiy¡fHf    

btëpL, Áj«gu«. 

 

Ïiza KftçfŸ: 

1. www.noolagam.com 

2. www.sansatham.com 

3. www.tamilpeper.com 

4. www.stone.tamillexican.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noolagam.com/
http://www.sansatham.com/
http://www.tamilpeper.com/
http://www.stone.tamillexican.com/
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17PTL 02 

Core - II 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Kjš gUt« - (2017 – 2014 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 2 Ï¡fhy Ïy¡»a§fŸ 

 

ghl neh¡f«: 

1. ÏUgjh« ÏUg¤njhuh« ü‰wh©oš Ï¡fhy¤ jäHf¥  

gil¥ghs®fisÍ«, mt®fë‹ gil¥òfisÍ«, ghLbghUŸfisÍ« 

m¿Kf¥gL¤Jjš 

2. ÏUgjh« ÏUg¤njhuh« ü‰wh©L¥ gil¥ghs®fë‹ gil¥òfë‹ tê 

el¥Ãaš Á¡fšfis cz®¤Jjš 

3. r_f kh‰w¤Â‰fhd¥ ò¤Ây¡»a§fë‹ g§fë¥ig tH§Fjš 

 

khzt® bgW« Âw‹: 

1. òÂa Ïy¡»a§fis¥ gil¡F« M®t« bgWt® 

2. òÂa c¤ÂfisÍ« ghLbghUŸfisÍ« m¿ªJ ò¤Ây¡»a« gil¡F« 

Âw‹ bgWt® 

3. ò¤Ây¡»a§fë‹ ngh¡»id m¿t® 

 

cŸsl¡f« 

 

myF – 1 féij 

 ghuÂah® Kjš gh.é#Œ tiu 50 féijfŸ 

 

myF – 2 ÁWfij 

 òJik¥Ã¤j‹  fijfŸ (Kjš 25 ÁWfijfŸ k£L«)  

myF – 3 ehlf« 

 kndh‹kÙa«  -  nguh.Rªju«ÃŸis 

 

myF – 4 ehtš 

 Nš  - nrh. j®k‹  

 

myF – 5 f£Liu 

 ghuÂah® f£LiufŸ bjhF¥ò 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. xU gil¥ghëæ‹ tuyhW 

2. òidfij¡ f£lik¥ò 

3. féij c¤ÂfŸ 
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FG¢brašghL : 

1. ÁWfij vG¤jhs® gil¥òfis thÁ¤J éthÂ¤jš 

2. eÅd ehlf c¤Âfis neçš fhQ« thŒ¥òfis më¤jš 

3. òJ¡féij, iAT féij M»adt‰iw¥ gil¤jš 

 

ghl üšfŸ : 

1. òJik¥Ã¤j‹ fijfŸ milahs« gÂ¥gf«, ÂU¢Á. 

 

2. Nš-nrh.j®k‹ milahs« gÂ¥gf«, ÂU¢Á. 

 

3. ghuÂah® f£LiufŸ ãô br‹R ò¡ AÎ°, br‹id. 

 

 

gh®it üšfŸ : 

1. kh.Ïuhkè§f«,   ÏUgjh« ü‰wh©L jäœ Ïy¡»a«, 

jäœ¥ò¤jfhya«, br‹id. 

2. fh.Át¤j«Ã,   jäœ¢ ÁWfij kuò¡féij  

bjhl®òilanjh‰wK« ts®¢ÁÍ«, 

jäœ¥ò¤jfhya«, br‹id. 

3. kh.Ïuhkè§f«,   ehtš Ïy¡»a, 

ãô brŠRç ò¡ AÎ°, br‹id. 

4. f.óuz¢rªÂu‹,   Ã‹ eÅd¤Jt«, 

milahs« gÂ¥ò¡FG, ÂU¢Á. 

5. m¥JšuFkh‹,   òJ¡féijæš F¿pL, 

m‹d« btëpL, Átf§if. 

6. tšè¡f©z‹,   òJ¡féijæ‹ njh‰wK« ts®¢ÁÍ«, 

m‹d« btëpL, Átf§if. 

7. F.gukÁt‹.,   Ï¡fhy¤jäœ kuò, 

milahs« gÂ¥ò¡FG, ÂU¢Á. 

 

 

Ïiza KftçfŸ : 

1. www.tamilvu.org 

2. www.sirukathaigal.com 

3. www.sramakrishnan.com 

4. www.noolulagam.com 

5. www.katuraitamil.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirukathaigal.com/
http://www.sramakrishnan.com/
http://www.noolulagam.com/
http://www.katuraitamil.blogspot.com/
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17 PTL 03 

Core - III 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Kjš gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 3 Á‰¿y¡»a§fŸ 

 

ghlneh¡f« : 

1. Á‰¿y¡»a§fë‹ Ïy¡»a¡fs«, fhy«, mik¥ò M»at‰iw és¡Fjš 

2. Ïy¡»a« f‰gÂš <Lgh£il ts®¤jš 

3. Ïy¡»a¤ij¢ Rit¥gj‰F¡ f‰Ã¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. Á‰¿y¡»a¥ gæ‰Á bgWt® 

2. Á‰¿y¡»a¡fhy¢ rKjha¤ij m¿ªJ bfhŸt® 

3. Ïy¡»a¤ij¢ Rit¡f¤ bjçªJ bfhŸt® 

 

cŸsl¡f« 

 

myF : 1  fè§f¤J¥guâ (KGtJ«) 

 

myF : 2 K¡Tl‰gŸS (KGtJ«) 

 

myF : 3 ÂU¡nfhitah® (Kjš üW ghlšfŸ) 

 

myF : 4 m) mHf® »ŸiséL öJ 

  M) Óu§f ehaf® Crš 

   

myF : 5 m) kJiu Ûdh£Áa«i¥ ÃŸis¤jäœ 

   (br§Ñiu¥ gUt«, m«khid¥ gUt«) 

   M. ehšt® eh‹kâkhiy 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1. ngh® Kiw 

2. kŸs®fë‹ thœéaš 

3. FHªij¥gUt¤Â‹ Ïašò 

 

FG¢ brašghL :  

1. g©ila ngh®Kiwfis¢ nrfç¤jš 

2. ÂU¡nfhitahçš cŸs mf¥bghUŸ TWfis¤ bjhF¤jš 

 

gh®it üšfŸ :  

1. e.Å.brauhk‹  - Á‰¿y¡»a¢ bršt«, 

   kâthrf® üyf«, 
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   Áj«gu« - 1 

 

2. ----------   - Á‰¿y¡»a¤ wdhŒÎ, 

    kâthrf® üyf«, 

    Áj«gu« - 1 

3. K.mUzhry«  (g.M) - Ãugªj kuÃaš, 

    muÁd® Ñœ¤Âir¢ RtofŸ üyf«, 

    br‹id. 

4. r.nt.R¥Ãukâa‹ (g.M.) - Ãugªj Ôg«, 

   jäœ¥gÂ¥gf«, 

   br‹id. 

5.                              - Á‰¿y¡»a¢ brh‰bghêÎfŸ, 

    _‹whtJ khehL, 

    bj‹åªÂa irt Á¤jhªj ü‰gÂ¥ò¡ fHf« 

    br‹id. 

 

Ïiza KftçfŸ: 

1. www.tamiluv.com 

2. www.projectmadurai.com 

3. www.gunathamizh.com 

4. www.srmuniv.ac.in 

5. muthaloor.bloggspot.com 

6. tamilvirtuval academy 

7. Thamizhaaivu.blggspot.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

http://www.tamiluv.com/
http://www.projectmadurai.com/
http://www.gunathamizh.com/
http://www.srmuniv.ac.in/
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17PTL 04 

Core - IV 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Kjš gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 4 bfh§Feh£L tuyhW 

 

ghlneh¡f« : 

1. bfh§Feh£L tsikÍ«, k¡fë‹ ehfçf  thœ¡if KiwiÍ« m¿jš 

2. bfh§Feh£L¢ Áw¥òfisÍ«, všiyfisÍ« tuyh‰¿aš neh¡nfhL 

f‰Ã¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. r§f fhy¤ÂèUªJ j‰fhy« tiu cŸs bfh§Feh£L k¡fis Ïd« 

fhQjš 

2. nguur®fŸ, Á‰wur®fŸ FWãy k‹d®fŸ, òyt®fŸ M»nah®fë‹ 

jå¤Âw‹fis cz®jš 

 

cŸsl¡f« 

TW – 1 :  bfh§F ehL 

 c«g®fhL ( ahidkiy¡fhL) –xfªö® - fUñ® - f©ou« - f£oehL – 

fh_® - FÂiukiy – e‹wh kiy – é¢ÁehL  - btŸsÿ® -itahéehL – 

bfhšèkiy -  ÂU¢br§nfhL  - òfêô® - ò‹dhL – vUikô® - óêehL – khªij 

– bjh©o.  

 

 TW – 2 :  bfh§Feh£L k‹d®fŸ 

 bfh§f®fŸ – nfhr®fŸ – f£ofŸ – bfh§F¢ nrhH®fŸ – 

bfh§F¥gh©oa®fŸ – é#aefu k‹d®fŸ – kJiu eha¡f®fŸ – iAj® mè – Â¥ò 

- FWãy k‹d®fŸ – mÂfkh‹ - Xç – fGÎŸ – Fkz‹ - é¢Á¡nfh –FÂiu 

kiy¡bfh‰wt® - eŸë – ò‹dh£lur®. 

 

TW  - 3  rkaãiy 

 rkaK« r_fK« - r§ffhy têghL –Át¤jy§fŸ – rka¥gâfŸ – irt«, 

itzt«, rkz«, bgs¤j« - rka ešèz¡f« - nfhæšfŸ  - rkz¥gŸëfŸ –

»¿¤jt« - ÏRyh«  - gÂbd© FofŸ – FotiffŸ. 

 

TW 4 :  bfh§Feh£lh® jäœ¥gâ 

 bgU§F‹ù® »Hh® - bgh‹Koah® - bgU§fij - Ïuhtzfhéa« rka 

Ïy¡»a§fŸ – Á‰¿y¡»a§fŸ – eh£L¥òw   Ïy¡»a§fŸ – m©z‹kh® Rthä 

fij – fij¥ghlšfŸ - Ï¡fhy Ïy¡»a§fŸ. 
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TW – 5 :  éLjiy¡F¥Ã‹ bfh§FehL 

 éLjiy¥nghçš bfh§FehL – Ôu‹ Á‹dkiy - bgçah® - Ïuh#hí - 

ÂU¥ó® Fku‹ - ehk¡fš féP® - ts®¢Á. 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1. bfh§F eh£L k‹d®fŸ 

2. bfh§F eh£L¥ òyt®fŸ 

3. bfh§F eh£L všiyfŸ 

M»adt‰iw tuyh‰¿anyhL x¥ÃLjš. 

 

FG¢ brašghL :  

 

1. bfh§F eh£L R‰Wyh¤jy§fis khzt®fŸ gh®itælš 

(bghGJngh¡F) 

2. bfh§F eh£oš Áw¥ò¥ bg‰w jy§fis¡ fhQjš (M‹äf«) 

 

ghlüšfŸ 

1. bfh§Feh£L  tuyhW  - kæiy Óå nt§flrhä, 

   ghit g¥ënfõ‹°,  

   142, #håfh‹ rhiy, Ïuha¥ng£il, 

   br‹id – 600 014. 

   bjhiyngÁ : 28482441 

        28482973. 

   email : pavai123@yahoo.com 
2. bfh§F« jäG«   - Kidt® Ïuh.fh.khâ¡f«, 

   jkaªÂ gÂ¥gf«, 

   Óåthr ÅÂ, nfhÃ – 638 452. 

   <nuhL kht£l«. 

3. nfhit »Hh®  

nfh.k.Ïuhk¢rªÂu‹ br£oah®     bfh§Feh£L tuyhW,  

                  jt¤ÂU rhªjè§f mofsh®,  

                                                                                    jäœ¡fšÿç,  

     ng%® - 641 010. 

 

gh®it üšfŸ 

1. òyt® FHªij     bfh§Feh£L¥òyt®fŸ, 

     ó«òfh® gÂ¥gf«, 

     br‹id. 

2. òyt® Ïuh. Ïs§Fku‹   bfh§Feh£L¥òyt®fŸ,   

     irt Á¤jhªj ü‰gÂ¥ò¡ fHf«,  

     br‹id. 

 

3. »U£ozrhä     bfh§Feh£L¥òw¥ghlšfŸ , 

bjhF¥ò  I & II,                 

k¡fŸ btëpL, br‹id. 

4. ................     bfh§Fnjr uhrh¡fŸ, 
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Ñœ¤Âir Xiy¢Rto üyf«, 

br‹id. 

5. ...............      bfh§Fk©ly¢rjf§fŸ, 

ng%® rhªjè§f  mofsh® 

jäœ¡fšÿç, btëpL, ng%®. 

6. ..............      bfh§Feh£L tuyh‰W¡  

fU¤ju§f¡ f£LiufŸ, 

ghuÂah® gšfiy¡fHf                                                                                            

btëpL. 

7. fh.m¥gh¤Jiuah®    bfh§Feh£L tuyhW, 

        NCBH, br‹id. 

8. fh. m¥gh¤Jiuah®    bfh§F¤jäHf tuyhW, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

9. òyt® FHªij    bfh§F FykâfŸ, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

10. òyt® FHªij    bfh§FehL« jäG«, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

11. òyt® FHªij    bfh§F eh£L tuyhW, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

12. e. MdªÂ (ciu)    bfh§F k©ly rjf«, 

bfsuh Vb#‹Ó°, br‹id. 

13. rhä. Áj«gudh®    gHªjäH® muÁaš, 

bfsuh Vb#‹Ó°, br‹id. 

14. nfhit »Hh®     bfh§F ehL« rkzK«, 

jäœk© gÂ¥gf«, br‹id. 

 

Ïiza KftçfŸ: 

1. saravananveeraiah.blogspot.com 

2. konguthendra.blogspot.com 

3. www.wikipedia.org 

4. konguinam.blogspot.com 

5. varalaatrupudhayal.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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 17PTLM1 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Kjš gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jäH® fiyfŸ(NON MAJOR ELECTIVR PAPER) 

 

ghl neh¡f« : 

1. jäHf tuyh‰¿š fhyªnjhW« fiyfŸ ts®ªj tuyh‰iw m¿jš   

2. fhyªnjhW« ts®ªj f£ll¡fiyæ‹ ts®¢Áia m¿jš 

3. fhyªnjhW« Á‰g¡fiyæ‹ Áw¥igÍ« tifiaÍ« cz®jš 

4. jäHç‹ Xéa¤Âwid btë¥gL¤jš 

5. ehlf¡fiyæ‹ bjh‹ikiaÍ« tifiaÍ« m¿a¢brŒjš 

 

khzt® bgW« Âw‹:  

 1. jäHç‹ g©gh£oaš TWfis m¿jš  

 2. fiyfŸ tê thœ¡ifia¢ br«ikah¡»¡ bfhŸSjš 

  

cŸsl¡f« 

myF : 1 f£ll¡fiy  

f£ll¡fiy – f£ll¡fiyæ‹ njh‰wK« ts®¢ÁÍ« - r§ffhy« - gšyt® 

fhy« - nrhH® fhy« - eha¡f® fhy« - gh©oa® fhy« - ku¡f£ll§fŸ – br§f‰ 

f£ll§fŸ – ghiw¡nfhæšfŸ – f‰wëfŸ – khl¡nfhæšfŸ – nfhæè‹ tiffŸ 

– My¡nfhæš – Ïs§nfhæš – fu¡nfhæš – PhH‰nfhæš – bfhFo¡nfhæš – 

kâ¡nfhæš. 

 

myF : 2 Á‰g¡fiy  

Á‰g¡fiy – fhyªnjhW« Á‰g¡fiy – r§ffhy« - gšyt® fhy« - nrhH® 

fhy« - gh©oa® fhy« - eha¡f® fhy« - Á‰g tiffŸ – Rij¢ Á‰g« - RLk© 

Á‰g« - ku¢ Á‰g« - nj®¢Á‰g« - etghõhz¡ fyit¢ Á‰g« - fL r®¡fiu nahf¢ 

Á‰g« - kh¡fš Á‰g« - kâ¢Á‰g« - ryit¡fš Á‰g« - jªj¢ Á‰g« - cnyhf¢ 

Á‰g« - rkz, bgs¤j¢ Á‰g§fŸ. 

 

myF : 3 Xéa¡fiy  

Xéa¡fiy – Xéa¡fiyæ‹ gHik- Rt® Xéa« - r§ffhy Xéa« - 

gšyt®, nrhH® fhy Xéa§fŸ – gh©oa® fhy Xéa§fŸ – eha¡f® fhy Xéa§fŸ 

– Á¤j‹d thrš Xéa« - fhŠÁ fæyhrehj® Xéa« - gidkiy Xéa« - jŠir¡ 

nfhæš Xéa« - Ãw Xéa§fŸ. 

 

myF : 4 Ïir¡fiy  

Ïir¡fiy – fé‹ fiyfëš Ïir¡fiy – r§f Ïy¡»a§fëš Ïir – 

g¡Â Ïy¡»a§fëš Ïir – fh¥Ãa Ïy¡»a§fëš Ïir – Ïir üšfŸ – 

Ïir¡fiy rhrd« - Ñ®¤jidfŸ – ÏirahÁça®fŸ – jäêir K«_®¤ÂfŸ – 

mªãa® M£Áæš Ïir¡fiy – jäêiræ‹ kW ky®¢Á – rkzU« Ïir¡fiyÍ«  
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myF : 5 ehlf¡fiy  

ehlf¡fiy   –   jäœ   ehlf¤Â‹  njh‰wK«  ts®¢ÁÍ«21 -  r§f fhy« -  

gšyt® fhy« - nrhH® fhy« - eha¡f® fhy« - Ã‰fhy« - ehlf tiffŸ – tuyh‰W 

ehlf« - r_f Ó®ÂU¤j ehlf« - vŸsš ehlf« - bghGJngh¡F ehlf« - féij 

ehlf« - Xu§f ehlf« - bkhêbga®¥ò ehlf« - jGtš ehlf« - thbdhè ehlf« - 

bjhiy¡fh£Á ehlf« - ehlf kWky®¢Á – g«kš r«gªj Kjèah® - r§fujhr® - 

o.nf.v°. rnfhju®fŸ – eth¥ Ïuh#khâ¡f« - Âah» éRtehjjh° - Ï‹iwa 

ehlf ãiy. 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. jäHç‹ f£ll¡fiyæ‹ njh‰w« ts®¢Á 

2. jäHç‹ Xéa¡fiy tuyhW 

3. jäHç‹ Ïir¡fiy ts®¢Á 

4. jäHç‹ Á‰g¡fiy tuyhW 

5. jäHç‹ ehlf¡fiyæ‹ njh‰wK« ts®¢ÁÍ« 

FG brašghL : 

1. gšntW fiyfë‹ òif¥gl§fis¢ nrç¤jš. 

2. nfhæšfS¡F¢ br‹W gh®¤J Á‰g¡fiy g‰¿ m¿jš 

3. Á¿a ehlf§fis ãfœ¤Jjš 

 

gh®it üšfŸ : 

1. jäH® ts®¤j mHF¡ fiyfŸ  – kæiy Óånt§flrhä, 

     kâthrf® gÂ¥gf«,  

      8/7 Á§f® bjU, ghçKid, 

      ÂUtšè¡nfâ,  

             br‹id – 600 005. 

2. gHªjäH® f£ll¡ fiyÍ« efuik¥ò«  - eh. gh®¤jrhuÂ, 

   jäœ¥ò¤jfhya«, 

   58-bjëÁ§f¥bgUkhŸ    

   nfhæš bjU, 

   ÂUtšè¡nfâ,  

   br‹id – 600 005. 

3. jäœ¥g©gh£L tuyhW   - br. it¤Âaè§f‹, 

    m©zhkiy¥ gšfiy¡  

    fHfbtëpL, 

    itfiw¥ gÂ¥gf«, 

    Â©L¡fš – 624 004. 

 4. bt§flrhäehj‹    - jäHf¡fiyfë‹ Ï‹iwa 

   Kf§fŸ,  

   ÏUth£Á gÂ¥gf«, br‹id. 
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5. mut¡nfh‹    - ÏªÂa k©âš Xéa 

   ãfœÎfŸ, 

   ÏUth£Á gÂ¥gf«, br‹id. 

6. MW. mHf¥g‹    - jäœ ehlf¤Â‹ njh‰wK«  

         ts®¢ÁÍ«, 

  m©zhkiy¥ gšfiy¡ fHf  

   btëpL. 

Ïiza Kftç 

 www. Wikipiedia. com  

 www.thamizhagam.net 

 www. noolaham.org 

 www.tamilvu.org 

 www.poetryinstone.in 

  

 

1.  m. éehaf_®¤Â gÂ¥ò¡fiy  

ghyKUf‹ gÂ¥gf« 

1991 

2.  F. Phdr«gªj« ngR« fiy  

NCBH br‹id, 

2004 

3.  k. ÂUkiy ng¢R¡fiy  

Ûdh£Á  gÂ¥gf«, kJiu 

2009 

4.  cyfeha» thU§fŸ  ng¢rhs® Mfyh« 

NCBH br‹id, 

2006 

5.  v°. Átfhä bkhê bga®¥ò¤ jäœ 

 IITS 
2004 

6.  brß¥ KfkJ bkhê bga®¥òfS« thŒ¥òfS«  

beŒntè  

1997 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thamizhagam.net/
http://www.tamilvu.org/
http://www.poetryinstone.in/
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17PTL 05 

Core - V 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 5 bjhšfh¥Ãa« - brhšyÂfhu« 

(nrdhtiua® ciu) 

 

ghlneh¡f« : 

1. bjhšfh¥Ãa® K‹it¡F« brhšèy¡fz éÂfis m¿jš 

2. ehštif¢ brh‰fë‹ Ïy¡fz¤ij m¿jš 

3. bjhšfh¥Ãa®fhy¤ jäœ¤ bjhluik¥ig m¿jš 

4. tG, tGtikÂ, tHhãiy M»adt‰iw m¿jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. brhšyh¡f« g‰¿a m¿Î bgW»‹wd® 

2. bkhêia¥ ÃiHæ‹¿¥ ngrÎ« vGjÎ« m¿»‹wd® 

3. jäœ¢ brh‰fë‹ giHa totik¥ig m¿»‹wd® 

 

cŸsl¡f« 

myF : 1  »séah¡f«, nt‰Wikæaš 

 

myF : 2  nt‰Wik ka§»aš, éëkuò 

 

myF : 3  bgaçaš, éidæaš 

 

myF : 4  Ïilæaš, cçæaš 

 

myF : 5  v¢réaš, nrdhtiua® ciu¤Âw‹ 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1. bjhšfh¥Ãaç‹ bjhlçaš Áªjid 

2. nt‰Wik Ïy¡fz« 

3. bga®¢brhšè‹ tiffŸ 

4. v¢r§fŸ 

 

FG¢ brašghL :  

1. bjhšfh¥Ãa ü‰gh¡fis kdd« brŒjš 

2. éid¢ brh‰fëš cŸs gFÂ, éFÂfis¡ f©l¿jš 

3. tGtikÂfis m¿jš 

 

ghlüšfŸ : 

 nrdhtiua®  (ciu),  - bjhšfh¥Ãa« - brhšyÂfhu«, 
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               irt Á¤jhªj fHf btëpL,  

    br‹id. 

gh®it üšfŸ : 

1. br.it.r©Kf«  brhšèy¡fz¡nfh£ghL, 

Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, 

kJiu. 

2. brh.gukÁt«  e‰wäœ Ïy¡fz«, 

    IªÂiz¥gÂ¥gf«, 

 br‹id. 

3. bgh‰nfh   Ïy¡fz cy»š òÂa gh®it, _‹W  

    bjhFÂfŸ,     

    ãô brŠRç ò¡ AÎ° èäbl£, br‹id. 

4. N. Ï‹dhÁ  brhšèaš, 

mÃuhä g¥ënfr‹, br‹id. 

5. br.it.r©Kf«  brhšèy¡fz¡ nfh£ghL – 1, bjhšfh¥Ãa«  

    Kjš gFÂ, 

mid¤ÂªÂa¤ jäœ bkhêæa‰fHf«, 

m©zhkiyef®, Áj«gu«. 

6. br.it.r©Kf«  brhšèy¡fz¡ nfh£ghL– 2, bjhšfh¥Ãa«  

    Ïu©lh« gFÂ, 

mid¤ÂªÂa¤ jäœ bkhêæa‰fHf«, 

m©zhkiyef®, Áj«gu«. 

7. br.it.r©Kf«  brhšèy¡fz¡ nfh£ghL – 3, bjhšfh¥Ãa«  

    éidÍ« ÏilÍ«, 

    kâthrf® gÂ¥gf«, br‹id. 

8. bgh‰nfh   jäêy¡fz¡ nfh£ghLfŸ, 

jäœ üyf«, br‹id. 

 

Ïiza KftçfŸ: 

1. ww.maduraiproject.org 

2. www.stone.tamillexicon.com 

3. www.noolagam.com 

4. www.tamilpaper.com 

5. www.sangatham.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stone.tamillexicon.com/
http://www.noolagam.com/
http://www.tamilpaper.com/
http://www.sangatham.com/
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 17PTL 06 

Core - VI 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 6 x¥Ãy¡»a« 

ghlneh¡f« : 

1. x¥Ãy¡»a« - m¿Kf¥gL¤Jjš 

2. x¥Ãy¡»a« tiuaiw brŒjš 

3.  jäœbkhêæ‹ nk‹ikæid¥ Ãwbkhê Ïy¡»a§fSl‹ x¥Ã£L 

cz®¤Jjš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. Ãw bkhê Ïy¡»a§fis m¿t®  

2. x¥Õ£L neh¡»š jäœ bkhêæ‹ Áw¥ig m¿t® 

3. x¥Ãy¡»a¥ gh®itæ‹ nk‹ikia cz®t®  

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 x¥Ãy¡»a« - m¿Kf« 

 x¥Ãay¡»a« - és¡f« - ÏªÂa Ïy¡»a« - tiuaiw – ÏªÂa j‹ik – 

x¥ÕL« x¥Ãy¡»aK« - çkh®»‹ tiuéy¡fz« x¥Ãy¡»a¤Â‹ njh‰wK« 

ts®¢ÁÍ« - jäêš x¥Ãy¡»a ts®¢Á –jäœeh£L m¿P®fŸ, gšfiy¡fHf 

MŒÎfŸ, eh‹F tif Ïy¡»a¥gh®it – ÃbuŠR¡nfh£ghL – mbkç¡f¡ 

nfh£ghL.  

 

myF – 2 x¥Ãy¡»aK« ÃwJiwfS« 

 Ïy¡»a¤ij¥ Ãw JiwfnshL x¥Ãlš – Ïy¡»aK« fiyfS« - 

Ïy¡»aK« XéaK« - Ïy¡»aK« Á‰gK« - Ïy¡»aK« ÏirÍ« - Ïy¡»aK« 

T¤J« - nkiyehLfëš Ïy¡»a¤ bjhl®òfŸ – mo¡fU¤J« bjh‹kK«. 

 

myF – 3 bjhšfh¥ÃaK« tlbkhê Ïy¡»a¡ bfhŸif 

 bjhšfhÃaK« tlbkhê Ïy¡»a¡ bfhŸiffS« - neh¡F« xsÁ¤ÂaK« 

- eilÍ« ßÂÍ« - jäœ »nu¡f, Åuãiy fhy¥ghlšfŸ. 

 

myF – 4 cyf Ïy¡»a§fis m¿Kf¥gL¤Jjš 

 tlbkhê Ïy¡»a« - ntjfhy – brŒéaš Ïy¡»a« - Ïuhkhaz« - 

kfhghuj« - ehlf« fhy« bjhl§» ÂwdhŒÎ tiu - »nu¡f Ïy¡»a« - nAhkç‹ 

Ïèa£, xoÁ – ehlf« - j‹Dz®¢Á¡ fhy« - Ã‰fhy« tiu - Ïy¤Â‹ Ïy¡»a« 

Foah£Á fhy« -e hlf« - j‹Dz®¢Á fhy« Kjš fh¥Ãa fhy« tiu. 
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myF – 5 jäœ x¥Ãaš m¿P®fis Ãwbkhê m¿P®fnshL x¥Ãlš 

 xUbkhê Ïy¡»a x¥ÕL – ÏUbkhê x¥ÕL – g‹bkhê Ïy¡»a x¥ÕL – 

f«gD« thšÛ»Í« - ghuÂÍ« - bõšèÍ« - Á¤j®fS« - ntkdU«, ehk¡fšyhU« 

- tŸs¤njhS«,  b#afhªjD«-jfêÍ« - ÅunrhêaK« Ãunahf éntfK«. 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. X¥Ãy¡»a¡nfh£ghLfŸ 

2. jäœ¡féij x¥ÕL 

3. x¥Õ£L ngh¡»š jäœ¢ÁWfijfŸ 

 

FG¢brašghL : 

1. Âuhél bkhê¥gil¥ghs® F¿¤J éthÂ¤jš 

2. f«gU¡F« th‹Û»¡F« Ïilæyhd ntWghil¡ fyªJiuahLjš 

3. Ãw bkhê m¿ªj khzt®fis m«bkhhê Ïy¡»a¤Â‹ _y¤ij¥ go¡f¢ 

brhšè¤ jäœ bkhêbga®¥ig éthÂ¤jš. 

ghlüš : 

1. jäH©zš  x¥Ãy¡»a«,    

        Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, kJiu. 

2. jäH©zš  r§f Ïy¡»a x¥ÕL, 

             Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, kJiu. 

3. ».Ïuhrh   x¥Ãy¡»a«, 

NCBH, br‹id. 

4. gh.MdªjFkh®  ÏªÂa x¥Ãy¡»a«, 

Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, kJiu. 

5. k.ÂUkiy  x¥Ãy¡»a¡ bfhŸif, 

fkyhya«, kJiu. 

 

gh®it üšfŸ : 

1. K.bgh.K. Ïuhkrhä x¥ghŒÎ, 

ghçãiya«, br‹id. 

2. gh.MdªjFkh®  x¥Ãy¡»a«, 

Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, kJiu. 

3. k.ÂUkiy  x¥ghŒÎ¡fs§fŸ, 

Ûdh£Á ò¤jf ãiya«, kJiu.    

4. it.r¢Ájhdªj«., x¥Ãaš Ïy¡»a«, 

r®nthjah Ïy¡»a¥ g©iz, 

kJiu. 

  

Ïiza KftçfŸ: 

1. oldquestionpaper.in/maduraikamarajar university 

2. meyveendu.blogspot.com 

3. www.complit.ucsb.edu 

4. ww.europa.eu 
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17 PTL 07 

Core - VII 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 7 fh¥Ãa§fŸ 

ghlneh¡f« : 

1. jäœ¡fh¥Ãa§fis¤ ÂwdhŒÎ neh¡»š gæ‰Wé¤jš 

2. fh¥Ãa§fŸ cz®¤J« rka¡ nfh£ghLfis cz®¤Jjš 

3. fh¥Ãa mik¥ò, c¤ÂfŸ Kjyhdt‰iw f‰Ã¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. fh¥Ãa Ïy¡»a¤ij¤ ÂwdhŒÎ brŒÍ« tšyik bgW»wh‹ 

2. fh¥Ãa¡ f£lik¥ò, c¤Âfis m¿ªJbfhŸ»wh‹ 

3. rka¥gu¥gY¡F« fh¥Ãa§fS¡F« cŸs cwit m¿»wh‹ 

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 

 Áy¥gÂfhu«  - òfh®¡fh©l« (Kjš 5 fhij) 

 

myF – 2 

 kânkfiy  - nj®ªbjL¡f¥g£l 4 fhijfŸ 

1. ky®td« ò¡f fhij 

2. gh¤Âu« bg‰w fhij 

3. Mò¤Âu‹ Âw« m¿é¤j fhij 

4. Áiwnfh£l« mw¡nfh£lhkh¡»a fhij 

myF – 3 

 f«guhkhaz« - Muâa¡fh©l« (Kjš _‹W gly§fŸ) 

myF – 4 

 Ówh¥òuhz«  - ï{u¤J¡ fh©l« (Kjš Ïu©L gly§fŸ) 

 ÏnaR fhéa«  - neu« beU§F»wJ.  

myF – 5 

Ïuhtzfhéa«  - jäœ bkhêæ‹ Áw¥ò (Kjš gly«) 

ghty®  kântydh® - Õètis 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1. jäœ¡fh¥Ãa§fŸ 

2. I«bgU§fh¥Ãa§fŸ 

3. Ã‰fhy¡fh¥Ãa§fŸ 

 

 

FG¢ brašghL : 
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1. fh¥Ãa¡ fijkhªj®fshf¥ ghé¤J¡bfh©L ciuahLjš 

2. fh¥Ãa mw§fis éthÂ¤jš 

3. fh¥Ãa§fëš cŸs rka« rh®ªj fU¤Jfis ciuahLjš   

   

gh®it üšfŸ:  

1.  ».th. #fehjh‹  - jäœ¡fh¥Ãa§fŸ,  

    bfsuh Vb#‹Ó°, br‹id. 

2. k.bgh.ÁtPhd«  - Áy¥gÂfhu¤ ÂwdhŒÎ, 

   ó§bfho gÂ¥gf«. 

3. F‹w¡Fo mofsh® - f«g‹ f©l M£ÁÍ« muÁaš r_fK«, 

   thdÂ gÂ¥gf«. 

4. R.R.PhdRªju¤juR - f«gD« cséaY«, 

   fé¡Fæš m¢rf«, 

   br‹id. 

5. nf.Mdªj FU  - Ïuhkhaz¢ r_f«, 

   fiythâ ò¤jf ãiya«, 

6. Ïuh.fhÁuh#‹  - fh¥Ãa¤ njh‰wK« ts®¢ÁÍ«, 

   kWgÂ¥gf«, 

   kJiu – 4. 

7. jf^uh‹   - fh¥Ãa MŒÎ, 

   nj‹jäœ¥gÂ¥gf«, 

   nry« - 1. 

8. K.K.Ï°khæš  - beŠiraŸS« Ówh, 

   ÓjfhÂ üšbtëpL, 

   br‹id – 2. 

9. K.ÏsKUf‹  - jäœ¥ bgU§fh¥Ãa§fëš r§f Ïy¡»a¢  

   bršth¡F, 

    fiyaf«, 

    jŠir – 1. 

10. kânty‹  - mty ehlf neh¡»š Áy«ò, 

   nj‹jäœ¥ gÂ¥gf«, 

   nry« - 1. 

11. ghty® kântydh® - Õètis, 

   Fku‹ gÂ¥gf«, 

  m%®.   

Ïiza KftçfŸ: 

www.noolagam.org 

www.projectmadurai.com 

kappiyaklanjiyam.bloggspot 

www.tamilKoodal.com 

 

 

 

 

 

http://www.noolagam.org/
http://www.projectmadurai.com/
http://www.tamilkoodal.com/
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17PTL 08 

Core - VIII 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 8 bghJ bkhêæaš  

ghl neh¡f« : 

1. bkhêæaiy khzt®¡F m¿Kf« brŒjš 

2. bkhê¡nfh£ghLfis¡ f‰Ã¤jš 

3. bkhêæaè‹ goãiy ts®¢Áfis¡ f‰Ã¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

 bkhêfŸ F¿¤j m¿éaš m¿it¥ bgWt® 

 bkhêæaš nfh£ghLfis¥ bgWt® 

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 

 bkhêÍ« bkhêæaY« - bkhêæaè‹ tuyhW – xèæaš – xèÍW¥ò¡fS« 

mt‰¿‹ bjhêY« - bkŒbahèfŸ – cæbuhèfŸ. 

 

myF – 2 

 xèaåaš – xèa‹fis tif brŒÍ« Kiw – xèa‹fë‹ tUifÍ« 

äifÍ« - xèaåaš Áy Á¡fšfŸ – jäê‹ xèa‹fŸ. 

 

myF – 3 

 cUg‹ - cUg‹fis¡ f©l¿jš – ielh TW« éÂfŸ – cUbghèaåaš. 

 

myF – 4 

 brhš tif – jäêš éid¢ brh‰fŸ – T£L éidfŸ – m©ikÍW¥ò – 

kh‰¿y¡fz¡ nfh£ghL – bjhl¡f« - kh‰¿y¡fz¡ nfh£ghL ts®¢Á. 

 

myF - 5 

 ng¢R bkhê – x¥Ãaš Û£LUth¡f« - bkhêfŸ fl‹ th§Fjš – rKjha 

bkhêæaš – jhŒbkhê – bkhêÍ« Ãw ÏaY«. 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. xèÍW¥òfS« xèfë‹ Ãw¥ò« 

2. xèaåaš gF¥ò« bjhF¥ò« 

3. cUg‹fŸ tif¥ghL« éÂfS« 

4. kh‰¿y¡fz¡ nfh£ghL 

5. m©ikÍW¥ò MŒÎKiw 

6. bkhêÍ« rKjhaK« 
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FG¢brašghL : 

 xèfis khzt®fŸ c¢rç¤J xè¥Ãl§fis m¿jš. 

 cUg‹fë‹ tiffis¢ rh‹W  T¿ és¡Fjš. 

 Ãwbkhê¢ brh‰fis Ïd« fhQjš. 

 

ghl üšfŸ :  

 

gh®it üšfŸ : (TLjyhf¤ jUf) 

1. lh¡l® K¤J¢r©Kf«  Ï¡fhy bkhêæaš, 

ghç ãiya«, br‹id. 

2. ».fUzhfu‹&t.b#ah  bkhêæaš, 

ãô brŠRç ò¡ AÎ° 

3. uh.Óåthr‹    bkhêæaš, 

ghç ãiya«, br‹id. 

4. bgh‰nfh     bghJ bkhêæaš 

5. F. gukÁt«    Ï¡fhy bkhêæaš m¿Kf«. 

6. ». mu§f‹    kh‰¿y¡fz« 

7. R. Ï‹dhÁ    bkhêæaš 
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17HUMRT 
muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ : Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

NON – MJOR ELECTIVE – I 

HUMAN RIGHTS 
kåj cçikfŸ 

 

ghlneh¡f« : 

 kåj cçikfŸ, r£l§fŸ, muÁaš bghUshjhu bg©Qçik bjhl®ghd 

jftšfis khzt®fŸ m¿t®. 

khzt® bgW« Âw‹ : 

 kåjcçik bjhl®ghd r£l§fis m¿t®. ntiy k‰W« bghUshjhu 

cçikfis, kåj cçikfis Û¿dhš V‰gL« ãiyikfis cz®t®. 

 

cŸsl¡f« 

myF 1 :  kåj cçikfŸ 

 kåj cçikfŸ – m¿Kf« - és¡f« - kåj cçikfë‹ g©òfŸ / 

j‹ikfŸ – mid¤Jyf kåj cçikfŸ Ãufld« - r®tnjr bghUshjhu, r_f 

k‰W« fyh¢rhu cçikfŸ x¥gªj« - 1996 – ÏªÂa muÁayik¥ò c¤juthj« 

më¤JŸs kåj cçikfŸ – mo¥gil cçikfŸ. 

 

myF 2 :  thœéaš k‰W« muÁaš cçikfŸ 

 ntiy brŒÍ« cçik – jå¥g£l RjªÂu cçik – ng¢R k‰W« fU¤J¡fis 

btëæL« cçik – brh¤Jçik – fšé cçik – rka (kj«) cçik – r§f§fŸ 

mik¤J¢ brašgL« cçik – FL«g¤Âš <LgL« cçik – muÁaš cçikfŸ – 

th¡fë¡F« cçik – nj®jèš ngh£oæL« cçik – bghJ mYtyf§fëš 

gâbrŒÍ« cçik – òfh® kDjh¡fš brŒÍ« cçik – jftš bgW« cçik – muir 

ék®Á¡F« cçik. 

 

myF 3 :  bghUshjhu cçikfŸ 

 bghUshjhu cçikfŸ – ntiy brŒÍ« cçik – jFªj CÂa« bgW« cçik 

– F¿¥Ã£l neu« ntiy brŒÍ« cçik – bjhê‰rhiyia¤ j‹dh£Á brŒÍ« 

cçik – Ef®nth® cçik. 

 

myF  4 :   bg© cçikfŸ 

 bg© cçikfŸ – ÂUkz« brŒÍ« cçik – éthfu¤J k‰W« kWkz« 

brŒÍ« cçik – fšé cçik – ntiythŒ¥ò cçik – M©bg© rkcçik – ntiy 

brŒÍäl§fëš ghJfh¥ò cçik. 

 

myF 5 :  kåj cçikfŸ Ûwš / òw¡fâ¡f¥glš 

 kåj cçikfŸ Ûwš / òw¡fâ¡f¥glš – ÁWgh‹ikæd® - jè¤JfŸ – 

gH§Foæd® - MÂthÁfŸ / kiythœ k¡fŸ – ÁiwthÁfŸ – njÁa¡FG k‰W« 

khãy¡FG¡fë‹ cçikfŸ – ÚÂæ‹ g§F – fhtšJiw k‰W« 

bjhiy¤bjhl®òfëš kåj cçik. 
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Â£l¡f£LiufŸ:  

1. jåeg® cçik F¿¤j r£l¤Â‹ gh®it 

2. bg©Qçik bjhl®ghd ÏªÂa eh£o‹ r£l§fŸ  

3. njÁa – khãy kåj cçik ghJfh¥ò elto¡iffŸ 

 

FG¢ brašghL :  

1. ÏªÂahéš eilbg‰w r£lÛwš bjhl®ghd brŒÂfisÍ«, mJ 

bjhl®ghd g¤Âçif éthj§fisÍ« khzt®fis éthÂ¡f brŒjš. 

2. tuj£riz – t‹Kiw r£l§fëYŸs e‹ik ÔikfŸ. 

 

ghlüš :  

 Átfhä gukÁtt«  - “kåj cçikfŸ”, 

          jhŒ gÂ¥gf«, 

          nry« - 7. 

  

gh®it üšfŸ:  

1. Ïuh#.K¤ÂUsh©o  kåj cçikfŸ, 

ãôbrŠRç ò¡ AÎ°, 

br‹id. 

2. Á.v°. njteh¤   mo¥gil kåj cçikfŸ, 

e®kjh gÂ¥gf«, br‹id. 

3. b#auh{    kåj cçikÍ« kåj cçikfŸ  

     ghJfh¥ò¢ r£lK«, 

     $gÂuhr‹ gÂ¥gf«, 

     nry«. 

4. Ïuh#.K¤ÂUsh©o  Ïy¡»a¤Âš kåj cçikfŸ, 

Nçah gÂ¥gf«, ÂU¢Á. 

5. Arjun Dev    Human rights – A source book, 

NCERT Publication, New Delhi. 
Ïiza KftçfŸ: 

1. www.wikipedia.org 

2. www.noolugam.org 

3. www.tamilwin.com 

4. www.tnpsc.com 

5. www.tngov.com 

6. www.padasalai.com 

7. www.kalvisolai.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.noolugam.org/
http://www.tamilwin.com/
http://www.tnpsc.com/
http://www.tngov.com/
http://www.padasalai.com/
http://www.kalvisolai.com/
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_‹wh« gUt« 

17PTL 09 

Core - IX 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

Ïu©lh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 9 bjhšfh¥Ãa« - bghUsÂfhu« (brŒÍëaš Ú§fyhf) 

(Ïs«óuz® ciu) 

 

ghlneh¡f« : 

1. bjhšfh¥Ãaç‹ bghUëaš nfh£ghLfis m¿jš 

2. bjhšfh¥Ãaç‹ féijæaiy¡ f‰wš 

3. gHªjäHç‹ thœéaiy m¿jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. mf«, bghUŸ v‹w bghUëaš ghFgh£il m¿»wh®fŸ 

2. brŒÍŸ Ïa‰W« Âw‹ bgW»wh®fŸ 

3. bjhšfh¥Ãaç‹ mâæaiy m¿»wh®fŸ 

 

cŸsl¡f« 

myF : 1  mf¤Âizæaš 

 

myF : 2  òw¤Âizæaš  

 

myF : 3  fséaš, f‰Ãaš 

 

myF : 4  bghUëaš, bkŒ¥gh£oaš 

 

myF : 5  ctkéaš, kuÃaš 

Ïs«óuz® ciu¤Âw‹ 

 

Â£l¡f£LiufŸ 

1. bjhšfh¥Ãa« Âiz¡nfh£ghLfŸ 

2. v©tif bkŒ¥ghLfŸ 

3. bjhšfh¥Ãa« - mâæy¡fz¢ brŒÂfŸ 

 

FG¢brašghL 

1. mf¤Âiz – m‹Ã‹ IªÂiz¡ fU¥bghUŸfis¡ f©l¿ªJ 

nrfç¤jš. 

2. r§f Ïy¡»a§fëš Âizka¡f¥ ghlšfis¤ bjhF¤J¤ Âiz 

tiuaiw brŒjš 
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ghlüšfŸ : 

 Ïs«óuz® (ciu)  bjhšfh¥Ãa« - bghUsÂfhu«,  

     irt Á¤jhªj ü‰gÂ¥ò fHf btëpL, 

     br‹id. 

gh®it üšfŸ : 

1. r§f Ïy¡»a¤Âš ghlh©Âiz, 1975, eh.brauhk‹, Ûdh£Á ò¤jf 

ãiya«,    kJiu. 

2. r§f Ïy¡»a¤Âš òw¥bghUŸ, 1986, F.bt.ghyR¥Ãukâa‹, Ûuh 

gÂ¥gf«, òJ¡nfh£il. 

3. jäœ¡fhjš, 1962, t.Rg.khâ¡f«, ghç ãiya«, br‹id. 

4. “Âiz¡nfh£gh£o‹ r_f mo¥gilfŸ” g©il¤ jäœ¢r_f«, 

tuyh‰W¥ òçjiy neh¡», 2003, fh®¤ÂnfR Át¤j«Ã, k¡fŸ btëpL, 

br‹id. 

5. bjhšfh¥Ãa Ïy¡»a¡ nfh£ghLfŸ,(fU¤ju§f¡ f£LiufŸ), 1988. 

6. #h‹ yhru°, F.gftÂ (gÂ¥ghÁça®fŸ), cyf¤jäHhuhŒ¢Á ãWtd«, 

br‹id. 

7. bjhšfh¥Ãa«, féijæaš, 1999, r.mf¤Âaè§f«, kâthrf® gÂ¥gf«, 

br‹id. 

8. jäêy¡»a¤Âš mf¥bghUŸ kuòfŸ xU tuyh‰W¥gh®it, j. trªj‹, 

br‹id¥gšfiy¡fHf«, br‹id, 1990. 

9. bjhšfh¥Ãaç‹ bghUëy¡fz¡nfh£ghLfŸ, K. A«[h, uhÃah 

gÂ¥gf«, br‹id, 2007. 

10. gF¥ghŒÎ be¿æš r§f Ïy¡»a«, Ïyh. Fnshçah RªjhkÂ, 

cyf¤jäœ¡ fšé Ïa¡f«, br‹id, 1987. 

 

Ïiza KftçfŸ: 

1. www.tamilvirtualacadam.org 

2. www.maduraiproject.in 

3. www.tamilnoolagam.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamilvirtualacadam.org/
http://www.maduraiproject.in/
http://www.tamilnoolagam.com/
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17PTL 10 

Core - X 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

_‹wh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 17 mw Ïy¡»a§fŸ 

ghl neh¡f« : 

1. mwÏy¡»a§fŸ g‰¿a fU¤Jfis¤ bjçªJ¡bfhŸsš 

2. gHªjäH®fŸ ÚÂ üšfis¥ Ã‹g‰¿aj‰fhd NHšfis¤ bjçªJ 

ÏU¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. jåkåj MSik¥g©òfis nk«gL¤Â¡ bfhŸSjš 

2. ÚÂ Ïy¡»a« cz®¤J« mw¡ fU¤Jfis¥ Ã‹g‰wš 

3. rka« rh®ªj mw¡fU¤Jfis m¿jš 

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 

 ÂU¡FwŸ   mw¤J¥ghš (Kjš 10 mÂfhu§fŸ) 

 

myF – 2 

 gHbkhê eh}W  Kjš eh‹F mÂfhu§fŸ 

1) fšé, fšyhik, m¿Îilik, xG¡f« 

myF – 3 

 ehyoah® (e£Ãaš)  m) R‰w«jHhš 

     M) e£guhŒjš 

     Ï) e£Ãš ÃiH¥bghU¤jš 

     <) Tlh e£ò 

  

myF – 4    Ï‹dheh‰gJ (KGtJ«) 

 

myF – 5    Ïåait eh‰gJ (KGtJ«) 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

 mw¡fU¤J¡fis¥ g£oaèLjš. 

 

FG¢brašghL : 

 ÚÂ¡fU¤Jfis¥ ÃwU¡F¡ TWjš. 

 

ghl üš : 

1. r.nt.R¥Ãukâa‹ (g.M) gÂbd© Ñœ¡fz¡F üšfŸ, 

kâthrf® gÂ¥gf«, 

31, Á§f® bjU, ghçKid, 
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br‹id – 108. 

 

 

gh®it üšfŸ : 

 

1.  Â.R.ghyRªju« (ciu) gÂbd© Ñœ¡fz¡F üšfŸ, 

irt Á¤jhªj ü‰gÂ¥ò fHf«, 

br‹id. 

2.  mw Ïy»a¡fsŠÁa« f.g.mwthz, jäœ nfh£l«, 

Kåu¤Âd« bjU, 

br‹id-29. 

3.  gHbkhê eh}W  rhujh¥ gÂ¥gf«, 

br‹id-14. 

4.  ÚÂ  üšfŸ _y« Jiu j©lghâ, 

ckh¥gÂ¥gf«, 

18, gts¡fhu¤ bjU, 

br‹id-29. 

5.  ÚÂ  fsŠÁa« òyt® FHªij 

rhujh¥ gÂ¥gf«, 

br‹id-14. 

 

Ïiza KftçfŸ :   kJiu¤ jäœ fsŠÁa« 

     www.maduraitamilkalangyam@gmail.com 

 

 



37 
 

17PTL 11 

Core - XI 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

 v«.V. jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

_‹wh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Kj‹ik¥ghl« : jhŸ 11 

 MŒÎ be¿KiwfŸ  

     
ghl neh¡f« : 

 1.MuhŒ¢Á be¿Kiwfis¡ f‰Ã¤jš 

 2.MŒÎ¢Á¡fiy vL¤Jiu¤J têfh£lš   

 

khzt® bgW« Âw‹:  

 1.MuhŒ¢Á kd¥gh‹ik bgW»‹wd® 

 2.bkhê¥ÃiHfis¡ fisªJ bfhŸt® 

 3.bkhêah¡f¢ br«ik bgWt®  

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 MŒÎ¤jiy¥ò« mik¥ò« 

 MŒÎ¢brh‰ bghUŸ és¡f« - MŒthsç‹ g©òfŸ – MŒÎ¤jiy¥ig¤ 

nj®ªbjL¤jš – jiy¥òfë‹ tiffŸ – MŒÎ¡fs« - Á¡fiy ikaä£l  

jiy¥òfis¤ nj®ªbjL¡f cjÎ« brŒÂfŸ – MŒÎ¤jiy¥ò F¿¤J a§ 

m«ikah® TW« brŒÂfŸ – f£lik¥ò – brh‰bghUŸ és¡f« - juÎfis 

xG§FgL¤Â¡ bfhŸSjš – m¿¡if vGJjš – MŒnt£od ga‹ - KoÎfis¤ 

bjçé¤jš – filÃo¤j MŒÎ Kiw – juÎfë‹ xG§F – Ïaš Ãç¤jš – 

Ã‹åiz¥òfis KoÎ brŒjš – MŒnt£o‹ mf mik¥ò – fUJnfhŸ és¡f« - 

Ïaš Ko¥ò – mo¡F¿¥ò« nk‰nfhS« - MŒÎ eil – KoÎiu – Ã‹åiz¥òfŸ – 

MŒnt£o‹ òw¡f£lik¥ò. 

 

myF – 2 MŒÎ mQFKiwfŸ 

 MŒÎ mQFKiwfŸ – és¡f« - m¿éaš MŒÎ be¿ - m¿éaš MŒÎ 

be¿ - m¿éaš Kiwæ‹ njh‰w« - m¿éaš MŒé‹ Áw¥ò¡ TWfŸ – m¿éaš 

MŒÎ Kiwæ‹ FiwghLfŸ – tuyh‰W Kiw MŒÎ – x¥Õ£L Kiw – nrhjid 

MŒÎ Kiw – cŒ¤Jz® Kiw MŒÎ – brY¤Jãiy MŒÎ – ca¤Jz® MŒÎ« 

brY¤J ãiy MŒÎ« - mik¥Ãaš Kiw MŒÎ – eilKiw rh® MŒÎ – khÂç MŒÎ 

Kiw – eilKiw rh® MŒÎ – khÂç MŒÎ Kiw – MŒÎ Kiw – és¡féaš MŒÎ 

Kiw – x¥ghŒÎ Kiw – x¥Ãy¡fz MŒÎ – eh£L¥òwéaš MŒÎ KiwfŸ – 

tuyh‰W¥ òéæaš MŒÎ KiwfŸ. 

 

myF – 3 MŒÎ« fUJnfhS« 

 fUJnfhë‹ Ïy¡fz« - fUJnfhis cUth¡F« thæšfŸ – ešy 

fUJnfhë‹ Ïy¡fz« - fUJnfhis cUth¡F« éj« - fUJnfhis¢ 

nrhÂ¤J¥ gh®¡F« Kiw – Ãç¤bjL¡F« Kiw – tiffŸ – tuyh‰W¤ juÎfS« 

Ïy¡»a MŒÎ« - r_f MŒÎ« tuyhW« - Ïy¡»a MŒÎ« tuyhW« - tuyh‰W 

Kiwæ‹ Ï‹¿aikahik – tuyh‰W¤ juÎfë‹ thæšfŸ – Mtz§fis¥ 
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ga‹gL¤J« Kiw – tuyh‰W MŒé‹ tiuaiwfŸ – tuyh‰W¤ jué‹ 

x¤j¤j‹ik. 

 

myF – 4 c‰Wneh¡fY« édhãuY« 

 fUJnfhë‹ Ïy¡fz« - fUJnfhis cUth¡F« thæšfŸ – ešy 

fUJnfhë‹ Ïy¡fz« - fUJnfhis cUth¡F« éj« - fUJnfhis¢ 

nrhÂ¤J¥ gh®¡F« Kiw – Ãç¤bjL¡F« Kiw – tiffŸ – tuyh‰W¤juÎfS« 

Ïy¡»a MŒÎ« - r_f MŒÎ« tuyhW« - Ïy¡»a MŒÎ« tuyhW« - tuyh‰W 

Kiwæ‹ Ï‹¿aikahik tuyh‰W¤ juÎfë‹ thæšfŸ – Mtz§fis¥ 

ga‹gL¤J« Kiw – tuyh‰W MŒé‹ tiuaiwfŸ – tuyh‰W¤ jué‹ 

x¤j¤j‹ik.  

 

myF – 5 c‰Wneh¡fY« édhãuY« 

 c‰Wneh¡fš – mj‹ ga‹fŸ – fs c‰W neh¡fš MŒÎfis mik¤jš – 

j‹id c‰W neh¡fš – neh¡fè‹ Ï‹¿aikahik – c‰W neh¡fèš cŸs 

Ïl®ghLfŸ – édhãuè‹ tiffŸ – g£oaè‹ tiffŸ – édhãuš cUth¡F« 

Kiw – mik¥ò – cŸsl¡f« - bkhêeil – édh¡fë‹ ÏašòfŸ – mÂš cŸs 

Ïl®ghLfŸ. 

 ng£o – tiffŸ – ng£o ãfœ¤JtÂš Áy c¤ÂfŸ – mj‹ ga‹ - fh©gÂš 

cŸs Ïl®ghLfŸ – jäêaš MuhŒ¢Áæ‹ njh‰w« - Ã‹åiz¥ò – ãuš – g£oaš 

– ãiwÎ brŒa¥g£l édhãuš – ng£o – Jizü‰g£oaš – fiy¢brhš g£oaš – 

MÁça® bgaufuhÂ – Ïy¡»a tiffëš bgw¥gL« MŒÎ K‹ndhofŸ. 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

 1. .MuhŒ¢Á be¿KiwfŸ 

 2. .MŒntL mik¥ò 

 3. .MŒÎ¥  bghUŸ rh®ªj gæ‰Á¡f£Liu 

 

FG¢ brašghL :  

 mtut® mDgt§fis¥ g»®ªJ bfhŸSjš – xUt® bg‰w juÎfŸ 

k‰wtU¡F cjÎkhW g»®jš – x¥ÃLjš. 

 

ghlüš :  

 F.nt.ghyR¥ukâa‹.,  MŒéaš be¿KiwfŸ, 

      cyf¤jäHhuhŒ¢Á ãWtd«, 

      br‹id. 

gh®it üšfŸ:  

 1. M. rjhÁt«   MuhŒ¢Á¡f£Liu vGJ« Kiw, 

      ahœ¥ghz«, Mça Âuhél ghõhÃ 

éU¤Â¢ r§f«. 

 2. bgh‹Drhä   MuhŒ¢Á Kiwæaš X® m¿Kf«, 

      fyh gÂ¥gf«, nfha«ò¤ö®. 

 3. <.rh. éRtehj‹   MŒÎ be¿KiwfŸ,  
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Core - IX 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

 v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

_‹wh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Kj‹ik¥ghl« : jhŸ 12   

Ïiza¤jäœ 

ghl neh¡f« : 

 1. கணினி F¿¤j bjëthd gæ‰Á më¤jš 

 2. கணினி இணணயதளம்  cz®¤jš 

  

khzt® bgW« Âw‹:  

 1. இணணயதளம் thÁ¡F« Âw‹bgW»‹wd® 

 2. ம ொழித்மதொழில்நுட்பம் m¿t® 

  

அலகு - 1 கணினியின் அடிப்பணையும் மெயல்பொடும் - Fundamentals and 

Functionality of Computer 

கணிப்மபொறியின் வரலொறும் வளர்ச்ெியும், கணினியின் வணகப்பொடு, கணினியின் 

கட்ைண ப்பு(ண யச் மெயலகம் - Central Processing Unit(CPU), உள்ளீட்ைகம் - Input Unit, 

மவளியீட்ைகம் - Output Unit), கணினி வன்மபொருள், இணணயம் ெொர்ந்த 

வன்மபொருள்களும் மதொழில்நுட்பங்களும், கணினி மெயல்படும் விதம், ம ன்மபொருள் - 

Software, அண ப்பு ம ன்மபொருள் - System Software, இயக்க ம ன்மபொருள் - Operating 

System, கணினி இயக்க ம ன்மபொருள் - Computer OS (விண்டைொஸ் - Windows, ட க் - 

Mac, லினக்ஸ் - Linux OS, பிற - Other), பலணகக் கணினி, திறன்டபெி இயக்க 

ம ன்மபொருள் - Tablet PC, Smart Phone OS(ஆண்ட்ரொய்டு - Android OS, ட க் - Mac iOS, 

பயர்பொக்ஸ் - Firefox OS), பயனீட்டு ம ன்மபொருள் - Utility Software(நச்சு நிரல் - Virus, 

நச்சுநிரல் எதிர்ப்பி - Anti Virus), ம ொழி ொற்றிகள் - Translators, கணினி நிரலொக்க 

ம ொழிகள் - Programming Languages, நூலக நிரல்கள் - Library Programe, இயக்கி 

ம ன்மபொருள் - Driver Software, பயன்பொட்டு ம ன்மபொருள் - Application Software, 

இயங்குதள இயல்பிருப்பு ம ன்மபொருள்கள், கணினிப் பதிப்பு - Desktop Publishing-DTP, 

மதொகுப்பு ம ன்மபொருள்கள் - Software Suit(ண க்டரொெொப்ட் அலுவலகத் மதொகுப்பு - 

Microsoft Office, அடைொப் வடிவண ப்புத் மதொகுப்பு - Adobe Creative Suite), ணகயைக்க 

ம ன்மபொருள் - Portable software, ம ன்மபொருள் உட்மெயலிகள் - Software Plug-ings, 

குறுஞ்மெயலிகள் - Apps,  ின்படிப்பொன்கள் - e-Readers, கணினி இணையூக்கி 

ம ன்மபொருள்கள் - PC Suite, தரவுத் டதக்கக் மகொள்ளளவுகள் - Storage Capacities, 

சுருக்கங்களும் விொிவொக்கங்களும் - Abbreviations & Explanations(மெொற்சுருக்கங்களும் 
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விொிவொக்கங்களும், டகொப்புச் சுருக்கங்களும் விொிவொக்கங்களும்), குறுக்குவிணெகள் - 

Shortcut Keys. 

 

அலகு - 2  கணினித்த ிழின் அடிப்பணையும் பயன்பொடும் - Fundamentals and Use 

of Tamil Computing 

கணினியும் பயன்பொடும், ம ன்மபொருள்கணளப் மபறும் முணற - Software Buying Method, 

பயன்பொட்டு நிணலயில் பயிற்ெிமபறடவண்டிய ெில குறிப்புகள்(இயங்குதளம் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபறடவண்டியணவ - OS Oriented Practice, பயன்பொட்டு ம ன்மபொருள் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபற டவண்டியணவ - Application Software Oriented Practice, இணணயம் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபறடவண்டியணவ - Web Oriented Practice), கணினியும் த ிழும், விணெப்பலணக 

- Keyboard, குறிடயற்றம் - Encoding(ஆஸ்கி - ASCII, டைம் - TAM, டைப் - TAB, யுனிடகொடு 

- Unicode, டைஸ் - TACE), எழுத்துருக்கள் - Fonts, த ிணழத் தட்ைச்சு மெய்ய உதவும் 

ம ன்மபொருள்கள், த ிணழத் தட்ைச்சு மெய்யும் முணறகள், த ிழ்த் தட்ைச்சுப் 

பயிற்ெி(விண்டைொஸ் - Windows, ட க் - Mac, ஆண்ட்ரொய்டு - Android, லினக்ஸ் - Linux), 

த ிழில் விணெப்பலணக - Tamil Keyboard,  ிதணவ விணெப்பலணக - Floating Keyboard, 

இணணய உலொவி விணெப்பலணக - Tamil online Keyboard, கூகுள் உள்ளீட்டுக் கருவி - 

Google Input Tools, த ிழ்த் தட்ைச்சு இயல்பிருப்புகள் - Tamil Typing 

Defaults(எழுத்துருக்கள் - Fonts, விணெப்பலணககள் - Keyboards), த ிழ் எழுத்துருக் 

குறிடயற்ற  ொற்றி, கணினிவழி அச்சு ெொர்ந்த ெில அடிப்பணைகள் (தொள் அளவுகள், 

நிறங்கள்(RGB, CMYK), பைங்கள் - Images), வடிவண ப்பு ம ன்மபொருளும் த ிழ்ப் 

பயன்பொடும், ணகயைக்கக் கணினியும் திறன்டபெியும் - Tablet PC & Smart Phones, த ிழ்த் 

தட்ைச்சுக் குறுஞ்மெயலிகள் - Tamil Typing Apps. 

 

அலகு - 3 த ிழ் ம ன்மபொருள் வணகப்பொடும் வளர்ச்ெியும் - Tamil Software Categories & 

Developments 

த ிழ் ம ன்மபொருள்கள் டதொன்றி, வளர்ந்த வரலொறு(கணினியில் த ிழ், இணணயத்தில் 

த ிழ், தரப்படுத்துதல், இயக்க முணறண களில் த ிழ், கணலச் மெொல்லொக்கம், பிற 

 ின்னணுச் ெொதனங்களில் த ிழ்), த ிழ் ம ன்மபொருள்கள், த ிழ்ச் மெொல்லொளர் - Tamil 

Wordprocessor(மெொற்பிணழ திருத்தி - Spell Checker, ெந்திப்பிணழ திருத்தி - Sandhi 

Checker, த ிழ்ச்மெொல் சுட்டி - Native Word Suggestion, இலக்கணப்பிணழ திருத்தி - 

Grammar Checker), எந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு - Machine Translation, எழுத்து-டபச்சு  ொற்றி 

- Text-to-Speech, டபச்சு-எழுத்து  ொற்றி - Speech-to-Text, ஒளிமயழுத்துணொி - OCR, 

ணகமயழுத்துணொி - Handwritten Recognition, யொப்பு அறிவொன் - Tamil Prosody Analyzer, 
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ஒலிமபயர்ப்பு - Translitaration / Transcription / Romanized, எழுத்துமுணற  ொற்றி - 

Language Script Converter, த ிழ்த் மதொகுப்பு ம ன்மபொருள் - Tamil Softwae Package, 

த ிழ் ம ன்மபொருள் நீட்ெிகள்/உட்மெயலி - Plug-in / Add-in, த ிழில் கணினிம ொழிகள் - 

Programming Languages, தன்ம ொழியொக்கம் / இணைமுகப்பு - Localization/Interface, 

திறவூற்றும் கட்ைற்ற ம ன்மபொருளும் - Open Source & Free Software, த ிழ்ம ொழி 

ஆய்வுக் கருவிகள் - Tamil Language Research Tools(ஒலியியல் ஆய்வு - Phonetic 

Research, உருபனியல் பகுப்பொய்வி - Morphological Parser, மதொைொியல் பகுப்பொய்வி - 

Syntactic Parser, மபொருண்ண யியல் பகுப்பொய்வி - Semantic Parser, நணை ஆய்வு - Text 

Analysis, மபொருளைக்கப் பகுப்பொய்வு - Content Analysis, தரவு ம ொழியியல் - Corpus 

Linguistics, மெொற்மறொைர் பகுப்பி - Chunker, தகவல்  ீட்பு - Information Retrieval, தகவல் 

பிொித்மதடுத்தல் - Information Extraction, ஆவணச் சுருக்கம் - Summarization, 

அகரவொிணெப்படுத்தம் - Sorting / Alphabetical Order, அகரொதியொக்கம் - Computational 

Lexiography, மெொல்லணைவு - Concordance, மதொைரணைவு - Index, மெொல்வணல - 

WordNet, இலக்கணக் குறிப்பு உருவொக்கம் - Word), டபசும் அகரமுதலி - Talking 

Dictionary, கணினித்த ிழ் ஆய்வு(இயற்ணக ம ொழியொய்வு - Natural Language Processing, 

கணினி ம ொழியியல் - Computational Linguistics, ம ொழித்மதொழில்நுட்பம் - Language 

Technology), கணினித்த ிழ் ஆய்வும் த ிழ் ம ன்மபொருள்களும், கணினித்த ிழ் ஆய்வுத் 

திட்ைங்கள் - Tamil Computing Projects, கணினித்த ிழ் ஆய்வு வளர்வதற்குண்ைொன 

வழிகள். 

 

அலகு - 4  இணணயமும் த ிழ்ப் பயன்பொடும் - Basics & Tamil Use of Internet 

இணணயத்தின் பயன்பொடு, இணணயத் மதொழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணைகள்(இணணயதள 

முகவொிகள் - Website Addresses, தரவிறக்கமும் தரடவற்றமும் - Download & Upload, 

இற்ணறப்படுத்தல் & திறமுயர்த்தல் - Update & Upgrade), உலொவி - Browser, டதடுமபொறி 

- Search,  ின்னஞ்ெல் - e-mail,  ின் குழுக்கள் - e-groups, இணணயதளம் - Website, 

வணலப்பூ - Blog, மெய்திடயொணை திரட்டி - Newsfeed Pooler,  ின்னூலகம் - Online e-

Library, இணணய நூல் அங்கொடி - Online Book Store,  ின்னூல் - e-Book(ணகயொவண நூல் 

- pdf Book,  ீயுணர நூல் - html Book, புரட்டும் நூல் - Flip Book, ம ன்னூல் - epub Book, 

கிண்ணூல் - Mobi Book),  ின்னூல் உருவொக்கம் - ebook Creation,  ின்னூல் கிைங்கு - 

ebook Store, ஒலிநூல் - Audio Book, மெயல்விளக்கக் கொமணொளி - Demo Video, 

 ின்னகரொதி - e-Dictionary,  ின் மெய்தித்தொள் - e-Paper,  ின்னிதழ் - e-Magazine, 

இணணய வொமனொலி - Online Radio, இணணயத் மதொணலக்கொட்ெி - Online TV / Web TV, 

 ின்னரட்ணை - e-Chat, முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, இசுணக - Skype, 
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கூகுள்+ - Google+,  ின்னொளுண  - e-Governance,  ின் வணிகம் - Online Trading / 

Shopping, விக்கிப்பீடியொ - Wikipedia, குழுச்மெயலி - TeamViewer, பலணகக் கணினி / 

திறன்டபெி / மெல்டபெி ெொர்ந்த குறுஞ்மெயலிகள், குறுச்மெயலிக் கிைங்கு - App Store, 

குறுஞ்மெயலிகள் - Apps(முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, கூகுள்+ - Google+, 

இசுணக - Skype, அதிர்வி - Viber, நிகழ்பதிவு - WhatsApp). 

 

 

 

அலகு - 5 இணணயவழித் தமிழ்க் கற்றலும்-கற்பித்தலும் - Tamil Learning & Teaching 

through Internet 

 ின்வழிக் கற்றல் - e Learning( ின்வழிக் கல்வியின் பண்புகள்,  ின்வழிக் கல்வியின் 

பயன்கள்,  ின்வழிக் கல்வியின் வணககள்), குறுந்தகடுகள்வழி கற்றல்-கற்பித்தல் - 

Learning & Teaching through CD/DVD, குறுஞ்மெயலிகள்வழி கற்றல்-கற்பித்தல் - Learning 

& Teaching through Apps, இணணயவழிக் கல்வி - Virtual Education, இணணயவழிக் 

கற்றல்-கற்பித்தல்(இணணயவழிக் கலந்துணரயொைல் வொயிலொகக் கற்றல்-கற்பித்தல், 

இணணய நூலகத்ணதப் பயன்படுத்திக் கற்றல்-கற்பித்தல்), இணணயவழிக் கல்வியும் த ிழ் 

இணணயக் கல்விக்கழகமும், இணணயவழிக் கல்வியொக வழங்கும் படிப்புகள், மெம்ம ொழி 

நிறுவன இணணயவழி மெம்ம ொழித் த ிழ், இணணயவழித் த ிழ்க் கல்விக்கு உதவும் 

இணணயதளங்கள், ெமூக இணணயதளங்களும் த ிழ்க் கல்வியும் - Social Network and 

Tamil Education(முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, உள்ளிணணப்பொன் - LinkedIn, 

கொமணொளிக் கிைங்கு - YouTube, இசுணக - Skype, குழு த் மதொைர்பியம் - Hangouts, 

டவொர்டுபிரஸ் - wordpress, ைம்ப்ளர் - Tumblr, இன்ஸ்ைொகிரொம் - Instagram, எட் ொடைொ - 

Edmodo), கற்பித்தலுக்கொன நிருவொக ஒழுங்கு முணற - LMS(மூடுல் - Moodle, டகன்வொஸ் - 

Canvas), கணினித்த ிழ் அண ப்புகளும் மெயல்பொடுகளும் (கணினித்த ிழ் ஆய்வு 

நிறுவனங்கள், கணினித்த ிழ் ஆய்வு ெொர்ந்த தன்னொர்வல அண ப்புகள்), கணினித்த ிழ் 

ெொர்ந்த அச்சு இதழ்களும் இணணய இதழ்களும், த ிழில் கணினித் மதொழில்நுட்பங்கள் 

- Computer Technics in Tamil, கணினித்த ிழ்க் கல்வியும் பயிற்ெியும் - Tamil Computing 

Education & Training. 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1, வன்மபொருள்களும் மதொழில்நுட்பங்களும், ம ன்மபொருள் ntWghLfis¡ 

F¿¤J vGJf. 

2. இணணயத்தின் பயன்பொடு F¿¤J f£Liu tiuf.  
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3. ÏªÂa கற்பித்தலுக்கொன நிருவொக ஒழுங்கு முணற Â£l§fŸ F¿¤J f£Liu 

tiuf. 

4. கணினித்த ிழ் அண ப்புகளும் மெயல்பொடுகளும் F¿¤J vGJf. 

5. இணணய ghJfh¥ò F¿¤J vGJf. 

 

FG¢ brašghL :  

1. இணணயதளங்களும் த ிழ்க் கல்வியும்  

2. இணணயம் ெொர்ந்து பயிற்ெிமபறடவண்டியணவ  

3. இணணயதளங்களும் த ிழ்க் கல்வியும் bjhl®ghf nrfç¤jš. 
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பார்வவ நூல்கள் - Reference Books  

1.  கணினித்தமிழ்  

 

இல. சுந்தரம் விகைன் பிரசுரம் 

757, அண்ணொ ெொணல, 

மென்ணன - 600 002. 

முதல் பதிப்பு - 2015 

முதல் பதிப்பு - 2015 2.  இணணயத்ணத 

அறிடவொம் 
மெ. வீரநொதன் பொலொெி கணினி 

வணரகணலப் பயிலகம் 

இரொ நொதபுரம், 

டகொயம்புத்தூர் - 641 045. 

முதல் பதிப்பு - 2010 

 

3.  கணிப்மபொறி அறிவியல் 

தகவல் மதொைர்பு 

மதொழில்நுட்பம் 

மு. மபொன்னணவக்டகொ த ிழ் வளர்ச்ெிக் கழகம் 

மென்ணனப் 

பல்கணலக்கழக வளொகம் 

டெப்பொக்கம், மென்ணன - 

600 005. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 

4.  கணினியின் அடிப்பணை மெ. வீரநொதன் பொலொெி கணினி 

வணரகணலப் பயிலகம் 

இரொ நொதபுரம், 

டகொயம்புத்தூர் - 641 045. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 

5.  த ிழும் கணினியும் இரொதொ மெல்லப்பன் கவிணத அமுதம் மவளியீடு 

டக.டக. நகர், 

திருச்ெிரொப்பள்ளி - 620 

021. 

முதல் பதிப்பு - 2011 
6.  மரபிமைக்ஸ் 

கம்ப்யூட்ைர் டகொர்ஸ் 
இ. இரொ நொதன் Rapidex, Unicorn Books 

Ansari Road, Daryagaj, 

New Delhi - 110002. 

Revised Edition - 2011 

 
7.  இயற்ணக ம ொழியொய்வு 

த ிழ் 

 

 

கு. சுப்ணபயொ பிள்ணள உலகத் த ிழொரொய்ச்ெி 

நிறுவனம் 

தர ணி, மென்ணன - 600 

117 

முதல் பதிப்பு - 1998 

8.  த ிழ்க் கணினி 

இணணயப் 

பயன்பொடுகள் 

துணர.  ணிகண்ைன் க லினி பதிப்பகம் 

கச்ெ ங்கலம் அஞ்ெல், 

தஞ்ெொவூர் - 617 102. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 
9.  தமிழ் மமன்மபாருள்கள் இரா. பன்னிருவக 

வடிவவலன் 

வ ாக்கு 

வ ரு  கர், 

மகாட்டிவாக்கம் 

மென்வன - 600 096.  

முதல்பதிப்பு 2014 

 

 

மு 
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7GENST 

Non Major Elective Course -II  
muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

_‹wh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Non Major Elective Course -II 

 

General Studies for Competitive Examinations 
ghl neh¡f« :  

 khzt®fS¡F¥ ngh£o¤ nj®ÎfS¡F¤ njitahd gæ‰Áaë¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹:  

 bghJ m¿Î – el¥Ãaš F¿¤j m¿it¥ bgWjš  

 

cŸsl¡f« 

myF 1 :  ÏªÂa¡ bfhŸif tiuaiw 

 ÏªÂa muÁaš mik¥ò¢ r£l¤Â‹ Áw¥ÃašòfŸ – mo¥gil cçikfŸ – 

khãy¡ bfhŸiffS« têfh£L be¿KiwfS« - FoauR¤ jiyt® - ghuhSk‹w« 

- ÚÂ¤Jiw – k¤Âa khãy cwÎfŸ – khãy muR – cŸsh£Á ã®thf«. 

 

myF 2 :  òÂa ÏªÂa¡ bfhŸif 

 ÏªÂa njÁa vG¢Á – ÏªÂa njÁa fh§»u° - äjthÂfŸ – ÔéuthÂfŸ – 

nghuh£l¡fhu®fŸ – fhªÔa Ïa¡f§fŸ – ÏªÂa Ãçéid – ÏªÂa khãy§fë‹ 

xU§»izÎ. 

 

myF 3 :  bghUshjhuK« òéaik¥ò« 

 Iªjh©L¤ Â£l§fS« ts®¢ÁfS« - njÁa tUkhd« - éiythÁ, 

gzÅ¡f« - jhuhskakh¡fš – jåah® kakh¡fš – mašeh£L thâfŸ – gz« 

k‰W« t§»fŸ – ÏªÂahé‹ Ïa‰ifaik¥ò – gUt fhy§fŸ – étrha« -bjhêš. 

 

myF  4 :   g‹dh£L muÁaš 

 ÏªÂa mašeh£L¡bfhŸif – mašeh£L¡bfhŸif – mbkç¡fh – ÏuZah 

– Ódh – I¡»a ehLfŸ – Ôéuthj« - bj‰fhÁa ehLfë‹ T£lik¥ò – 

cyf¥bghUshjhu ika«. 

 

myF 5 :  m¿éaY« bjhêšE£gK« 

 cæ®bjhêš E£géaš – ehndh bjhêšE£g« - brŒÂ, k¡fŸ bjhl® 

bjhêšE£g« - é©btë MŒÎ – flyhŒÎ m¿éaš – òéaL¡F m¿éaš – 

ÏuhQt ghJfh¥ò m¿éaš – Ïa‰if Ó‰w¥ghJfh¥ò ã®thf«. 

 

 

Â£l¡f£LiufŸ:  

1,mo¥gil cçikfŸ k‰W« têfh£L be¿KiwfS¡fhd 

ntWghLfis¡F¿¤J vGJf. 
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2,ÏªÂa Ïa‰ifaik¥ò F¿¤J f£Liu tiuf.  

3. ÏªÂa bghUshjhu Iªjh©L¤ Â£l§fŸ F¿¤J f£Liu tiuf. 

4. ÏªÂa btëÍwÎ¡ bfhŸifæ‹ Áw¥ò F¿¤J vGJf. 

5. Ïa‰if¢ Ó‰w« ghJfh¥ò F¿¤J vGJf. 

 

FG¢ brašghL :  

1. khÂç ghuhSk‹w« mik¤jš. 

2. éLjiy¥ nghuh£l¤ jiyt®fë‹ gl§fis¢ nrfç¤jš. 

3. m¿éaš f©LÃo¥òfŸ bjhl®ghf gl§fis¢ nrfç¤jš. 

 

gh®it üšfŸ:  

 1. Fadia - “Politics & Government of India” 

 2. “International Relations” – Bookhieve Publications 

 3. Dult and Sundaram – “Indian Econaomy” 

 4. Bipan Chandra – “Freedom Struggle in India” 

 5. “Science & Technology” – Spectrum Publications 

 6. Standaral National Newspapers 

 7. Compatitive Examinations Magazines 
 

Ïiza KftçfŸ: 

1. www.gktoday.in 

2. www.gkduniya.com 

3. www.worldgeneralkowledge.com 

4. www.generalkwowledgeatindiablogspot.com 

5. www.enow.com 

 
 

  

http://www.gktoday.in/
http://www.gkduniya.com/
http://www.worldgeneralkowledge.com/
http://www.generalkwowledgeatindiablogspot.com/
http://www.enow.com/
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eh‹fh« gUt« 

17PTL 13 

Core - XIII 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

eh‹fh« gUt« - (2017 – 2014 fšéah©L Kjš) 

jhŸ : 17  r§f Ïy¡»a§fŸ 

ghl neh¡f« : 

 1.gHªjäœ Ïy¡»a§fŸ F¿¤j bjëthd gæ‰Á më¤jš 

 2.gHªjäHuJ Ïy¡»a¡ bfhŸiffis cz®¤jš 

 3.k¡fŸ thœéaš be¿fis¥ gæ‰Wé¤jš 

 4.gHªjäHuJ gšJiw m¿th‰wiy m¿a¢brŒjš 

 

khzt® bgW« Âw‹:  

 1.gHªjäœ Ïy¡»a§fis thÁ¡F« Âw‹bgW»‹wd® 

 2.gHªjäœ¢ brh‰fŸ k‰W« bghUŸ m¿t® 

 3.mf, òw Ïy¡»a¡ TWfis¥ gF¤j¿t®  

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 

1. FWªbjhif  - 61 (j¢r‹ brŒj) Kjš 70 (xU§F <® XÂ) Koa  

       10 ghlšfŸ 

2. e‰¿iz   - 181 (cŸëiw¡ FçÏ) Kjš 190 (neh Ïå thêa)  

       Koa 10 ghlšfŸ 

myF – 2 

 1. mfeh}W   - 291 (thd« bgaš ts«) Kjš 295 (ãy« Ú®  

        m‰W) tiu 

 2. gçghlš   - ÂUkhš - 15 (òytiu) 179 

        br›ntŸ -17 (nj«gL)194 

         itia – 11 (éëfÂ®) 140  

myF – 3 

1. fè¤bjhif  F¿ŠÁ¤Âiz (41, 49) 

     Kšiy¤Âiz (103) 

     kUj¤Âiz (83) 

     beŒjš Âiz (179) 

2. I§FWüW  ghriw¥g¤J (KGtJ«) 

 

myF – 4 

 1. òweh}W   4, 63, 141, 144, 145 guz®, e¡f©izah® ghlšfŸ  

     (5 ghlšfŸ nr®¡f) 

 2. gÂ‰W¥g¤J  fÃy® ghoa VHh« g¤J 

myF – 5 

 bgU«ghzh‰W¥gil (KGtJ«) 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 
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 1.r§f Ïy¡»a§fëš jäH® thœéaš 

 2.mf¤Âiz¡ TWfŸ 

 3.òw¤Âiz¡TWfŸ 

 4.v£L¤bjhif üšfŸ 

 5.g¤J¥gh£oš ÂizÍ« JiwÍ« 

FG¢brašghL: 

 1.ghl¥gFÂæš cŸs ghlš x‹¿‹ TWghLfis khzt® Ãç¤J¤ 

jå¤jåna ea« R£lš 

 2.òyt®fë‹ Ïy¡»a eilia¤ ÂwdhŒjš 

gh®it üšfŸ : 

1. rhä Áj«gudh®  - gHªjäH® thœÎ« ts®¢ÁÍ«, 

   ó«òfh® gÂ¥gf«, 

   br‹id – 1. 

2. jäH©zš  - gçÁš thœ¡if, 

   ghç ãiya«, 

   br‹id – 1. 

3. Å.Á.rÁtšè   - gHªjäH® bjhêšfŸ, 

   cyf¤ jäHhuhŒ¢Á ãWtd«, 

   br‹id – 117. 

4. F.Át¥Ãufhr«  - òweh}‰¿š thœéaš éGäa§fŸ, 

   ÂU¡FwŸ gÂ¥gf«, 

   br‹id – 78. 

5. uh.Ã.nrJ¥ÃŸis - jäH® Åu«, 

   gHåa¥gh Ãuj®°, 

   br‹id – 14. 

6. M.j£Ázh_®¤Â - r§f Ïy¡»a« cz®¤J« kåj cz®ÎfŸ, 

   k§ifa®¡fuÁ gÂ¥gf«, 

   jŠrhñ® - 7. 

7. F. bt.ghyR¥ukâa« - r§f Ïy¡»a¤Âš òw¥bghUŸ, 

   bkŒa¥g‹ gÂ¥gf«, 

    Áj«gu« - 1. 

8. nt.K¤Jy£Rä  - g©il¤jäœ Ïy¡»a§fëš mwbe¿fŸ, 

   måjh gÂ¥gf«, 

   ÂU¢Áuh¥gŸë – 2. 

9. t.Rg.khâ¡f«  - jäœ¡fhjš, 

   Kšiy ãiya«, 

   br‹id. 

Ïiza Kftç: 

 1. Madurai Project 

 2.Tamil virtual  university 
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17PTL 14 

Core - XIV 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

(MAJOR ELECTIVE PAPER – I)  

I v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

eh‹fh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Kj‹ik éU¥g¥ghl« - I. jhŸ : 1 

 ga‹gh£L¤jäœ 

ghl neh¡f« : 

1. khzt® ÃiHæ‹¿ ngr, vGj Âw‹ ts®¤jš 

2. gHbkhê, kuò¤bjhl®, bkŒ¥ò¤ÂU¤jèš gæ‰Á më¤jš 

3. bkhêbga®¥Ã‹ neh¡f«, Ï‹¿aikahik – f‰Ã¤jš 

4. gil¥gh¡f¤Âwid ts®¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

  khzt® bkhêia¢ br¥gkhf¥ ngR« Âw‹ bgWt®.   

 khzt® ntiythŒ¥ò¡fhd  jFÂfis¥ bgWt®. 

 khzt® gil¥ò¤Âw‹ bgWt®. 

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 

 jäêš xè¥ÃiHfŸ – vG¤J¥ÃiHfŸ – bjhl® ÃiHfŸ – fisjš – ãW¤j‰ 

F¿pLfŸ, g¤Âaik¥ò, bkhêeil. 

 

myF – 2 

 gHbkhêfŸ – ctikfŸ- kuò¤bjhl®fis¥ ga‹gL¤Jjš – foj« - 

fiy¢brh‰fŸ m¿jš – bkŒ¥ò¤ ÂU¤j« - ng¢rh‰wš Âw‹. 

 

myF – 3 

gil¥gh¡f¤Âw‹ - féij – kuò, òJ¡féijfŸ – ÁWfij – ehlf« - 

eil¢Á¤Âu« vGJjš. 

 

myF – 4 

 bkhêbga®¥ò KiwfS« c¤ÂfS« - féij, ciueil tot§fŸ – 

bkhêbga®¥ò – mQFKiwfŸ – brašKiw gæ‰ÁfŸ jUjš. 

 

myF – 5 

 bkhêbga®¥ò és¡f« - neh¡f« - Ï‹¿aikahik – ga‹ghL – mfuhÂ 

m¿Î – bkhêbga®¥ghs®, jFÂfŸ – jäœbkhê bga®¥ò tuyhW. 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. féij, fij, eil¢Á¤Âu« vGJjš 

2. tšèd« - äF«, äfh Ïl§fŸ 

3. bkhêbga®¥ò¡fiy 

4. bkhêbga®¥ò¥ gæ‰Á 
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FG¢brašghL : 

  khzt®fŸ xè, vG¤Jãiyæš ÃiHfis¡ f©l¿jš. 

 ãW¤j‰F¿pLfis¥ ga‹gL¤J« bjhl®fis vGj¢ brŒjš. 

 gHbkhêfŸ, ctikfŸ, kuò¤bjhl®fŸ midtU« TWjš. 

 khzt® j« féijfŸ, ÁWfijfŸ ngh‹w gil¥òfis¥ g»®ªJ 

bfhŸSjš.  

 

gh®it üšfŸ : (Kftç) 

 

1.  m.». guªjhkdh® ešy jäœ vGj nt©Lkh? 

1955 

2.  f.Át¥Ãufhr«  ÃiHæ‹¿ ngr, vGj  

 

3.  mu§f.uhkè§f« & x¥Ãyh 

kÂthz‹ 

ga‹gh£L¤jäœ 

br‹id¥gšfiy¡fHf« btëpL 

2012 

4.  jäœ gšfiy¡fHf btëpL, 

jŠrhñ®. 

jäœ eil¡ifnaL 

2017 

5.  K.ts®kÂ    

 

bkhêbga®¥ò¡ fiy, 

ÂUkfŸ ãiya«, br‹id. 

 

6.  r©Kf ntyhÍj« bkhêbga®¥Ãaš, cyf¤jäœ MuhŒ¢Á 

ãWtd« br‹id. 

 

7.  nrJkâ kâa‹ bkhêbga®¥Ãaš nfh£ghLfS« 

c¤ÂfS«, br©gf« btëpL. 

 

8.  fh.g£lhÃuhk‹ bkhêbga®¥Ãaš, 

m©zhkiy¥gšfiy¡fHf« btëpL. 

 

9.  Ï. KUifa‹ 

 

bkhê bga®¥ò E£g« 

Fku‹ ò¤jf Ïšy«  

2002 

10.  Ï. KUifa‹ 

 

jäêš tH§F«  vG¤J¥ bga®¥ò 

KiwfŸ 

Fku‹ ò¤jf Ïšy«  

2003 

11.  K. ts®kÂ 

 

bkhê bga®¥ò¡fiy  

ÂUkfŸ ãiya«, Â. ef® 

br‹id. 

2006 
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17PTLM2 

Major Based Elective Course - II 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

eh‹fh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Major Based Elective Course - II 

 

jhŸ : 2 bkhêbga®¥ò  Ïy¡»a§fŸ 

ghl neh¡f« : 

1. cyf Ïy¡»a§fis m¿Kf« brŒjš 

2. cyf ehLfë‹ czÎ, cil, g©ghL, thœ¡if Kiwfis¡ f‰Ã¤jš 

3. cyf ehLfë‹ muÁaš, bghUshjhu¢ NHšfis és¡Fjš 

4. cyf ehLfëš bg©fŸ ãiy, FHªijfŸ ãiy, FL«g mik¥ò, rKjha 

mik¥ò, bjhêš E£g ts®¢Áfis K‹it¤jš 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

1. cyf Ïy¡»a§fis¥ gæštjhš cyfshéa Áªjid ts®»wJ 

2. cyf ehLfë‹ FL«g«, r_f«, bghUshjhu«, muÁaš ãiyfis m¿t® 

3. Ãw ehLfëš C® bga®fisÍ«, gyju¥g£l k¡fë‹ kdãiyfisÍ« 

m¿t® 

 

cŸsl¡f« 

myF – 1 féij 

1. ijrhF #flh  – beŠÁš fdš kz¡F« ó¡fŸ-#¥ghåa¡fj 

 

myF – 2 ÁWfij 

 cyf¢ÁWfijfŸ - bjhF¥ò – v°[h®ì 

 

myF – 3 ehlf« 

 ÏUë‹ tèik, ènahlhš°lhŒ 

 

myF – 4 ehtš 

1.  Á¤jh®¤j‹ - (y©l‹) 

 

myF – 5 f£Liu 

 c§fshš btšy KoÍ« (î› bfnuh) 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

1. mayf Ïy¡»a§fis¥ g‰¿a¡ f£Liu. 

2. jäêš btëtªJŸs bkhêbga®¥ò Ïy¡»a§fŸ 

 

FG¢brašghL : 

1 .  khzt®fŸ FGthf¥Ãçªj Ãwbkhê Ïy¡»a¢  Á¡fšfis¥ gçkh¿¡ 

bfhŸSjš 

2. Ãwbkhê¥ gil¥ghs® F¿¤j brŒÂfis¤ Âu£Ljš 
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ghl üšfŸ : 

 

1.  òyt® nfhntªjå‹ bkhêbga®¥ò 

féijfŸ  

bjhF¥ò: nfh. vêšK¤J 

 

bfh‰wit btëpL, 4/2 

Rªju« bjU (enlr‹ ó§fh 

mU»š), Âahfuha ef®, 

br‹id-600 017. 

2.  cyf¢ ÁWfijfŸ-v°[h®Á  jhçâ gÂ¥gf«, Ãsh£ 

v©.4/V, u«ah Ãsh£°, 

milah®, br‹id-20. 

3.  ÏUë‹ tèik, ìnah lhš°lhŒ 

jäHh¡f« : eh.thdkhiy.  

Ï‹g ãiya«, br‹id-4. 

4.  Á¤jh®¤j‹- bA®k‹ bA°b[ ãôbrŠRç ò¡ AÎ° (Ã) 

è£, m«g¤ö®, br‹id-98 

5.  c§fshš btšy KoÍ«, î›bfuh nk¡äšy‹ gÂ¥gf«, 

br‹id. 

 

gh®it üšfŸ : 

1. f.óuz¢rªÂu‹ - eÅd bkhêbga®¥ò¡ bfhŸiffŸ, 

   mfu« gÂ¥gf«,  

   jŠrhñ®. 

2. bg.bršt¡Fkh® - bkhêbga®¥Ãaš, 

    gh®¡f® gÂ¥gf«, 

     Ïuha¥ng£il, br‹id. 

3. fh.g£lhÃuhk‹  - bkhêbga®¥ò¡fiyfŸ, 

    trªj bršé gÂ¥gf«, 

    jUkòç – 636 702 

4.  #h‹ o.k®Ã  - ÚÍ« V‹ rhÂ¡f¡TlhJ, 

        ãô brŠRç ò¡ AÎ° (Ã) è£.,  

        br‹id. 

 5.     nrJ kâa‹  - bkhêbga®¥Ãaš nfh£ghLfS« c¤ÂfS«, 

         ghç ãiya«, br‹id. 

 6.    fh. g£lhÃuhk‹  - bkhê¥ga‹ghL, ghçãiya«, br‹id. 

 7.     fh. g£lhÃuhk‹ - bkhêbga®¥ò¡fiy, ghç ãiya«, br‹id. 

 8.     Ïuh.kUjehaf« - bkhêbga®¥ò be¿KiwfŸ, 

         mÃeah gÂ¥gf«, ÂUtGªö®, 

            kæyhLJiw – 609 001 

1.  $ rªÂu‹  - M£Á¤jäG« bkhê bga®¥ò«, 

   ghç ãiya«, Ãuh£nt,  

   br‹id - 108 

Ïiza Kftç: 

 1.Madurai Project 

 2.Tamil virtual  university 
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17PR 

 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

eh‹fh« gUt« - (2017 – 2014 fšéah©L Kjš) 

Project 

Dissertation and viva-voce  

 
 

ghl neh¡f« : 

 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

 cŸsl¡f«  

myF – 1 

myF – 2 

myF – 3 

myF – 4 

myF - 5 

 

 

Â£l¡f£LiufŸ : 

 

FG¢brašghL : 

 

ghl üšfŸ : 

 

gh®it üšfŸ : 

 

 

Ïiza KftçfŸ : 

 

 

  



54 
 

muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

 II v«.V., jäœ – ghl¤Â£l és¡f« 

eh‹fh« gUt« - (2017 – 2018 fšéah©L Kjš) 

Major Based Elective Course - II 

 

jhŸ : Ïiza¤jäœ 

கணினித்த ிழ் அடிப்பணையும் பயன்பொடும்  

Fundamentals and Use of Tamil Computing 

ghl neh¡f« : 

  fâå g‰¿a m¿Kf«, Ïiza¥ ga‹ghL, fâå, Ïiza« rh®ªj òÂa 

f©LÃo¥òfŸ, jäœ khzt®fŸ brayh¡f Kiwæš ga‹gL¤Â¡ bfhŸs thŒ¥ig 

V‰gL¤Â¡ bfhŸs thŒ¥ig V‰gL¤Â¤ jUjš. 

 

khzt® bgW« Âw‹ : 

 fâåia ga‹gL¤Jt®.  Ïiza tê f‰wš nk«gL«, brayh¡f¤Âw‹ bgWt®.  

r_f tiy¤js§fëš g§nf‰g®.  Ïiza üy§fisÍ«, Ïiza js§fisÍ« 

MŒÎ neh¡»Í« mQFt®. 

 

அலகு - 1 கணினியின் அடிப்பணையும் மெயல்பொடும் - Fundamentals and 

Functionality of Computer 

கணிப்மபொறியின் வரலொறும் வளர்ச்ெியும், கணினியின் வணகப்பொடு, கணினியின் 

கட்ைண ப்பு(ண யச் மெயலகம் - Central Processing Unit(CPU), உள்ளீட்ைகம் - Input Unit, 

மவளியீட்ைகம் - Output Unit), கணினி வன்மபொருள், இணணயம் ெொர்ந்த 

வன்மபொருள்களும் மதொழில்நுட்பங்களும், கணினி மெயல்படும் விதம், ம ன்மபொருள் - 

Software, அண ப்பு ம ன்மபொருள் - System Software, இயக்க ம ன்மபொருள் - Operating 

System, கணினி இயக்க ம ன்மபொருள் - Computer OS (விண்டைொஸ் - Windows, ட க் - 

Mac, லினக்ஸ் - Linux OS, பிற - Other), பலணகக் கணினி, திறன்டபெி இயக்க 

ம ன்மபொருள் - Tablet PC, Smart Phone OS(ஆண்ட்ரொய்டு - Android OS, ட க் - Mac iOS, 

பயர்பொக்ஸ் - Firefox OS), பயனீட்டு ம ன்மபொருள் - Utility Software(நச்சு நிரல் - Virus, 

நச்சுநிரல் எதிர்ப்பி - Anti Virus), ம ொழி ொற்றிகள் - Translators, கணினி நிரலொக்க 

ம ொழிகள் - Programming Languages, நூலக நிரல்கள் - Library Programe, இயக்கி 

ம ன்மபொருள் - Driver Software, பயன்பொட்டு ம ன்மபொருள் - Application Software, 

இயங்குதள இயல்பிருப்பு ம ன்மபொருள்கள், கணினிப் பதிப்பு - Desktop Publishing-DTP, 

மதொகுப்பு ம ன்மபொருள்கள் - Software Suit(ண க்டரொெொப்ட் அலுவலகத் மதொகுப்பு - 

Microsoft Office, அடைொப் வடிவண ப்புத் மதொகுப்பு - Adobe Creative Suite), ணகயைக்க 

ம ன்மபொருள் - Portable software, ம ன்மபொருள் உட்மெயலிகள் - Software Plug-ings, 
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குறுஞ்மெயலிகள் - Apps,  ின்படிப்பொன்கள் - e-Readers, கணினி இணையூக்கி 

ம ன்மபொருள்கள் - PC Suite, தரவுத் டதக்கக் மகொள்ளளவுகள் - Storage Capacities, 

சுருக்கங்களும் விொிவொக்கங்களும் - Abbreviations & Explanations(மெொற்சுருக்கங்களும் 

விொிவொக்கங்களும், டகொப்புச் சுருக்கங்களும் விொிவொக்கங்களும்), குறுக்குவிணெகள் - 

Shortcut Keys. 

 

அலகு - 2  கணினித்த ிழின் அடிப்பணையும் பயன்பொடும் - Fundamentals and Use 

of Tamil Computing 

கணினியும் பயன்பொடும், ம ன்மபொருள்கணளப் மபறும் முணற - Software Buying Method, 

பயன்பொட்டு நிணலயில் பயிற்ெிமபறடவண்டிய ெில குறிப்புகள்(இயங்குதளம் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபறடவண்டியணவ - OS Oriented Practice, பயன்பொட்டு ம ன்மபொருள் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபற டவண்டியணவ - Application Software Oriented Practice, இணணயம் ெொர்ந்து 

பயிற்ெிமபறடவண்டியணவ - Web Oriented Practice), கணினியும் த ிழும், விணெப்பலணக 

- Keyboard, குறிடயற்றம் - Encoding(ஆஸ்கி - ASCII, டைம் - TAM, டைப் - TAB, யுனிடகொடு 

- Unicode, டைஸ் - TACE), எழுத்துருக்கள் - Fonts, த ிணழத் தட்ைச்சு மெய்ய உதவும் 

ம ன்மபொருள்கள், த ிணழத் தட்ைச்சு மெய்யும் முணறகள், த ிழ்த் தட்ைச்சுப் 

பயிற்ெி(விண்டைொஸ் - Windows, ட க் - Mac, ஆண்ட்ரொய்டு - Android, லினக்ஸ் - Linux), 

த ிழில் விணெப்பலணக - Tamil Keyboard,  ிதணவ விணெப்பலணக - Floating Keyboard, 

இணணய உலொவி விணெப்பலணக - Tamil online Keyboard, கூகுள் உள்ளீட்டுக் கருவி - 

Google Input Tools, த ிழ்த் தட்ைச்சு இயல்பிருப்புகள் - Tamil Typing 

Defaults(எழுத்துருக்கள் - Fonts, விணெப்பலணககள் - Keyboards), த ிழ் எழுத்துருக் 

குறிடயற்ற  ொற்றி, கணினிவழி அச்சு ெொர்ந்த ெில அடிப்பணைகள் (தொள் அளவுகள், 

நிறங்கள்(RGB, CMYK), பைங்கள் - Images), வடிவண ப்பு ம ன்மபொருளும் த ிழ்ப் 

பயன்பொடும், ணகயைக்கக் கணினியும் திறன்டபெியும் - Tablet PC & Smart Phones, த ிழ்த் 

தட்ைச்சுக் குறுஞ்மெயலிகள் - Tamil Typing Apps. 

 

அலகு - 3 த ிழ் ம ன்மபொருள் வணகப்பொடும் வளர்ச்ெியும் - Tamil Software Categories & 

Developments 

த ிழ் ம ன்மபொருள்கள் டதொன்றி, வளர்ந்த வரலொறு(கணினியில் த ிழ், இணணயத்தில் 

த ிழ், தரப்படுத்துதல், இயக்க முணறண களில் த ிழ், கணலச் மெொல்லொக்கம், பிற 

 ின்னணுச் ெொதனங்களில் த ிழ்), த ிழ் ம ன்மபொருள்கள், த ிழ்ச் மெொல்லொளர் - Tamil 

Wordprocessor(மெொற்பிணழ திருத்தி - Spell Checker, ெந்திப்பிணழ திருத்தி - Sandhi 

Checker, த ிழ்ச்மெொல் சுட்டி - Native Word Suggestion, இலக்கணப்பிணழ திருத்தி - 
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Grammar Checker), எந்திர ம ொழிமபயர்ப்பு - Machine Translation, எழுத்து-டபச்சு  ொற்றி 

- Text-to-Speech, டபச்சு-எழுத்து  ொற்றி - Speech-to-Text, ஒளிமயழுத்துணொி - OCR, 

ணகமயழுத்துணொி - Handwritten Recognition, யொப்பு அறிவொன் - Tamil Prosody Analyzer, 

ஒலிமபயர்ப்பு - Translitaration / Transcription / Romanized, எழுத்துமுணற  ொற்றி - 

Language Script Converter, த ிழ்த் மதொகுப்பு ம ன்மபொருள் - Tamil Softwae Package, 

த ிழ் ம ன்மபொருள் நீட்ெிகள்/உட்மெயலி - Plug-in / Add-in, த ிழில் கணினிம ொழிகள் - 

Programming Languages, தன்ம ொழியொக்கம் / இணைமுகப்பு - Localization/Interface, 

திறவூற்றும் கட்ைற்ற ம ன்மபொருளும் - Open Source & Free Software, த ிழ்ம ொழி 

ஆய்வுக் கருவிகள் - Tamil Language Research Tools(ஒலியியல் ஆய்வு - Phonetic 

Research, உருபனியல் பகுப்பொய்வி - Morphological Parser, மதொைொியல் பகுப்பொய்வி - 

Syntactic Parser, மபொருண்ண யியல் பகுப்பொய்வி - Semantic Parser, நணை ஆய்வு - Text 

Analysis, மபொருளைக்கப் பகுப்பொய்வு - Content Analysis, தரவு ம ொழியியல் - Corpus 

Linguistics, மெொற்மறொைர் பகுப்பி - Chunker, தகவல்  ீட்பு - Information Retrieval, தகவல் 

பிொித்மதடுத்தல் - Information Extraction, ஆவணச் சுருக்கம் - Summarization, 

அகரவொிணெப்படுத்தம் - Sorting / Alphabetical Order, அகரொதியொக்கம் - Computational 

Lexiography, மெொல்லணைவு - Concordance, மதொைரணைவு - Index, மெொல்வணல - 

WordNet, இலக்கணக் குறிப்பு உருவொக்கம் - Word), டபசும் அகரமுதலி - Talking 

Dictionary, கணினித்த ிழ் ஆய்வு(இயற்ணக ம ொழியொய்வு - Natural Language Processing, 

கணினி ம ொழியியல் - Computational Linguistics, ம ொழித்மதொழில்நுட்பம் - Language 

Technology), கணினித்த ிழ் ஆய்வும் த ிழ் ம ன்மபொருள்களும், கணினித்த ிழ் ஆய்வுத் 

திட்ைங்கள் - Tamil Computing Projects, கணினித்த ிழ் ஆய்வு வளர்வதற்குண்ைொன 

வழிகள். 

 

அலகு - 4  இணணயமும் த ிழ்ப் பயன்பொடும் - Basics & Tamil Use of Internet 

இணணயத்தின் பயன்பொடு, இணணயத் மதொழில்நுட்பத்தின் அடிப்பணைகள்(இணணயதள 

முகவொிகள் - Website Addresses, தரவிறக்கமும் தரடவற்றமும் - Download & Upload, 

இற்ணறப்படுத்தல் & திறமுயர்த்தல் - Update & Upgrade), உலொவி - Browser, டதடுமபொறி 

- Search,  ின்னஞ்ெல் - e-mail,  ின் குழுக்கள் - e-groups, இணணயதளம் - Website, 

வணலப்பூ - Blog, மெய்திடயொணை திரட்டி - Newsfeed Pooler,  ின்னூலகம் - Online e-

Library, இணணய நூல் அங்கொடி - Online Book Store,  ின்னூல் - e-Book(ணகயொவண நூல் 

- pdf Book,  ீயுணர நூல் - html Book, புரட்டும் நூல் - Flip Book, ம ன்னூல் - epub Book, 

கிண்ணூல் - Mobi Book),  ின்னூல் உருவொக்கம் - ebook Creation,  ின்னூல் கிைங்கு - 

ebook Store, ஒலிநூல் - Audio Book, மெயல்விளக்கக் கொமணொளி - Demo Video, 
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 ின்னகரொதி - e-Dictionary,  ின் மெய்தித்தொள் - e-Paper,  ின்னிதழ் - e-Magazine, 

இணணய வொமனொலி - Online Radio, இணணயத் மதொணலக்கொட்ெி - Online TV / Web TV, 

 ின்னரட்ணை - e-Chat, முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, இசுணக - Skype, 

கூகுள்+ - Google+,  ின்னொளுண  - e-Governance,  ின் வணிகம் - Online Trading / 

Shopping, விக்கிப்பீடியொ - Wikipedia, குழுச்மெயலி - TeamViewer, பலணகக் கணினி / 

திறன்டபெி / மெல்டபெி ெொர்ந்த குறுஞ்மெயலிகள், குறுச்மெயலிக் கிைங்கு - App Store, 

குறுஞ்மெயலிகள் - Apps(முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, கூகுள்+ - Google+, 

இசுணக - Skype, அதிர்வி - Viber, நிகழ்பதிவு - WhatsApp). 

 

அலகு - 5 இணணயவழித் தமிழ்க் கற்றலும்-கற்பித்தலும் - Tamil Learning & Teaching 

through Internet 

 ின்வழிக் கற்றல் - e Learning( ின்வழிக் கல்வியின் பண்புகள்,  ின்வழிக் கல்வியின் 

பயன்கள்,  ின்வழிக் கல்வியின் வணககள்), குறுந்தகடுகள்வழி கற்றல்-கற்பித்தல் - 

Learning & Teaching through CD/DVD, குறுஞ்மெயலிகள்வழி கற்றல்-கற்பித்தல் - Learning 

& Teaching through Apps, இணணயவழிக் கல்வி - Virtual Education, இணணயவழிக் 

கற்றல்-கற்பித்தல்(இணணயவழிக் கலந்துணரயொைல் வொயிலொகக் கற்றல்-கற்பித்தல், 

இணணய நூலகத்ணதப் பயன்படுத்திக் கற்றல்-கற்பித்தல்), இணணயவழிக் கல்வியும் த ிழ் 

இணணயக் கல்விக்கழகமும், இணணயவழிக் கல்வியொக வழங்கும் படிப்புகள், மெம்ம ொழி 

நிறுவன இணணயவழி மெம்ம ொழித் த ிழ், இணணயவழித் த ிழ்க் கல்விக்கு உதவும் 

இணணயதளங்கள், ெமூக இணணயதளங்களும் த ிழ்க் கல்வியும் - Social Network and 

Tamil Education(முகநூல் - Facebook, குறும்பதிவு - Twitter, உள்ளிணணப்பொன் - LinkedIn, 

கொமணொளிக் கிைங்கு - YouTube, இசுணக - Skype, குழு த் மதொைர்பியம் - Hangouts, 

டவொர்டுபிரஸ் - wordpress, ைம்ப்ளர் - Tumblr, இன்ஸ்ைொகிரொம் - Instagram, எட் ொடைொ - 

Edmodo), கற்பித்தலுக்கொன நிருவொக ஒழுங்கு முணற - LMS(மூடுல் - Moodle, டகன்வொஸ் - 

Canvas), கணினித்த ிழ் அண ப்புகளும் மெயல்பொடுகளும் (கணினித்த ிழ் ஆய்வு 

நிறுவனங்கள், கணினித்த ிழ் ஆய்வு ெொர்ந்த தன்னொர்வல அண ப்புகள்), கணினித்த ிழ் 

ெொர்ந்த அச்சு இதழ்களும் இணணய இதழ்களும், த ிழில் கணினித் மதொழில்நுட்பங்கள் 

- Computer Technics in Tamil, கணினித்த ிழ்க் கல்வியும் பயிற்ெியும் - Tamil Computing 

Education & Training. 
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பார்வவ நூல்கள் - Reference Books  

10.  கணினித்தமிழ்  

 

இல. சுந்தரம் விகைன் பிரசுரம் 

757, அண்ணொ ெொணல, 

மென்ணன - 600 002. 

முதல் பதிப்பு - 2015 

முதல் பதிப்பு - 2015 11.  இணணயத்ணத 

அறிடவொம் 
மெ. வீரநொதன் பொலொெி கணினி 

வணரகணலப் பயிலகம் 

இரொ நொதபுரம், 

டகொயம்புத்தூர் - 641 045. 

முதல் பதிப்பு - 2010 

 

12.  கணிப்மபொறி அறிவியல் 

தகவல் மதொைர்பு 

மதொழில்நுட்பம் 

மு. மபொன்னணவக்டகொ த ிழ் வளர்ச்ெிக் கழகம் 

மென்ணனப் 

பல்கணலக்கழக வளொகம் 

டெப்பொக்கம், மென்ணன - 

600 005. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 

13.  கணினியின் அடிப்பணை மெ. வீரநொதன் பொலொெி கணினி 

வணரகணலப் பயிலகம் 

இரொ நொதபுரம், 

டகொயம்புத்தூர் - 641 045. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 

14.  த ிழும் கணினியும் இரொதொ மெல்லப்பன் கவிணத அமுதம் மவளியீடு 

டக.டக. நகர், 

திருச்ெிரொப்பள்ளி - 620 

021. 

முதல் பதிப்பு - 2011 
15.  மரபிமைக்ஸ் 

கம்ப்யூட்ைர் டகொர்ஸ் 
இ. இரொ நொதன் Rapidex, Unicorn Books 

Ansari Road, Daryagaj, 

New Delhi - 110002. 

Revised Edition - 2011 

 
16.  இயற்ணக ம ொழியொய்வு 

த ிழ் 

 

 

கு. சுப்ணபயொ பிள்ணள உலகத் த ிழொரொய்ச்ெி 

நிறுவனம் 

தர ணி, மென்ணன - 600 

117 

முதல் பதிப்பு - 1998 

17.  த ிழ்க் கணினி 

இணணயப் 

பயன்பொடுகள் 

துணர.  ணிகண்ைன் க லினி பதிப்பகம் 

கச்ெ ங்கலம் அஞ்ெல், 

தஞ்ெொவூர் - 617 102. 

முதல் பதிப்பு - 2012 

 
18.  தமிழ் மமன்மபாருள்கள் இரா. பன்னிருவக 

வடிவவலன் 

வ ாக்கு 

வ ரு  கர், 

மகாட்டிவாக்கம் 

மென்வன - 600 096.  

முதல்பதிப்பு 2014 

 

 

மு 
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Ïiza KftçfŸ : 

www.tamiltools.blogspot.com 
www.tamil computer.word press.com 
www.tamilrobc.blogspot.com 
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muR fiy¡fšÿç (j‹dh£Á), 

nry« - 636 007. 

 v«.V., jäœ – édh¤jhŸ mik¥ò 

 

 

(mid¤J myFfëY« rk mséš édh¡fŸ mikant©L«) 

 

fhy« : 3 . 00 kâ     bkh¤j kÂ¥bg©- 75 

 

gFÂ – m  ( 5 x 5 = 25 kÂ¥bg©) 

 

“ ÏJ  (mšyJ) mJ” v‹w mik¥Ãš IªJ édh¡fŸ 

Kjš myF brŒÍŸ gFÂahæ‹ Ïl« R£o¥bghUŸ és¡f« jUf  v‹D« 

Kiwæš édh¡fŸ mikjš nt©L« 

 

 

 

gFÂ – M  ( 5 x 10 = 50 kÂ¥bg©) 

 

“ÏJ (mšyJ) mJ” v‹w mik¥Ãš IªJ édh¡fŸ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


