
 

Thiruvalluvar University, Vellore 632115                                                                                                                         

Department of Tamil 

 Diploma and Certificate Courses in Manuscriptology  

Syllabus with effect from the academic year 2020-21 

 

Submitted to Registrar for getting approval of Academic Council meet on 17.09.2020 

  



Thiruvalluvar University, Vellore 632115, Department of Tamil                                                                                

Diploma and Certificate Courses in Manuscriptology, Programme Structure, 2020-21 onwards 

 

Semester Paper Type Credits Hrs of 

Teaching 

Practical 

Hrs  

Seminar, 

Workshop, 

etc., 

Exam 

Hrs 

Total Marks Maximum 

Internal External Total 

I Core – 1தமிழ் வரி 

வடிவ வரலரறும் 

எழுத்துப்பிரதிகளும் 

4 4 2 1 3 25 75 100 

 Core – 2 

தமிழ்மமரழி 

அமமப்பியல் 

4 4 2 1 3 25 75 100 

Core – 3 

தமிழ் யரப்பியம் 

4 4 2 1 3 25 75 100 

Practical 1 3 3 0 0 3 25 75 100 

Practical 2 3 3 0 0 3 25 75 100 

Mini Project 5 1 0 2 3 25 75 100 

  25 19 6 5  150 450 600 

II Core – 4 சுவடிப் 

பதிப்பியல் 

மெறிகள் 

4 4 2 1 3 25 75 100 

 Core – 5சுவடிப் 

பதிப்பியல் 

வரலரறு 

4 4 2 1 3 25 75 100 

 Practical – 3 4 4 2 1 3 25 75 100 

 Practical – 4 3 3 0 0 3 25 75 100 

 Project 5 2 0 4 3 25 75 100 

  20 17 6 7  125 375 500 

       275 825 1100 

 Grand Total 45  30 

hours 

1100 1100 

Note:  On completion of Semester I, Certificate Course shall be awarded, On Completion of 

Semester I and II, Diploma course shall be awarded.  
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Semester I. Core – 1 

தமிழ் வரிவடிவ வரலாறும் எழுத்துப்பிரதிகளும் 

ந ாக்கம் 

1. தமிழ் வரிவடிவங்கள், மரபு ஆவணங்களில் இருப்பதத அறிதல் 

2. உயிர்மமய் எழுத்தின் வரிவடிவங்கதை அறிதல் 

3. உயிர்மமய் எழுத்துகளின் வரிவடிவங்கதை அறிதல் 

4. கிரந்தம், கூட்டு எழுத்துகளின் வரிவடிவங்கதை அறிதல் 

5. குறிகள், எண்களின் வரிவடிவங்கதை அறிதல் 

அலகு 1 எழுத்துப்பிரதிகளும் கருவிகளும் 

ஓதை, மெப்பபடு, கல்மவட்டு, பாதை ஓடு, நாணயம் முதைாை எழுதுமபாருள்கள், எழுது 

கருவிகள், பதிப்புக்கருவிகள், மதால்லியலும் பதிப்பியலும், சுவடியியலும் பதிப்பியலும், 

எழுத்துகள் பவறுபடும் விதங்கள். 

பிராமி எழுத்து, வட்மெழுத்து, தமிழி எழுத்து, பகால் எழுத்து முதைாை எழுத்து வதககள். 

அரசியல் எல்தைகளும் தமிழ் வரிவடிவப் பயன்பாடுகளும், வரைாற்றுக் காைப் பகுப்புகளும் 

வரிவடிவங்களின் மதாெர்ச்சியும். 

அலகு 2 உயிர், மெய் எழுத்துகள் 

உயிர் எழுத்தின் வரிவடிவங்கள், வரிவடிவ அட்ெவதணகள், காை வரிதெப்படி, நிை எல்தைப்படி 

சுவடிகள், மதால்லியல் ஆவணங்களில் எழுத்துகளின் பயன்பாடு, எழுத்துகளின் மாற்று 

வடிவங்கள். 

அலகு 3 உயிர்மெய் எழுத்துகள் 

உயிர்மமய் எழுத்தின் வரிவடிவங்கள், வரி வடிவ அட்ெவதணகள், காை வரிதெப்படி, நிை 

எல்தைப்படி சுவடிகள், மதால்லியல் ஆவணங்களில் எழுத்துகளின் பயன்பாடு, மாற்று 

வடிவங்கள். 

அலகு 4 கிரந்தம், கூட்டு எழுத்துகள் 

கிரந்த எழுத்துகள்: சுவடிகள், மதால்லியல் ஆவணங்கள், கிரந்த எழுத்துகளின் பயன்பாடு, மாற்று 

வடிவங்கள், பிறமமாழிச் மொற்கள் மற்றும் தமிழ்மமாழிச் மொற்கதைப் பிரித்து அறிதல். கூட்டு 

எழுத்துகதைப் பிரித்தல், பெர்த்தல் முதறகள் 

அலகு 5 குறிகள், எண்கள் 

குறியீடுகள், குறியீடுகளின் மபாருண்தமகள், மாற்று வடிவங்கள், குறியீடுகளின் பயன்பாடு 

எண்கணிதம்: எண்கள் பமல்கணக்கு, கீழ்க்கணக்கு, மரபு அைவுகள்: நிதற, நீட்ெல் 

 எழுத்துகளின் மதாெர்ச்சி மவற்றிெம், வரிகளின் நீட்சி. சுவடி வடிவம், தன்தம 

பாடநூல் 

மு.பகா.இராமன், 1982, சுவடியியல் பயிற்சி தகபயடு, மென்தை: உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 



பூ.சுப்பிரமணியம், 2004, சுவடிப் பதிப்புக்கதை வழி காட்டி, ொக்ெர் உ.பவ.ொ., மென்தை: 

உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

குெவாயில் பாைசுப்பிரமணியன், சுவடியியல் பயிற்சி தகபயடு, தஞ்ொவூர்: ெரஸ்வதி மகால் 

நூைகம். 

குெவாயில் பாைசுப்பிரமணியன், சுவடியியல் பயிற்சி தகபயடு, தஞ்ொவூர்: ெரஸ்வதி மகால் 

நூைகம். 

முதைவர் பமா.பகா.பகாதவமணி, 2006, எண்ணும் எழுத்தும், தஞ்ொவூர்: பழமமாழி பதிப்பகம். 

பார்வவ நூல் 

பமா.பகா. பகாதவமணி, 1007, இந்திய காைக்கணிதம், தஞ்ொவூர்: பாமமாழி பதிப்பகம். 

பமா.பகா. பகாதவமணி, 2006, சுவடியியல், தஞ்ொவூர்: பாமமாழி பதிப்பகம். 

ம.ொ. அறிவுதெநம்பி, 2006, சுவடியியல் கதைச்மொல் விைக்க அகராதி, புதுச்பெரி: கருமணி 

பதிப்பகம். 

ஜி. ஜான்ொமுபவல், 1994, உதிரும் தமிழ் மைர்கள், மென்தை: ஆசியவியல் நிறுவைம். 

ம.ொ.அறிவுதெநம்பி & சி.ைட்சுமணன், பதிப்பியல் மநறிமுதறகள், தஞ்ொவூர்: தமிழ்ப் 

பல்கதைக்கழகம். 

பா. கண்தணயன், 2008, தமிழ்ச் சுவடிகளில் எண்கணிதம், மயிைம்: மபாம்மபுரம் ஆதீை மவளியீடு. 

பூ.சுப்பிரமணியம், 1991, சுவடியியல், மென்தை: உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

முதைவர் பமா.பகா.பகாதவமணி, 2013, ஓதைச்சுவடியியல், தஞ்ொவூர்: பாமமாழி பதிப்பகம். 

தி.மகாைட்சுமி மற்றும் க.ப.வித்யாதரன், 2009, சுவடியியல் ஆய்வு, மென்தை: ஸ்தபதி பதிப்பகம். 

கற்றல் திறன் புலப்பாடு 

அைகு 1ஐக் கற்றவர்கள் தமிழகத்தின் மரபாை எழுது கருவிகதையும், எழுதப் பயன்பட்ெ 

மபாருள்கதையும் அவற்றிற்காை சூழல்கதையும் அறிவார்கள். 

அைகு 2ஐக் கற்றவர்கள் சுவடிகளில் பயன்படுத்துப்பட்டுவந்த உயிர், மமய் எழுத்துகளின் 

வரிவடிவங்கதை விைக்குவார்கள் 

அைகு 3ஐக் கற்றவர்கள் சுவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை உயிர்மமய் எழுத்துகளின் 

வரிவடிவங்கதை விைக்குவார்கள்.  

அைகு 4ஐக் கற்றவர்கள் சுவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை கிரந்தம், கூட்டு எழுத்துகதை 

விைக்குவார்கள்.  

அைகு 5ஐக் கற்றவர்கள் தமிழ் எழுத்து மரபில் இருந்துவரும் குறியீடுகதை விைக்கு வார்கள்.  

ஐந்து அைகுகதையும் கற்றவர்கள் சுவடி முதைாைவற்றின் மரபாை வரிவடிவங்களில் ெமகாைக் 

கருத்துகதை எழுதத் மதரிந்தவர்கைாகவும் இருப்பார்கள். 
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Semester I. Core – 2 

தமிழ்மொழி அவெப்பியல் 

ந ாக்கம் 

1. ஒலி,  வரி வடிவம் என்ற இரு நிவலகளிலும்  தமிழின் ஒலியன்கவை அறிவது 

2. தமிழ்ப் மபயர்ச் ம ாற்கவை, அதன் வவககவை, ம யல்பாடுகவை அறிவது 

3. தமிழ் விவைச்ம ாற்கள், அதன் வவககவை, ம யல்பாடுகவை அறிவது 

4. தமிழின் மதாடர், வாக்கியம் ெற்றும் அவற்றின் வவககவை அறிவது 

5. புணர்ச்சி விதிகவை அறிவது 

அலகு 1 ஒலியனியல் 

இந்திய மமாழிகள்: நான்கு மவவ்பவறு மமாழிக் குடும்பங்கள், இந்பதா ஆரிய மமாழிகள், 

திராவிெ மமாழிகள், திருந்திய மமாழிகள், திருந்தா மமாழிகள், திராவிெ மமாழிகளில் 

இைக்கியங்கள், இக்காைத் தமிழ், ஒலி வதகப்பாடு, ஒலியுறுப்புக்கள், வாமயாலிகளும் மூக்கு 

ஒலிகளும், ஒலிப்புதெ ஒலிகள் (Voiced), ஒலிப்பில்ைா ஒலிகள், உயிர் ஒலிகள், மமய் ஒலிகள், உயிர் 

ஒலிகள் பிறப்பும் வதகயும், குறிலும் மநடிலும், மமய்மயாலிகள், உயிர் ஒலியன்களும் 

மாற்மறாலிகளும், மமய்மயாலியன்களின் மாற்மறாலிகள், ஒலியன்களின் வருதகமுதற, ஆய்தம், 

மமய்மயாலியன்கள் வரும் இெங்கள், மமய்ம் மயக்கங்கள், பதிமைட்டு மமய்களும் அவற்றுென் 

வரும், வராத மமய்களும், உெனிதை மமய்ம்மயக்கம், பவற்றுநிதை மமய்ம்மயக்கம், மூன்று 

மமய்ம்மயக்கங்கள், மமாழிக்கு முதலில் மமய்ம்மயக்கங்கள், இறுதியில் மமய்ம் மயக்கங்கள், 

மமாழியதெயும் யாப்பு அதெயும், கிரந்த எழுத்துக்கள். 

அலகு 2 ம ால்லியல்: மபயரியல் 

மொல் வதகப்பாடு, மபயர்ச்மொல், மபயர்ச்மொல் வதகப்பாடு, எண்ணுப்மபயர்கள், திதண எண் 

பால் பகுப்பு, பதிலிடு மபயர்கள், மூவிெப் மபயர்கள், விைாப் பதிலிடு மபயர், 

வதரயதறயில்ைாப் பதிலிடு மபயர், முழுதமப் பதிலிடு மபயர், எதிர்மதற முழுதமப் பதிலிடு 

மபயர், உதெதமப் பதிலிடு மபயர், தற்சுட்டுப் பதிலிடு மபயர், ஆகுமபயர், எழுவாய் பயனிதை 

இதயபு, மதாதக: மதாகாநிதையும் மதாகுநிதையும், பவற்றுதமத் மதாதக, விதைத்மதாதக, 

பண்புத்மதாதக, உவதமத் மதாதக, உம்தமத் மதாதக, அன்மமாழித் மதாதக, பவற்றுதம: 

அடிப்பதெப் மபாருள் மதாெர்பு காட்டுவது, எழுவாய் பவற்றுதம, மெயப்படுமபாருள் 

பவற்றுதம, கருவி பவற்றுதம, மபாருள் பவற்றுதம, காரண பவற்றுதம, உெனிகழ்ச்சி 

பவற்றுதம, குறி பவற்றுதம அல்ைது மகாதெ பவற்றுதம, பநாக்க பவற்றுதம, நீங்கல் 

பவற்றுதம, உதெதம பவற்றுதம, இெ- காை பவற்றுதம, காைப்மபாருள், விளிபவற்றுதம, 

ொரிதய, பவற்றுதம மயக்கம், உருபில் மயக்கம், மபாருள் மயக்கம், மதாெரியல் மயக்கம், 

மபயரதெ: மபயரதெகளின் பண்புகள், தனிப்மபயரதெ, ஆக்கப்மபயரதெ அல்ைது கூட்டுப் 

மபயரதெ, விதைப்மபயரதெகள், எதிர்மதற அதெகள். 

அலகு 3 விவையியல்: விவை வவகப்பாடு 

விதைச்மொல், விதைப்மபயர்கள், விதைச்மொல் அதமப்பு, விதை வதகப்பாடு, தனிவிதை, 

கூட்டுவிதை, மதரிநிதை விதையும், குறிப்பு விதையும், குதறவிதை, மெயப்படுமபாருள் குன்றா 

விதையும் குன்றிய விதையும், மெய்விதையும் மெயப்பாட்டு விதையும், தன்விதையும் 

பிறவிதையும், காரணவிதை, மமல்விதை, வல்விதை, இதெவிதை, காைமும் எதிர்மதறயும்: 

காை இதெ நிதைகளும் பநரக் கிைவியும், தமிழில் காைங்கள், இறந்தகாை உருபுகள் அல்ைது 

இதெநிதைகள், நிகழ்காைம், எதிர்காைம், எதிர்மதற காட்டும் உருபுகள், மொற்கள், எச்ெவிதை: 



எச்ெ வதகப்பாடு: விதைமயச்ெம், எச்ெங்களும் காைமும், மெயமவன் எச்ெம், மெய்மதன் எச்ெம், 

நிபந்ததைகள், நிபந்ததை எச்ெம், விட்டுக்மகாடுப்பு எச்ெம், மபயமரச்ெம், விதையதெ, மெய்து 

என்னும் விதைமயச்ெம், மெயமவன் விதைமயச்ெம், என்று எை, ஆக ஆய், இெ விதையதெ, பநர 

விதையதெ, விதைப்மபயர்கள்: ஆக்கப்மபயர்கள், மதாழில் மபயர்கள், காைம் காட்ொத 

மதாழில் மபயர்கள், காைத் மதாழில் மபயர்கள், விதையாைதணயும் மபயர்கள், குறிப்பு 

விதையாைதணயும் மபயர்கள், துதண விதை, மெய்மதன் எச்ெத்துென் வருவை, மெயமவன் 

எச்ெத்துென் வருவை, மெயல் வாய்ப்பாட்டுத் மதாழில் மபயருென், துதண விதைகளும் முதல் 

விதைகளும், துதண விதையின் பண்புகள், துதணவிதை வதகப்பாடு, விதைமுற்று: ஏவல் 

விதைமுற்று, வியங்பகாள் விதைமுற்று, தன்தம விதைமுற்று, முன்னிதை விதைமுற்று, 

பெர்க்தக விதைமுற்றுக்கள் 

அலகு 4 மதாடரியல் 

இதெச்மொல்: இதெச்மொற்கள், இதெச்மொல் வதகப்பாடு, மபயர்களுென், விதைகளுென், 

இதணப்பு உருபுகைாக உம், கூெ, ஏ, தான், ஆவது, ஓ, மட்டும் மாத்திரம், எல்ைாம், தனி வாக்கியம், 

வாக்கிய உறுப்புக்கள், மபயர்த்மதாெர், விதைத்மதாெர், வாக்கிய வதககள், அடிப்பதெ வாக்கிய 

வதககள், விதைப்பயனிதை வாக்கியம், தனிவாக்கியம், கைதவ வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம், 

இெமாற்றங்களும் பிறமாற்றங்களும், புததநிதையும் புறநிதையும், மெய்விதை மெயப்பாட்டு 

விதை வாக்கியங்கள், எழுவாய் பயனிதை இதயபு, கைதவ வாக்கியம்: புதத நிதை, புறநிதை, 

பல்பவறு விதமாை காை விதைமயச்ெத் மதாெர்மகாண்ெ வாக்கியங்கள், பல்பவறு பவற்றுதமத் 

மதாெர்பு வாக்கியங்கள், விதைமயச்ெ வாக்கியங்கள், மபயமரச்ெ வாக்கியங்கள், கூட்டு 

வாக்கியம்: கூட்டுப்மபயர்த் மதாெர்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள் வதகப்பாடு, முழுநிதை 

இதணப்பு, பயனிதை இதணப்பு, விதையதெ, விதைமயச்ெங்கள்,  இதணப்பு வாக்கியம், 

இதணப்பு உருபு, மதாெர்பு உதெய இரண்டு வாக்கியங்கள். 

அலகு 5 புணரியல் 

புணர்ச்சி அல்ைது ெந்தி, நிதைமமாழி வருமமாழி, பவர்ச்மொல்லும் அடிச்மொல்லும், புணர்ச்சி 

வதகப்பாடுகள், அகப்புணர்ச்சி புறப்புணர்ச்சி, இயல்புப் புணர்ச்சி, விகாரப்புணர்ச்சி, வதககள், 

பதான்றல், திரிதல், மகடுதல், உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி, மமய்யீற்றுப் புணர்ச்சி, குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி, 

பவற்றுதமப் புணர்ச்சி, பவற்றுதமப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும், பவற்றுதமப் 

புணர்ச்சி, உருபுப் புணர்ச்சி, ொரிதயப் புணர்ச்சி, மதாகாநிதைத் மதாெரும் மதாகுநிதைத் 

மதாெரும், அல்வழிப் புணர்ச்சி, அல்வழிப் புணர்ச்சியின் வதககள். 

பாட நூல்  

ெ. அகத்தியலிங்கம்,  2002,  தமிழ்  மமாழி அதமப்பியல், சிதம்பரம்: மமய்யப்பன் தமிழாய்வகம் 

பார்வவ நூல் 

கு. பரமசிவம், 2017, இக்காைத் தமிழ் மரபு, புத்தா நத்தம்: அதெயாைம் 

கு. பரமசிவம், 2017, இக்காை மமாழியியல், புத்தா நத்தம்: அெயாைம் 
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Semester I. Core – 3 

தமிழ் யாப்பியல் 

ந ாக்கம்  

1. ம ய்யுளின் உறுப்பாக வரத்தக்க மொழிக் கூறுகவை அறிதல் 

2. ம ய்யுளின் வவக, பாவவககவை அறிதல் 

3. ம ய்யுளின் வவக, பாவிைங்கவை அறிதல் 

4. ம ய்யுள் மொழிவய அறிதல் 

5. ம ய்யுளின் மபாருண்வெ மகாள்ளும் முவறகவை அறிதல் 

அலகு 1 ம ய்யுள் உறுப்புகள் 

எழுத்து வதக: குறில், மநடில், உயிர், மமய், உயிர்மமய், குறுக்கங்கள், அைமபதெகள், 

ொர்மபழுத்து, மொல் இைக்கணத்திலும் யாப்பு இைக்கணத்திலும் எழுத்து இைக்கணம், 

எழுத்துகளுக்கும் மெய்யுளின் இதெ அதமப்பிற்கும் இதெயில் உள்ை உறவுகள். 

அதெ வதக: இயைதெ, உரியதெ, பநரதெ, நிதரயதெ, பநர்பு, நிதரபு 

சீர் வதக: ஓரதெ, ஈரதெ, மூவதெ, நாைதெச் சீர்கள், எழுத்து, மொல்லிலிருந்து சீராக்க முதறகள். 

ததைவதக: மவண்ெதை, ஆசிரியத்ததை, கலித்ததை, வஞ்சித்ததை, ஏழுவதகத் ததைகள், 

தூக்கு, ஓதெ 

அடிவதக: குறைடி, சிந்தடி, அைவடி, மநடிைடி, கழிமநடிைடி இதவ பாவதக, பாவிைங்களுென் 

மகாள்ளும் உறவுகள். ஈற்றடி, எருத்தடி, அடிகளின் எண்ணிக்தகயும் யாப்பும் 

பாவதககள், பாவிைங்கள்: 

மதால்காப்பியம் கூறும் மெய்யுள் உறுப்புகள் (கூடுதல்): மரபு, யாப்பு, பநாக்கு, திதண, தகபகாள், 

கூற்று, பகட்பபார், கைன், காைம், பயன், மமய்ப்பாடு, முன்ைம், மபாருள், துதற, மாட்டு, 

வண்ணம், தூக்கு மதாதெ, ஒப்பீடு: யாப்பருங்கைக்காரிதக அடிப்பதெ யாப்பியல் மரபுகளும் 

மதால்காப்பிய மரபும். 

அலகு 2 பாவியல் 

மவண்பா: குறள், சிந்தியல், அைவியல், பஃமறாதெ மவண்பாக்கள், ெைதவ மவண்பா. 

ஆசிரியப்பா: பநரிதெ, நிதைமண்டிைம், அடிமறி மண்டிைம், இதணக்குறள் ஆசிரியப்பாக்கள் 

கலிப்பா: ஒத்தாழிதெ, மவள்தை, மகாச்ெகக் கலிப்பாக்கள், உறழ் கலிப்பா, மகாச்ெக ஒரு பபாகு 

வஞ்சிப்பா: குறைடி, சிந்தடி வஞ்சிப்பாக்கள் 

 நூற்பா, மருட்பா, பமல்தவப்பு, பரிபாெல் 

இதெப்பாக்கள்: கும்மி, சிந்து, களிப்பு, கண்ணி, மதம்மாங்கு, வண்ணம், கீர்த்ததை, அம்மாதை, 

ஊெல், பந்து, வரி, தாண்ெகம், அன்ைபிற 

மதுரம், வித்தாரம், ஆசு, சித்திரக்கவிகள் 



சித்திரக் கவி வதககள்: மாதைமாற்று, ெக்கரம், சுழிகுைம், ஏகபாதம், எழு கூற்றிருக்தக, காதத 

சுரப்பு, கரந்துதறபாட்டு, கூெ ெதுர்க்கம், பகாமூத்திரி, விசித்திரப்பா, விைாவுத்தரம், ெருப்பபதா 

பத்திரம், நாகபந்தம், வருத்தைம், பதும பந்தம், முரசு பந்தம், இரத பந்தம், பிற 

அலகு 3 பாவிைங்கள் 

மவண்பா: மவண்ொழிதெ, மவள்மைாத்தாழிதெ, மவண்டுதற, மவளி விருத்தம், 

நிதைமண்டிைம், அடிமாறி மண்டிைம். 

ஆசிரியப்பா: ஆசிரியத்தாழிதெ, ஆசிரிய ஒத்தாழிதெ, ஆசிரியத்துதற, ஆசிரிய பநர்த்துதற, ஆசிரிய 

இதணக்குறள் துதற, ஆசிரிய விருத்தம், அடிமறி மண்டிைம், நிதைமறி மண்டிைம். 

கலிப்பா: கலித்தாழிதெ, கலி ஒத்தாழிதெ. கலித்துதற: கலி மண்டிைம், கலிநிதை. கலி விருத்தம்: 

கலிநிதை விருத்தம், கலி மண்டிை விருத்தம். 

வஞ்சிப்பா: வஞ்சித்தாழிதெ: வஞ்சிநிதை, வஞ்சி மண்டிைம்.வஞ்சித்துதற: வஞ்சிநிதை, வஞ்சி 

மண்டிைம். வஞ்சி விருத்தம்: வஞ்சிநிதை, வஞ்சி மண்டிைம்.  

மவண் மெந்துதற, குறள் தாழிதெ, திருஇருக்கக்குறள், கட்ெதைக் கலித்துதற, காப்பியக் 

கலித்துதற. 

அலகு 4 ம ய்யுள்மொழி 

எழுத்து, மொல், மதாெர், வாக்கியம், கூற்று, உதரயாெல் முதைாைவற்றுக்கு அதெ, சீர், ததை, அடி, 

மெய்யுள் முதைாைவற்றுென் உள்ை உறவு, அதெநிதை. 

மெய்யுள் விகாரங்கள் (6), மொற்குதறகள் (3), புணர்ச்சித் திரிபுகள், ெந்திப் பிரிப்பு முதறகள், 

வதகயுளி, பிதண, புணர்ச்சி வதககள். 

மெய்யுளின் கருத்தும் மொல் பதர்வும், எழுத்து, அதெ, சீர், அடி முதைாைவற்தற விரிக்கும் மற்றும் 

குதறக்கும் முதறகள், மதாதெயாக்கம், யாப்பிைக்கணமும் பாெ, சுவடிபபதங்களும் மமாழி 

அதமப்புென் அவற்றுக்குள்ை உறவுகளும். 

மெய்யுள் வதககள்: மதாெர்நிதை, மதாதகநிதை, முத்தகம், குைகச் மெய்யுள்கள், தவதர்ப்ப மநறி, 

மகைெ மநறி, வண்ணம் (20), வைப்பு (8). 

மமாழிபுணரியல்புகள்: யாற்று நீர், மமாழிமாற்று, நிரல்நிதற, அடிமறி, சுண்ணம், தாப்பிதெ, 

பூட்டுவில், மகாண்டுகூட்டு, அதைமறி பாப்புப் மபாருள்பகாள்கள் 

அலகு 5 மபாருள்நகாளும் அணிகளும் 

மெய்யுதை உதரநதெ வடிவிறகு மாற்றுதல், உதரப்பணிம் பதிப்புப்பணியும், தமிழ்மமாழியின் 

நிறுத்தல் குறியீடுகள், மொற்பிரிப்பு முதறகள், மெய்யுளின் வாக்கியம், மதாெர் முதைாைவற்தறப் 

பகுத்து அறிதல். பநரடிப்மபாருள், மதறமுகப்மபாருள்பகாள் முதறகள், மமாழிக்கும் 

மபாருண்தமக்கும் இதெயில் உள்ை உறவுகதைத் தீர்மானித்தல். 

அணி வதககள்: ஒப்புதம அடிப்பதெயிைாை மபாருண்தமகள், காரணம் – காரியம் – விதைவு 

அடிப்பதெயிைாை மபாருண்தமகள், எதிர்மபாருண்தம அடிப்பதெயிைாை மபாருண்தமகள், 

மதாகுதி – பகுதி, முதல் – சிதை, குழு – உறுப்பு முதைாை உறவுகள் அடிப்பதெயிைாை 

மபாருண்தமகள். 

பாடநூல்கள் 

1. அரங்கராென் மருதூர், 2005, யாப்பறிந்து பாப்புதைய, மென்தை :ஐந்திதணப் பதிப்பகம். 



2. பகாபதையர் தி.பவ. 2005. தமிழ் இைக்கணப் பபரகராதி: மபாருள்: யாப்பு 1&2, மென்தை: 

தமிழ் மண் பதிப்பகம் 

பார்வவ நூல்கள் 

3. பசுபதி, 2010, கவிதத இயற்றிக்கைக்கு, மென்தை: எல்.பக.எம். பப்ளிபகஷன். 

4. அரங்கராென் ெ, 1989, மபாருள்பகாள், மென்தை: மணிவாெகர் பதிப்பகம். 

5. ெண்முகதாஸ் அ, 1998, தமிழின்பா வடிவங்கள், மென்தை: உைகத் தமிழாராய்ச்சி 

நிறுவைம். 

6. மணிகண்ென் ய, 2016, தமிழில் யாப்பிைக்கணம், வரைாறும் வைர்ச்சியும், நாகர்பகாவில்: 

காைச்சுவடு பப்ளிபகஷன்ஸ் பி லிட். 

7. மணிகண்ென் ய., 2005, சி. தவ.தாபமாதரம் பிள்தை இயற்றிய கட்ெதைக் கலித்துதற, 

மென்தை: விழிகள் பதிப்பகம். 

8. சிவமணி எஸ், 2008, சித்திரவண்ணக் கவிகள், மென்தை: சிவா பதிப்பகம். 

9. முத்துொமி க, 2016, உங்கள் தமிழ் இைக்கணம் – யாப்பு, தஞ்ொவூர், அகரம் 

10. சுப்பிரமணியன் ெ.பவ, 2010, இைக்கணத் மதாதக: யாப்பு – பாட்டியல், மென்தை: 

உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

11. Manikandan Y. (Editor), 2014, Early Studies in Tamil Prosody – The Evolution of Tamil Viruttams by E.N. 

Thanikachala Mudaliar, Chennai: Indian University Press. 

12. Subramanyan S., The Commonness in the Metre of the Dravidian Languages, Thiruvananthapuram: 

Dravidian Linguistics Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thiruvalluvar University, Vellore 632115                                                                                                                                                                     

Diploma and Certificate Courses in Manuscriptology                                                                                                                                           

with effect from the academic year 2020-21                                                                                                                                                          

Semester I. Practical-1 

ம ய்முவற:  

1. ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூதை எடுத்துக்மகாண்டு அந்த நூலில் உள்ை 

வரிவடிவங்கதை, பதிப்பிக்க மூைமாக இருந்த சுவடியின் வரிவடிவங்களுென் ஒப்பிட்டு 

ஆராயபவண்டும்.  

2. அச்சிெப்பட்ெ நூலின் வரிவடிவிற்கும் ஓதைச்சுவடியின் வரிவடிவங்களுக்கும் 

இதெயில் உள்ை ஒற்றுதம, பவற்றுதமகதை ஒவ்மவாரு எழுத்தாக ஆராய்ந்து தரவுகள் 

மதாகுக்கபவண்டும். 

3. தாள்-1இல் குறிப்பிட்டுள்ைபடி ஐந்து அைகுகளுக்கும் ஐந்து இயல்கைாக்கி அறிக்தகதய 

மாணவர் ெமர்ப்பிக்கபவண்டும். 
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Diploma and Certificate Courses in Manuscriptology                                                                                                                                           

with effect from the academic year 2020-21                                                                                                                                                          

Semester I. Practical-2 

ம ய்முவற:  

1. ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ ஓதைச் சுவடிதய எடுத்துக்மகாண்டு அந்தச் சுவடியில் 

உள்ை வரிவடிவங்கதை தாள்-1இல் குறிப்பிட்டுள்ைபடி நவீைத் தமிழ் 

வரிவடிவங்கைாக மாற்றி ஒவ்மவாரு எழுத்துக்கும் தனித்தனிபய அதெவுகள் 

தயாரிக்கபவண்டும்.  

2. அதெவுகள் தயாரித்த பிறகு ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூதை எடுத்துக்மகாண்டு 

ஆய்வில் மாணவர் கண்ெதெந்த வரி வடிவிற்கும் ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ 

நூலின் வரிவடிவங்களுக்கும் இதெயில் உள்ை ஒற்றுதம, பவற்றுதமகதை 

விைக்கபவண்டும். 

3. மாணவர்  தன் மெய்முதறயில் ஏற்பட்ெ பிதழகதைத் மதாகுத்து, வதகப்படுத்தி 

விைக்கபவண்டும். 

4. தாள்-1இல் குறிப்பிட்டுள்ைபடி ஐந்து இயல்கைாக்கி அறிக்தகதய மாணவர் 

ெமர்ப்பிக்கபவண்டும். 
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Semester I. Project-1 

ஆய்வுத் திட்ெம்: 

1. பதிப்பிக்கப்பொத ஒரு சுவடிதய எடுத்துக்மகாண்டு அதத மாணவர் நவீைத் தமிழின்  

வரிவடிவங்களுக்கு மாற்றி எழுதி, கணனியில் பதிவு மெய்து, ஆய்வு அறிக்தகயுென் 

அததச் ெமர்ப்பிக்கபவண்டும்.   

2. பதிப்பிக்கப்பட்ெ சுவடி ஆய்வு அறிக்தகயில் பின்னிதணப்பு-2இல் தரப்பெபவண்டும். 

3. ஆய்வு அறிக்தகயின் இயல்கள் ஆய்வாைர் பதிப்பு அனுபவங்கதையும் பதிப்பிக்கப் 

பின்பற்றிய மநறிமுதறகதையும் பற்றியதாக இருக்கபவண்டும். 

4. தாள்-1இல் குறிப்பிட்ெபடி ஐந்து வதகயாை வரிவடிவ அதெவுகள் தயாரித்து மாணவர் 

பின்னிதணப்பு-1இல் தரபவண்டும். வரிவடிங்களின் முதன்தம வடிவம், மாற்று வடிவம், 

திரிபு வடிவம் முதைாைவற்றின் அதெவுகள் இந்த அட்ெவதணகளில் 

தரப்பெபவண்டும். 

5. ஆய்வுத் திட்ெம் பதிப்பியல் வல்லுநர் ஒருவராலும் சுவடியின் உள்ைெக்கத்திற்குப் 

மபாருத்தமாை ஒரு அறிஞராலும் மதிப்பீடு மெய்யப்பெபவண்டும். 
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Semester II. Core – 4 

சுவடிப் பதிப்பியல் ம றிகள் 

ந ாக்கம் 

1. சுவடிமமாழி வரிவடிதவச் ெமகாை வரிவடிவ மமாழிக்கு மாற்றுதல் 

2. சுவடியில் உள்ை நூதைச் மெம்பதிப்பாகத் தருதல் 

3. சுவடியின் பரம்பதர வரைாற்தற அறிதல் 

4. பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூலின் உள்ைெக்க விவரங்கள் தருதல் 

5. கணினி வழிப் பதிப்பியல் மநறிகதைப் பழகுதல் 

அலகு 1 எழுத்துப்மபயர்ப்பும் மொழி அவெப்பும் 

சுவடிகளின் வரிவடிவங்கள், எழுத்துகளின் தனி வடிவங்கள் மற்றும் பெர்க்தக வடிவங்கள், 

எழுத்துப்பிரிப்பு முதறகள், மாற்று வரிவடிவங்கள், சுவடிக்குறியீடுகள், சுவடிகளில் எண்கள் – 

இதவகதை நிதைவு கூர்தல். 

நகல்கள் தயாரித்தல்: கணினி ஒளிப்பெ நகல், சுவடியின் நகைக நகல்கள் எடுத்தல், படி எடுத்து 

எழுதுதல், வரிவடிங்கதைத் தீர்மானித்தல், மமாழி: எழுத்து, மொல், மதாெர். வாக்கியங்கதைத் 

தீர்மானித்தல். 

யாப்பு: எழுத்து, அதெ, சீர், அடி, மெய்யுள் முதைாை வடிவங்கதை தீர்மானித்தல், மொற்பிரிப்பு 

மற்றும் பெர்க்தக முதறகதை மமாழி, யாப்பு என்ற இருமுதறகளிலும் மெய்தல். 

அலகு 2 மூலபாட ஆய்வியல் 

ெரியாை மொல், மதாெர், வாக்கியம் மற்றும் அதெ, சீர், அடிகதைத் தீர்மானித்தல், பை மூைப் 

பிரதிகள் இருந்தால் திரட்டுதல், முன்பப அச்ொை பிரதிகள் இருந்தால் எடுத்துக்மகாள்ளுதல், 

மெம்பதிப்தப உருவாக்குதல், பாெபவறுபாடுகதைக் குறித்தல், ஒத்த மதாெர்கதைக் குறித்தல், 

மீட்டுருவாக்கம் மெய்ய உள்ை வாய்ப்புகதைக் குறிப்பிடுதல், மதாெர்ந்து மெய்யும் பணியில் 

பதிப்புப் பிதழகதைத் திருத்தி வருதல், அடிக்குறிப்பிடுதல். 

அலகு 3 சுவடியின் வரலாறு அறிதல் 

பதிப்பிக்க எடுத்துக்மகாள்ைப்பட்ெ சுவடியின் இருப்பிெம், உதெதமயாைர், சுவடியின் மரபு 

வழிகதைக் காைம் வாரியாக அறிதல், இெம் வாரியாக அறிதல், சுவடி மபயர்த்மதழுதப்பட்ெ 

வழிமுதறகதை அறிதல், மதிப்பிடுதல், சுவடி பெகரிக்கப்பட்ெ முதற, பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற 

முதறகதை விைக்குதல், சுவடியின் ஆசிரியர், படி எடுத்பதார், பாதுகாத்பதார் வரைாறுகதை 

அறிதல். 

அலகு 4 உள்ைடக்க ஆய்வுகள் 

மொல்ைதெவுகள், மபாருைதெவுகள், அகராதிகள், பாெல் முதற்குறிப்புகள், விைக்கக்குறிப்புகள் 

முதைாைவற்தறத் தருதல், நவீை நூல் வடிவங்கைாக்குதல்: அச்சு வடிவம், கணனி வடிவம். நூல் 

உள்ைெக்கம் குறித்த ஆய்வுதர எழுதுதல், பதிப்பித்த மநறிமுதற குறித்த ஆய்வுதர தருதல். 

பதிப்பியல் அனுபவம், தவறுகதைத் மதாகுத்துச் சுய மதிப்பீடு தருதல் 

 

 



அலகு 5 கணினிப் பதிப்பியல்  

கணினித் தமிழ் எழுத்துருக்கள், எழுத்துருக்களின் பட்டியல், வதககள், கணினித் தமிழ் 

விதெப்பைதககள், தமிழ் மமன்மபாருள்கள், பதிப்பியல் மமன்மபாருள்கள், அவற்தறக் கற்கும் 

முதறகள். 

நூல் பதிப்புகள், நூல் பதிப்பு நிறுவைங்கள், நிதி உதவி மெய்யும் நிறுவைங்கள், விற்பதை அைவு, 

வரவு-மெைவுத் திட்ெங்கள், சுவடி நூல் அச்சிெல். 

மின் பதிப்புகள், மின் பதிப்பு அதமப்புகள், நிறுவைங்கள், மின் பதிப்புக்காை மெைவிைங்கள், 

சுவடி நூல்கதை இதணயத்தைங்களிலும் ெமூக ஊெகங்களிலும் மவளியிெல். 

தமிதழக் கணினியில்  பயன்படுத்துவததக் கற்றல். 

பாடநூல் 

தி.மகாைட்சுமி மற்றும் க.ப.வித்யாதரன், 2009, சுவடியியல் ஆய்வு, மென்தை: ஸ்தபதி பதிப்பகம். 

பவ. இரா.மாதவன், 2000, சுவடிப்பதிப்பியல், தஞ்ொவூர்: பாதவ மவளியீட்ெகம். 

முதைவர் த.பகா. பரமசிவம் (பதிப்பு), சுவடிப்பதிப்பு மநறிமுதற, தஞ்ொவூர்: தமிழ்ப் 

பல்கதைக்கழகம். 

பூ. சுப்பிரமணியன், 1991, சுவடியியல், மென்தை: உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

மு. ெதாசிவம், 1991, பதிப்பு மநறிமுதறகள், தஞ்ொவூர்: ெரஸ்வதி மகால் நூைகம். 

அ. விநாயகமூர்த்தி, 1978, மூைபாெ ஆய்வியல், மதுதர: பாைமுருகன் பதிப்பகம். 

அன்னிதாமசு, 1997, பதிப்பியல், மென்தை: அமுத நிதையம். 

கற்றல் புலப்பாட்டுத் திறன் 

1. அைகு 1ஐக் கற்றவர்கள் சுவடி வரிவடிதவச் ெமகாைத் தமிழ் மமாழியின் 

வரிவடிவிற்கும் மெய்யுள் வடிவங்களுக்கும் மாற்றுவார்கள் 

2. அைகு 2ஐக் கற்றவர்கள் மெம்பதிப்புகதை உருவாக்குவார்கள். 

3. அைகு 3ஐக் கற்றவர்கள் சுவடிகளின் மரபு வழிகதை எழுதுவார்கள். 

4. அைகு 4ஐக் கற்றவர்கள் பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூலிதை அடிப்பதெ நூைாக்குவார்கள், 

பார்தவ நூைாக்குவார்கள் (reference book). 

5. அைகு 5ஐக் கற்றவர்கள் பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூலிதைக் கணினி மமன்நகல் வடிவிற்கு 

மாற்றுவார்கள். 
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சுவடிப் பதிப்பியல் வரலாறு 

ந ாக்கம் 

1. தமிழ்க் கல்விச்சூழலின் வரைாறும் சுவடிப் பயன்பாடும் அறிதல் 

2. நூல் வதகதம பநாக்கில் சுவடிப்பதிப்பு வரைாற்தற அறிதல் 

3. சுவடிப்பதிப்பு ஆளுதமகளின் வரைாற்தற அறிதல் 

4. சுவடிப்பதிப்பு அதமப்புகளின் வரைாற்தற அறிதல் 

5. சுவடிப்பதிப்தப அச்சுத்மதாழிலுென் மதாெர்புபடுத்தல் 

அலகு 1 அச்சும் பதிப்பும் 

ஐபராப்பியர் வருதகயும் அச்சுத் மதாழிலும், கல்வி, ெமயம், அரசியல், மருத்துவக் காரணங்கள் 

முதைாைவற்றின் வழிப்பதிப்புகள், விற்பதை அைவும் வணிக பநாக்கும், கல்வி வைர்ச்சியும் 

நூல்களின் பததவயும், கல்வி நிறுவைங்கள்,  மக்களின் படிக்கும் வழக்கம், பதிப்பு வதககள். நூல் 

வதககள். 

அலகு 2 தமிழ்க்கல்வியும் சுவடிகளும் 

தமிழ்க்கல்வி: மமாழி அல்ைாத கல்வியும் மமாழிக் கல்வியும், மமாழிப்பதிவுகளின் வரைாறு, 

மமாழிப்பதிவுகதைச் பெகரித்தலின் வரைாறு, ஆவணங்களின் பாதுகாப்பு கருவிகள், மருந்துகள், 

சூழல்கள், அவற்தறப் பாதுகாத்தலின் வரைாறு, பதிப்பும் மீள் பதிப்பும், மெம்பதிப்புகளின் 

வரைாறு. 

சுவடி தயாரிக்கும் முதறகள், பக்குவப்படுத்தும் முதறகள், சுவடிகளின் நீைம், அகைம், காைம் 

முதைாை பண்புகள், சுவடி வதக, எழுதுமபாருள்களின் பண்புகள், எழுதும் முதறகள். 

அலகு 3 நூல் வவகவெகள் 

பதிப்பிக்கப்பட்ெ ஆவணங்கள், வரைாறு, பதிப்பு முயற்சிகள் வரைாறு, இைக்கணப் பதிப்புகள், 

இைக்கியப் பதிப்புகள், உதரப் பதிப்புகள், மூைப்பதிப்புகள், மருத்துவம், பொதிெம், கணிதம், 

ொத்திரங்கள், ெமயம் முதைாை மபாருண்தமகளில் பதிப்புகளின் வரைாறு. கதைகளும் 

பதிப்புகளும் 

(பயிற்சிகட்டுதர: ஏபதனும் ஒரு பதிப்தப எடுத்து, உரிய சுவடியுென் ஒப்பிட்டு மீள்பார்தவ 

மெய்யபவண்டும்.) 

அலகு 4 சுவடிப்பதிப்பியல் ஆளுவெகள் 

உ.பவ.ொ, தவயாபுரிப்பிள்தை, மதறமதையடிகள், ரா.பி.பெதுப்பிள்தை, தி.பவ.பகாபாதையர், 

அடிகைாசிரியர், ஆறுமுக நாவைர், சி.தவ.தா., கணபதிப்பிள்தை, அம்பைவாண நாவைர், 

கதிதரபவற்பிள்தை, கைகெதப, பூபைாகலிங்கம், மற்றும் பைர் 

(பயிற்சிக்கட்டுதர: ஏபதனும் சுவடிப் பதிப்பாசிரியதர எடுத்துக்மகாண்டு அவரது பதிப்பியல் 

பணிகதை மீள்பார்தவ மெய்யபவண்டும்.) 

அலகு 5 பதிப்பியல் நிறுவைங்கள், அவெப்புகள் 



உ.பவ.ொ நூைகம், ஆசியவியல் நிறுவைம், கீழ்த்திதெச்சுவடி நூைகம், உைகத்தமிழாராய்ச்சி 

நிறுவைம், மென்தைப் பல்கதைக்கழகம், அண்ணாமதைப் பல்கதைக்கழகம், கரந்ததத் தமிழ்ச் 

ெங்கம், தமிழ்ப்பல்கதைக்கழகம், தமிழ் இதணயக் கல்விக் கழகம், ெரபபாஜி நூைகம், தெவ 

மெங்கள், பகரைப்பல்கதைக்கழக சுவடியியல் துதற, பிமரஞ்சு இந்திய நிறுவைம், தெவ சித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக் கழகம் முதைாை நிறுவைங்கள். பிற அயல்நாடுகளில், பிற அயல் மாநிைங்களில் 

உள்ை நிறுவைங்கள், தமிழ் மரபு அறக்கட்ெதை 

சுவடி அட்ெவதண தயாரித்தல், நூைகங்களில் சுவடிப் பயன்பாட்டு நிதைகள், ஒளிப்பெம் 

எடுக்கும் நவீை வெதிகள் 

பாடநூல்  

இரா.இைங்குமரன், 2001, சுவடிப்பதிப்பியல் வரைாறு, சிதம்பரம்: மமய்யப்பன் பதிப்பகம். 

பமா.பகா.பகாதவமணி, 2010, பருவ இதழ் சுவடிப்பதிப்பு வரைாறு, தஞ்ொவூர்: 

தமிழ்ப்பல்கதைக்கழகம். 

மா.சு.ெம்பந்தன், 1980, அச்சும் பதிப்பும், மென்தை: தமிழர் பதிப்பகம். 

ம.ொ.அறிவுதெநம்பி & இைட்சுமணன், 2003, சுவடிப் பதிப்பாசிரியர்கள், தஞ்ொவூர்: தமிழ்ப் 

பல்கதைக்கழகம். 

ப.மபருமாள், 2012, சுவடிப்பாதுகாப்பு வரைாறு, காதரக்குடி: பகாவிலூர் மொைய மவளியீடு, 

பகாவிலூர். 

ஓ.பி. அகர்வால், 1997, கதைப் பதெப்புகதையும் நூைகப் மபாருட்கதையும் பராமரித்தல், 

புதுதில்லி: பநஷ்ைல் புக் டிரஸ்ட். 

பார்வவ நூல் 

மு.தவ.அரவிந்தன், 1999, உதரயாசிரியர்கள், மென்தை: மணிவாெகர் பதிப்பகம். 

உ.பவ.ொமிநாததயர், 1990, என் ெரித்திரம், மென்தை: உ.பவ.ொ.நூைக மவளியீடு. 

1999, பகாயில் அரும்மபாருள்கள் பாதுகாப்பு, தஞ்ொவூர்: ெரஸ்வதிமகால் நூைகம். 

ப.மபருமாள், 2012, நூல் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும், மென்தை: பாரதி புத்தகாையம். 

V.Jayaraj, 1999, Care of Archival Materials, Thanjavur: Saraswathy Mahal Library. 

O.P.Agarwal, 1997, Conservation of Book, Manuscripts and Paper Documents, Lucknow, INTACH. 

புலத்திறன்கள் மவளிப்பாடு 

1. அைகு 1ஐக் கற்றவர்கள் தமிழ்க் கல்வியின் வரைாற்தற எழுத்து மரபுென் மபாருத்தி 

விைக்குவார்கள். 

2. அைகு 2ஐக் கற்றவர்கள் நூல் வதகதம பநாக்கில் சுவடிப்பதிப்பு வரைாற்தற 

விைக்குவார்கள். 

3. அைகு 3ஐக் கற்றவர்கள் ஆளுதம பநாக்கில் சுவடிப்பதிப்பு வரைாற்தற 

விைக்குவார்கள். 

4. அைகு 4ஐக் கற்றவர்கள் குழுச் மெயல்பாடுகளின், நிறுவை பநாக்கில் சுவடிப்பதிப்பு 

வரைாற்தற விைக்குவார்கள். 

5. அைகு 5ஐக் கற்றவர்கள் அச்சுத்மதாழில் நுட்பத்துென் சுவடிப்பதிப்பு வரைாற்தற 

விைக்குவார்கள். 
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Semester II. Practical – 3 

ம ய்முவற:  

1. ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ ஓதைச் சுவடிதய எடுத்துக்மகாண்டு அந்தச் சுவடியில் 

உள்ை வரிவடிவங்கதை தாள்-1இல் குறிப்பிட்டுள்ைபடி நவீைத் தமிழ் 

வரிவடிவங்கைாக மாற்றி ஒவ்மவாரு எழுத்துக்கும் தனித்தனிபய அதெவுகள் 

தயாரிக்கபவண்டும்.  

2. அதெவுகள் தயாரித்த பிறகு ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ நூதை எடுத்துக்மகாண்டு 

ஆய்வில் மாணவர் கண்ெதெந்த வரி வடிவிற்கும் ஏற்கைபவ பதிப்பிக்கப்பட்ெ 

நூலின் வரிவடிவங்களுக்கும் இதெயில் உள்ை ஒற்றுதம, பவற்றுதமகதை 

விைக்கபவண்டும். 

3. மமாழியியல், யாப்பியல் என்ற இருபநாக்குகளில் சுவடியின் வரிவடிவ 

மமாழிதயயும் மாணவர் மெய்முதறயில் பதிப்பித்த நூலின் வரிவ மமாழிதயயும் 

ஒப்பிட்டு விைக்கபவண்டும்.  

4. மாணவர்  தன் மெய்முதறயில் ஏற்பட்ெ பிதழகதைத் மதாகுத்து, வதகப்படுத்தி 

விைக்கபவண்டும். 

5. 6000 மெறிவாை மொற்களில் அறிக்தகதய மாணவர் ெமர்ப்பிக்கபவண்டும். 
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Semester II. Practical – 4 

ம ய்முவற: 

1. பதிப்பிக்கப்பொத ஒரு சுவடிதய எடுத்துக்மகாண்டு, அந்தச் சுவடிதயப் 

பதிப்பியல் மநறிப்படி, மநறிகளின் படி பதிப்பிக்கபவண்டும். 

2. மமாழியியல், யாப்பியல் என்ற இருபநாக்குகளில் சுவடியின் வரிவடிவ 

மமாழிதயயும் மாணவர் மெய்முதறயில் பதிப்பித்த நூலின் வரிவ மமாழிதயயும் 

ஒப்பிட்டு விைக்கபவண்டும்.  

3. மாணவர்  தன் மெய்முதறயில் ஏற்பட்ெ பிதழகதைத் மதாகுத்து, வதகப்படுத்தி 

விைக்கபவண்டும். 

4. 6000 மெறிவாை மொற்களில் அறிக்தகதய மாணவர் ெமர்ப்பிக்கபவண்டும். 
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Semester II. Project -2 

ஆய்வுத் திட்டம் 

1. பதிப்பிக்கப்பொத ஒரு சுவடிதய எடுத்துக்மகாண்டு அதத மாணவர் நவீைத் தமிழின்  

வரிவடிவங்களுக்கு மாற்றி எழுதி, கணனியில் பதிவு மெய்து, ஆய்வு அறிக்தகயுென் 

அததச் ெமர்ப்பிக்கபவண்டும்.   

2. பதிப்பிக்கப்பட்ெ சுவடி ஆய்வு அறிக்தகயில் பின்னிதணப்பு-2இல் 

தரப்பெபவண்டும். 

3. ஆய்வு அறிக்தகயின் இயல்கள் ஆய்வாைர் பதிப்பு அனுபவங்கதையும் பதிப்பிக்கப் 

பின்பற்றிய மநறிமுதறகதையும் பற்றியதாக இருக்கபவண்டும். 

4. தாள்-1இல் குறிப்பிட்ெபடி ஐந்து வதகயாை வரிவடிவ அதெவுகள் தயாரித்து 

மாணவர் பின்னிதணப்பு-1இல் தரபவண்டும். வரிவடிங்களின் முதன்தம வடிவம், 

மாற்று வடிவம், திரிபு வடிவம் முதைாைவற்றின் அதெவுகள் இந்த 

அட்ெவதணகளில் தரப்பெபவண்டும். 

5. பின்னிதணப்பு-2இல் பதிப்பிக்கப்பட்ெ சுவடியின் அச்சுவடிவம் தரப்பெபவண்டும். 

6. ஆய்வறிக்தகயின் இயல்கள் தாள்-4இல் குறிப்பிட்ெ அைகுத் ததைப்புகள், மற்றும் 

உட்ததைப்புகளுென் ஒத்துச் மெல்ைபவண்டும். 

7. ஆய்வுத் திட்ெம் பதிப்பியல் வல்லுநர் ஒருவராலும் சுவடியின் உள்ைெக்கத்திற்குப் 

மபாருத்தமாை ஒரு அறிஞராலும் மதிப்பீடு மெய்யப்பெபவண்டும். 


