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   ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னோட்சி), ஈர ோடு-9  

( அ சு உதவிபெறும் கல்வி நிறுவனம்) 

(ெோ தியோர் ெல்கலைக்கழக இலைவு பெற்றது) 

(ரதசிய த மதிப்ெீட்டின் மூன்றோம் சுற்றில் ெி+ தகுதி பெற்றது) 

- 

தமிழ்த்துலற 

தமிழ்ப் ெோடத்திட்டக்குழுக் கூட்டத் தீர்மோனங்கள் 

 

 

  ஈர ோடு, ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பகுதி-1 தமிழ் மற்றும் 

பி.ஏ., தமிழ் இைக்கியப் போடங்களுக்கோன போடத்திட்டக்குழுக்கூட்டம் 28.05.2021 

வவள்ளிக்கிழலம கோலை 10.30 மணியளவில் த ொடங்கி இலணயம் (Online) வோயிைோக 

நலடவபற்றது. இக்கூட்டம் போடத்திட்டக்குழுத்தலைவர் முலனவர் 
க.பன்னிர்வெல்வம், தமிழ்த்துலறத்தலைவர் அவர்கள் தலைலமயில் நலடவபற்றது. 
இக்கூட்டத்தில் கீழ்க்கோணும் உறுப்பினர்கள் கைந்துவகோண்டனர்.   

 

1. முலனவர்.க.பன்னரீ்வெல்வம்     ..  தலைவர்                

உதவிப்ரப ோெிரியர் மற்றும் துலறத்தலைவர்,                                                                         

தமிழ்த்துலற,                                                                                         

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

ஈர ோடு – 9. 

 

2. முலனவர்.வெ.வெயந்தி           ... பல்கலைக்கழகப்பி திநிதி 
துலறத்தலைவர், தமிழ்த்துலற,                                                                       

விரவகோனந்தோ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                              

வ ீோச்ெிபோலளயம், ெங்ககிரி, ரெைம்- 637 303 

 

3. முலனவர்.ெி.தோரமோத ன்,     ..  புறஉறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                      

ஆர்.ரக.எம். விரவகோனந்தோ கல்லூரி,                                                                                                   

வென்லன – 600 004 

 

4. முலனவர்.ஆர். விச்ெந்தி ன்,     ..  புற உறுப்பினர் 

இலணப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                        

ரதெிய கல்லூரி,  திருச்ெி ோப்பள்ளி -620 001 

 

5. முலனவர்..அ.இ ோமைிங்கம்    ..  அக உறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                                                   

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                 

ஈர ோடு – 9. 

 

6. முலனவர்.கு.நோக ோென்     ..  அக உறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                       

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                 

ஈர ோடு – 9. 



2 | P a g e  
 

 

7. முலனவர்.மு.கவிதோ     ..  அக உறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரிலய, தமிழ்த்துலற,                                                                                   

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                 

ஈர ோடு – 9. 

 

8. முலனவர்.ஆ.வெந்தோமல      ..  அக உறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரிலய மற்றும் துலறத்தலைவர்                                          

(சுயநிதிப்பிரிவு), தமிழ்த்துலற,                                                                                     

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                 

ஈர ோடு – 9. 

 

9. முலனவர்.ெி.உஷோநந்தினி    ..  அக உறுப்பினர் 

உதவிப்ரப ோெிரிலய (சுயநிதிப்பிரிவு), தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                                           

ஈர ோடு – 9. 

 
10. திரு.என்,முருகன்,       ..  முன்னோள் மோணவர் 

ஆெிரியப் பயிற்றுநர்,                                                                                            

அ சு ஆண்கள் ரமல்நிலைப்பள்ளி வளோகம்,                                          

பவோனி – 638 301. 

 

11. மு.ெனனி,       --- மோணவி 
மூன்றோமோண்டு பி.ஏ. தமிழ்இைக்கியம் ..  

தமிழ்த்துலற,                                                                                      

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                                                                 

ஈர ோடு – 638 009. 

  இலணய வழியோக நலடவபற்றப் போடத்திட்டக் கூட்டத்தில் பின்வரும் 

தீர்மோனங்கள் கைந்துல யோடல் வோயிைோகத் தீர்மோனிக்கப்பட்டன.   

 

1. 2019-2020 மற்றும் 2020-2021 கல்வியோண்டுகளில் ரெர்ந்து பயின்று வரும் பகுதி.1 

தமிழ் (Part.I – Tamil) மற்றும் பி.ஏ. தமிழ் இைக்கியம் மோணவ-மோணவிகளுக்கு 2018-

2019 (இலைப்பு.1) போடத்திட்டத்லதத் வதோட  மதிப்போய்வு வெய்து ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

 

2. 2021-2022ஆம் கல்வியோண்டு முதல் ரெருரவோருக்கோன பகுதி-1  தமிழ் (Part.I – Tamil) 

மற்றும் பி.ஏ. தமிழ் இைக்கியம் போடத்திட்டத்லத விலைவு அடிப்ெலடயிைோன 

கல்வி முலறயில்  (OBE Pattern) வகுக்க முடிவு வெய்யப்பட்டது. அதனடிப்பலடயில் 

பகுதி.1 தமிழ் பயிலும் மோணவ-மோணவிகளுக்கு நோன்கு பருவங்களுக்கும், பி.ஏ. 

தமிழ் இைக்கியம் பயிலும் மோணவ-மோணவிகளுக்கு ஆறுபருவங்களுக்கும் 

இலைப்பு.2 மற்றும் இலைப்பு3இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி போடத்திட்டத்லதச் 

வெயல்படுத்தைோம் எனத் தீர்மோனிக்கப்பட்டது. 

 

3. 2018-2019 பகுதி – 1 தமிழ்ப் போடத்திட்டம் முழுலமயோக மோற்றப்பட்டு,        2021-

2022ஆம் கல்வியோண்டு முதல் ரெருரவோருக்கு இலணப்பு 2 இல் குறிப்பிட்டுள்ள 

போடத்திட்டத்லதச் வெயல்படுத்தத் தீர்மோனிக்கப்பட்டது. 
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4. 2018-2019 பி.ஏ., தமிழ் இைக்கியப் போடத்திட்டத்தில் கீழ்க்கோணும் மோற்றங்கள் 

வெய்யத் தீர்மோனிக்கப்பட்டது.  

அ) முதல்பருவம் – இக்கோைஇைக்கியம்( CUTA -1 )தோைில், 

அைகு 2 இல் போ திதோெனின் ”குடும்பவிளக்கு” நீக்கப்பட்டு, “பிெி ோந்லதயோர் 

நோடகம்” ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 3 இல் கண்ணதோெனின், ”ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி” நீக்கப்பட்டு 

சு.ெமுத்தி த்தின் ”கோகிதஉறவு” ெிறுகலதத் வதோகுப்பில் உள்ள முதல் ஆறு 

ெிறுகலதகள் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 4 இல் மு.ரமக்தோவின், “இதயத்தில் நோற்கோைி” நீக்கப்பட்டு. கவிஞர் 

மீ ோவின் ”கனவுகள் + கற்பலனகள் = கோகிதங்கள்” நூல் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

 அைகு 5 இல் நோ.கோம ோெனின் “கறுப்புமைர்கள்” நீக்கப்பட்டு, 

நோ.முத்துக்குமோரின், “குழந்லதகள் நிலறந்த வடீு” கவிலதத்வதோகுப்பில் உள்ள 

முதல் ஐம்பது லைக்கூ கவிலதகள் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

 

 

ஆ) இ ண்டோம்பருவம் – பக்தி இைக்கியம்( CUTA -3 )தோளில், 

அைகு-1இல் திருஞோனெம்பந்தரின் “நமச்ெிவோயத் திருப்பதிகம்” போடற்பகுதி 
நீக்கப்பட்டு, ரகோளறு திருப்பதிகத்தில் “ரவயுறுரதோைிபங்கன்” போடற்பகுதி 
ரெர்க்கப்படுகிறது. கூடுதைோக திருநோவுக்க ெரின் திருலவயோற்று திருப்பதிகத்தில் 

“மோதர்பிலறக் கண்ணியோலன” போடற்பகுதி ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 2 இல் திருநோவுக்க ெரின் “ரதவோ ம்-கூற்றோயினவோறு“ நீக்கப்பட்டு, 

சுந்த ரின்ரதவோ ம்- “திருப்போண்டிக் வகோடுமுடி“ போடற்பகுதி ரெர்க்கப்படுகிறது. 

கூடுதைோக மோணிக்கவோெகரின் திருவோெகத்தில் “பிடித்தப்பத்து“ போடற்பகுதி 
ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு4 இல் உள்ள “திருப்போலவ” அைகு 3 க்கு மோற்றப்படுகிறது.  

 அைகு-3 இல் கூடுதைோக வள்ளைோரின் 5 ஆம் திருமுலறயில் “வதய்வமணிமோலை“ 

(1-10 போடல்கள்) ரெர்க்கப்படுகிறது. அைகு 5 இல் உள்ள வ ீமோமுனிவரின் 

ரதம்போவனி “கோட்ெிப்படைம்” அைகு 4 இல் ரெர்க்கப்படுகிறது. அைகு5இல் உள்ள 

குனங்குடிமஸ்தோனின் “ஆனந்தக்களிப்பு“ போடற்பகுதி மோற்றம் ஏதுமின்றி 

நீட்டிக்கப்படுகிறது. 

 இ) மூன்றோம்பருவம் – ெிற்றிைக்கியங்கள்( CUTA -5 )தோளில் 

அைகு 1 இல்உள்ள “அபி ோமி அந்தோதி“ நீக்கப்பட்டு அைகு 5இல் உள்ள 

“முக்கூடற்பள்ளு” (குடிலம! வபருலம!) அைகு 1-க்கு மோற்றப்படுகிறது. கூடுதைோக 

வநல்ைின் வபயர்கள் (5-போடல்கள்) ரெர்க்கப்படுகிறது. 
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அைகு 2 இல் உள்ள முத்துக்குமோ ெோமி “பிள்லளத்தமிழ்” நீக்கப்பட்டு நந்திக் 

கைம்பகம் (96-110 போடல்கள்) ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 3 இல் உள்ள “தமிழ்விடு தூது” முழுலமயும் ரெர்க்கப்படுகிறது.  

அைகு 4 இல் உள்ள கைிங்கத்துப்ப ணி “ரதவிலயப்போடியது“ பகுதி 
நீக்கப்பட்டு “களம்போடியது“ (1-20 போடல்கள்) பகுதி ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு-5இல் “போரவந்தர் பிள்லளத்தமிழ்“ (கோப்புப்பருவம்) ரெர்க்கப்படுகிறது. 

 ஈ) நோன்கோம்பருவம் – கோப்பியங்களும்பு ோணங்களும்( CUTA -7-)தோளில் 

அைகு-1இல் ெிைப்பதிகோ த்தில் உள்ள “அந்திமோலை ெிறப்பு வெய்கோலத“, 

“இந்தி விழோவூர் எடுத்த கோலத”, “அலடக்கைக்கோலத பகுதிகள் நீக்கப்பட்டு, 

“கட்டுல க்கோலத”, “வஞ்ெினமோலைகோலத” பகுதிகள் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு-2 இல் மணிரமகலையில் உள்ள “விழோவலறகோலத“, மற்றும் ஊ ைர் 

உல த்தகோலத“ நீக்கப்பட்டு “ெிலறவிடுகோலத” ரெர்க்கப்படுகிறது. “மணிரமகைோ 

வதய்வம் வந்து ரதோன்றியகோலத“ மோற்றமின்றித் வதோடர்ந்து இடம் வபறுகிறது.  

உ) ஐந்தோம்பருவம் – தமிழ்இைக்கியவ ைோறு ( CUTA -12 )தோளில்  

அைகு 1 இல் ெங்க இைக்கியம் மட்டும் நீக்கப்பட்டு தமிழ் வமோழியின் 

வதோன்லமயும் ெிறப்புகளும் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 3 இல் லவணவம் வளர்த்த தமிழ், லெவம் வளர்த்த தமிழ் 

 நீக்கப்பட்டு, புைம் வபயர்ந்ரதோர் இைக்கியம் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

அைகு 4 இல் இசுைோம் வளர்த்த தமிழ், கிறித்துவம் வளர்த்த தமிழ் 

 நீக்கப்பட்டு, நோவல் இைக்கியம் ரெர்க்கப்படுகிறது. 

 ஊ) ஆறோம்பருவம் – நோட்டுப்புறவியல் தோளில் 

அைகு 5 இல்உள்ள “நோட்டுப்புறக்கலதகள்“, “கலதப்போடல்கள்“, 

 “பு ோணங்கள்“ பகுதிகள் நீக்கப்படுகின்றன. 

 ரமற்கோணும் மோற்றங்களுடன் 2021-2022 ஆம் கல்வியோண்டு முதல் 

ரெருரவோருக்கு இலணப்பு-3இல் குறிப்பிட்டுள்ள போடத்திட்டத்லதச் வெயல்படுத்தத் 

தீர்மோனிக்கப்பட்டது.     

 

5. 2021-2022ஆம் கல்வியோண்டு முதல் பி.ஏ. தமிழ் இைக்கியம் பயிலும் மோணவ-

மோணவிகளுக்கு, அவர்களது திறலமலய வவளிக்வகோணரும் ரநோக்கில், சுயகற்றல் 

படிப்புகலள (Self Learning Courses) (இலைப்பு.4) அறிமுகப்படுத்தைோம் எனவும், ஒரு 

படிப்புக்கு 3 புள்ளிகள் (3 Credits) வழங்கைோம் எனவும் முடிவவடுக்கப்பட்டது. 
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6. 2021-202ஆம் கல்வியோண்டு முதல் பி.ஏ. தமிழ்இைக்கியம் பயிலும் மோணவ-

மோணவிகளுக்கு, ெமூகத் ரதலவகலள கருத்திற்வகோண்டு, ரவலைவோய்ப்புத் 

திறலன அதிகரிக்கும் வபோருட்டு, (Add on Courses) கூடுதல் படிப்புகலள (இலைப்பு.5) 

அறிமுகப்படுத்தைோம் எனவும் அப்படிப்புக்கு 2 புள்ளிகள்( 2 Credits) வழங்கைோம் 

எனவும் முடிவவடுக்கப்பட்டது, 

 

7. இப்போடத்திட்டங்களுக்கோன வினோத்தோள் அலமப்பில் அகமதிப்வபண். 50 + 

புறத்ரதர்வு மதிப்வபண். 50 என இலணப்பு 2 மற்றும் 3 இல் உள்ளவோறு மோற்றம் 

வெய்ய தீர்மோனிக்கப்பட்டது. 

 

8. வினோத்தோள் அலமப்போளர் (Question Paper setter), ஆய்வறிஞர்/ போடவல்லுநர் (Panel 

Members) வபயர்ப்பட்டியல் உறுப்பினர்கரளோடு கைந்துல யோடல் வோயிைோக இறுதி 
வெய்து இலணப்பு.6 இல் கண்டவோறு இனணக்கைோம் எனத் தீர்மோனிக்கப்பட்டது 

 
வ. 
எண் 

வபயர் மற்றும் முகவரி போடத்திட்டக் 
குழு வபோறுப்பு 

லகவயோப்பம் 

 
 
  1. 

 

1.  

முலனவர் க.பன்னரீ்வெல்வம் உதவிப்ரப ோெிரியர் 
மற்றும் துலறத்தலைவர்,                                                                         

தமிழ்த்துலற,                                                                                    

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 

ஈர ோடு – 9. 

 
  

    தலைவர் 
 
 
 

 
  2. 
 

முலனவர் வெ.வெயந்தி      

துலறத்தலைவர், தமிழ்த்துலற,                                                   

விரவகோனந்தோ கலை மற்றும்          அறிவியல் 

கல்லூரி,                            வ ீோச்ெிபோலளயம், 

ெங்ககிரி, ரெைம்- 637 303 

     
 

பல்கலைக்கழகப்பி
 திநிதி 

 

 
   3. முலனவர் ெி.தோரமோத ன்,      

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                   

ஆர்.ரக.எம். விரவகோனந்தோ கல்லூரி,                                                                                                   

வென்லன – 600 004 

 
 

புற உறுப்பினர் 
 

    
   4. முலனவர் ஆர். விச்ெந்தி ன், 

இலணப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                    

ரதெிய கல்லூரி,  திருச்ெி ோப்பள்ளி -620 001 

 

புற உறுப்பினர் 
 

 
   5. முலனவர் அ.இ ோமைிங்கம்  

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                               

ஈர ோடு – 9. 

 

அக உறுப்பினர் 
 

 

 
   6. முலனவர் கு.நோக ோென்  

உதவிப்ரப ோெிரியர், தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                               

ஈர ோடு – 9. 

 

அக உறுப்பினர் 
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ரததி 28-05-2021      

 
  7. முலனவர்  மு.கவிதோ  உதவிப்ரப ோெிரியர், 

தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                               

ஈர ோடு – 9. 

 
 

அக உறுப்பினர் 
 

 
  8. முலனவர் ஆ.வெந்தோமல  உதவிப்ரப ோெிரிலய 

மற்றும் துலறத்தலைவர்                                       

(சுயநிதிப்பிரிவு), தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                              

ஈர ோடு – 9. 

 
 

அக உறுப்பினர் 

 

   
   9. முலனவர் ெி.உஷோநந்தினி உதவிப்ரப ோெிரிலய 

(சுயநிதிப்பிரிவு), தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                            

ஈர ோடு – 9. 

 
 

அக உறுப்பினர் 

 

    
   10. திரு.என்,முருகன்,            

ஆெிரியப் பயிற்றுநர்,                                                                                  

அ சு ஆண்கள் ரமல்நிலைப்பள்ளி வளோகம்,                                      

பவோனி – 638 301. 

 

   முன்னோள்     

   மோணவர் 

 

   
   11. மு.ெனனி, மூன்றோமோண்டு பி.ஏ. தமிழ் 

இைக்கியம்,  தமிழ்த்துலற,                                                                                  

ஈர ோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,                                                                                                 

ஈர ோடு – 9. 

 

    மோணவி 
 


