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னது கிஙர்கள் 
 

TNPSC  படோட்டி  பஜர்வுகில்  படோது  ஜிழ்  டிரிில்  அஜிகம்  பகட்கப்டடும்  ஜலதப்னகில் னது  கிஙர்கள்  

ஒன்று.இஜில் னது கிஙர்கின்   படர்கள், டலசப்னகள் , ிற்ணிதக்கிங்கள், குறுங்கோப்டிம் ற்றும்  

ிருதுகள்  ஆகிற்லண  ங்கினேள்போம்.  பஜர்ோர்களுக்கு  ிச்ம்  டனுள்ஜோக  அலனேம். 

 

புது கவிஞர்களின்  பெயர்கள் 

1. சுப்டிி டோஜி 
2. டோஜிஜோன் 

3. பஜிக ிோகம் டிள்ல 

4. னடின் 

5. ோிஜோன் 

6. சுஜோ 

7. கண்ஜோன் 

8. உடுலத ோோகி 
9. டட்டுக்பகோட்லச கல்ோசுந்ஜம் 

10. ி. சு. பல்தப்டோ 
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11. ஜருன ிோம் 

12. சுந்ஜ ோோி 
13. ஈபோடு ஜின்டன் 

14. அப்துல் குோன் 

15. ண்ஜோன் 

16. உ. ப. ோிோலஜர் 

17. பஜபப் டோோர் 

18. ி. னே. படோப் 

19. ஈ. ப. இோோி 
20. கோ. . அண்ோதுல 
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அறிஞர்கள் ெடைப்புகள் மற்ற பெயர்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் குறுங்காப்ெியம் விருதுகள் 

சுப்ெிரமணிய ொரதி டோஞ்ோதி டஜம் டோஜிோர்     
பகந்ஜிரி இந்ஜி 
ன்சுஜோன் 

  டோப்டோ டோட்டு சுப்லடோ       

  கண்ன் டோட்டு  
 னண்சோசுக் 

கிஙன் 
      

  ஜந்ஜிக்கலஜகள் 
கோகி, க்ஜி 
ஜோன் 

      

ொரதிதாசன் ஜிழ்த்பஜிம் டோஜிஜோன்     
ஜிருள்ளுர் 

ஜிருோள் ிருதுகள் 

  டோண்டின் டரிசு         

  இன்டக்கசல்         

  இருண்சடீு         

ததசிக விாயகம் ெிள்டள 
அகம்ல ஆிரி 

ிருத்ஜம் 
      கிி 

  தரும் ோலதனேம்         

  ருக்கள்ி ோன்ிம்         

  கஜர் டிணந்ஜ கலஜ         

  குந்லஜச்பல்ம்         

முடியரசன் கோிப் டோல துலோசு     கிசு 

  னங்பகோடி       
ஜிோிச ோட்டின் 

ோஞம்டோடி 

  ஜிழ் இதக்கம்         
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  ீகோிம்         

  டோடுங் குில்கள்         

  ஊன்றுபகோல்         

  
பஞ்சு 

படோறுக்கில்லதப 
        

  ஞிஜலஞத் பஜடுகின்பணன்         

  பஞ்ிற் னத்ஜல         

வாணிதாசன் பஜோடுோஞம் த்ஜிோலு     கலதோி ிருது 

  இன்ட இதக்கிம் அங்கோி       

  இஞிக்கும் டோட்டு         

  ில் ிருத்ஜம்         

  ிபதோிம்         

  குந்லஜ இதக்கிம்         

  பகோடி னல்லத         

  ிரித்ஜ தோ         

  ஜிச்ி         

  ஜீர்த்ஜ ோத்ஜில         

சுரதா பஜன்ல உலக் கிஙர்     ி.ி.டி. ிருது 

  துலணனகம்       
பஜோலதக் கோட்ித் 

பஜோன்ணல் 

  ிரிப்டின் ில்         

  சுரும் சுண்ோம்னம்         

  அனதும் பஜனும்         

  உஜட்டில் உஜடு         

  ச்ில் இவு         
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  ப்படோதும் இருப்டர்கள்         

கண்ணதாசன் ோங்கஞி கோல னத்துப் 

னதர் 

அம்டிலக 

அகுஜரிஞம் 

ஞசுக்குத் 

தூக்கில்லத 

ோகித் அகோஜி 
ிருது 

  படரும்டம் ங்கோனடி லஜப்டோல 
பண்டகத்ஜம்ன் 

கலஜ 
  

  ஆட்சஞத்ஜி ஆஜிந்ஜி ககப்டிரிோ ஸ்ரீகிருஷ் கம்     

  டோண்டிோபஜி டோர்ஜிோஜன் கிருஷ் அந்ஜோஜி     

  
னற்றுப்படணோஜ 

கோிங்கள் 
ஆபோக்கிோி கிருஷ் கோஞம்     

உடுமடல ாராயணகவி         கலதோி 
ெட்டுக்தகாட்டை 

கல்யாணசுந்தரம் 
          

சி. சு. பசல்லப்ொ னோின் படோம்ல     
இன்று ீ 

இருந்ஜோல் 

ோகித்ஜி அகோஜி 
ிருது  

  ல் டீு         

தருமு சிவராம்   டிிள்       

    தக்ஷ்ிபோஜி       

    அதீ்ோம் டிிள்       

    
டோனு அரூப் 

ிோம் 
      

    
ிக்ம் குப்ஜன் 

டிிள் 
      

சுந்தர ராமசாமி கோற்ணில் கலந்ஜ படபோல டசுய்ோ 
ப.ப. ித 

குணிப்னகள்  
    

  ிரிவும் ஆனம் பஜடி   குந்லஜகள்   இம் டலசப்டோர் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81
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படண்கள் ஆண்கள் ிருது 

  இணந்ஜ கோதம் படற்ண உிர்         

  இஜம் ஜந்ஜ ரிகள்         

  
ோஞகப இபிபத 

ச்பணிப 
        

  னென்று ோசகங்கள்         

ஈதராடு தமிழன்ென் பஞ்ின் ில்         

  ிதிர்ப்னகள்         

  ஜீவுகள் கலபறுகின்ணஞ         

  பஜோிகள் ருகின்ணஞ         

  ஊல பில்         

  குலச ோட்டிஞம்         

  சூரிப் டிலணகள்         

  
டோஜிஜோபஞோடு டத்து 

ஆண்டுகள் 
        

  ஜிப்டடீுகள்         

அப்துல் ரகுமான் டோல்ஜீி அருள்ண்ன் கோக்லகச் போறு 
டணலின் 

டோலஜ 

கிர் டோரிிோ 

ிருது 

  பர் ிருப்டம்   போஜிிகு கிலஜ பஜகோஞம் ஜின்லஞ ிருது 

  கலகப ஜிோஜில்லத   
ின்ிஞிகோல் ஒரு 

கடிஜம் 
டோலத ிதோ டோஜிஜோன் ிருது 

  
அளுக்கு ிதோ ன்று 

படர் 
  கி ன   கலதோி ிருது 

  னட்லசோிகள்   ிதந்ஜிின் டீு   அக்ஷ ிருது 
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ம் னற்றுப்னள்ி 

அல்த 
      

ிற்டி அணக்கட்சல 

ிருது 

  
ிதங்குகள் இல்தோஜ 

கிலஜ 
      கலதஙர் ிருது 

  போந்ஜச் ிலணகள்       
ோோ இதக்கி 

ிருது 

  னதுக்கிலஜில் குணிடீு       
ோகித் அகோசி 

ிருது 

  சுட்டுில்       கம்ட கோதர் 

  
கம்டஞின் அில் 

பகோட்டோடு 
      படோஜிலக ிருது 

          கம்டர் ிருது 

          
ி. டோ. ஆஜித்ஜஞோர் 

இதக்கி டரிசு 

          உறு னதர் ிருது 

வண்ணதாசன்   கல்ோண்ி கலதக்க னடிோஜ 

ஒப்டலஞகள் 
  கலதோி ிருது 

      

பஜோட்சத்துக்கு 

பிிலும் ித 

னக்கள் 

  
ோகித்ஜி அகோஜி 

ிருது 

      பி     

      
படர் பஜரிோல் 

ஒரு டணல 
    

      னுநோ னுநோ     

      கஞிவு     
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      டுலக     

      உப் டணத்ஜல்     

      
கிருஷ்ன் லத்ஜ 

டீு 
    

      
ித இணகுகள் ித 

டணலகள் 
    

      ஒரு ிறு இல     

உ. தவ. சாமிாடதயர் ீதி இட்லச ிோலத         

  
பணுஞதிங்க ிதோச் 

ிணப்ன 
        

  ஜிருக்குசந்லஜப் னோம்         

  த்ஜிோர்ச்சுஞ ோன்ிம்         

  ீக ிந்ஜோி         

  
கச்ி ஆஞந்ஜருத்ஜிபர் 

ண்டு ிடுதூது 
        

  ஜிருிலதத் ஜிரிடந்ஜோஜி         

  
டத்துப் டோட்டு னெதனம் 

உலனேம் 
        

  ஜண்சடோி ிருத்ஜம்         

  ிதப்டஜிகோம்         

  ஜிருப்படருந்துலணப் னோம்         

  னணோனூறு         

  
னணப்படோருள் பண்டோ 

ோலத 
        

  னத்ஜ ரித்ஜிம், படத்ஜ         
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ஜரும், படத்ஜ ங்கம் 

  ிபகலத         

  
ிபகலதக் கலஜச் 

சுருக்கம் 
        

  ஐங்குறு தறு         

  ீகோிக் பகோல         

  ஜிருோடுதுலணக் பகோல         

ததவதயப் ொவாணர் 
பஜோல்கோப்டிச் சூத்ஜிக் 

குணிப்னல 
ஜிணிஙர் 

னணோனூறும் 

போினேம் 
  

ஜிழ்ப்படருங்கோதர் 

ிருது 

  இதக்கவுல ழுக்கள் 
போல்தோோய்ச்ி 
ல்லுர் 

ஞப்னச் போல்ம்     

  உரிச்போல் ிக்கம்   
அினேவும் 

பினேவும் 
    

  ம் னஜல்   
501 ஆம் குணள் 

ிக்கம் 
    

  
ஜழுவு பஜோசரும் ஜோத் 

பஜோசரும் 
  அசுறுப்ன     

   ிகழ்கோத ிலஞ   டோிஞம்     

   டசர்லக 'இ' ிகுஜி   
அகத்ஜிர் ஆரிோ? 

ஜிோ? 
    

  கோம்,கோன்,கோரி   ஜிழ்ன்ஞர் படர்     

  குற்ணிலுகம் உிரீபண   போர் படர்கள்     

  குற்ணிலுகம் உிரீபண   டோர்     

  ஒதிழுத்ஜம்   குதப்டட்ச தோறு     

  ஜிபழுத்துத் பஜோற்ணம்   கல்ி (Culture)     
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  படுங்கக்கு (அரிரி)   ோகரிகம்     

  ஜிழ் ழுத்து ோற்ணம்    படிருந்து     

  ஜிழ் படுங்கக்கு   
டண்லசத் ஜிர் 

கோதக் கக்குனலண 
    

  ஐ,ஔ' 'அய்,அவ்' ஜோஞோ?         

  க ஒக இற்லக         

  
உிர்பய் ரிடிவுகின் 

ஒரிதின்ல 
        

ஜி. யு. தொப்   லண தற் னதர்       

ஈ. பவ. இராமசாமி   லக்கம் ீர்     
னத்துதக 

பஜோலதபோக்கோர் 

          
பஜன்கிக்கோிோின் 

ோக்டிஸ் 

          
னெக ீர்ஜிருத்ஜ 

இக்கத்ஜின் ஜந்லஜ 

கா. . அண்ணாதுடர ங்பகோன் ோஜோ       சுடப் படல்பதோநிப் 

  பள்ல ோிலகில்         

  பகோத்ஜின் பகோடம்         

 


