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பருவம் 1 

பாட வ ாக்கம்: மேலை இைக்கிய உருவாக்கத்திற்கும் இைக்கிய மகாட்பாடுகள் 
அறிமுகத்திற்கும் சித்தர்கள் காரணிகளாக இருந்து இருப்பலதயும் இருந்து 
இருப்பலதயும் ோணவர்களுக்கு உணர்த்துதல் 

  அைகு -1 

1920- 1958 வலையிைான காைகட்டத்தில் வதான்றிய இதழ்கள் -முன்வனாடித் 
தமிழ் சிற்றிதழ்கள் - விவவக சிந்தாமணி- பாைபாைதி- சுதந்திைச் சங்கு 

மணிக்ககாடி-  சூறாவளி - சக்தி.- கைாவமாகினி- கிைாம ஊழிஊழியன் வதனி -
சாந்தி- கபான்னி வபான்ற இன்னும் பை சிற்றிதழ்கள் 

1950 காைகட்டத்தில் 

ஜனசக்தி ஜனயுகம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பத்திரிலககள் -விடிவவள்ளி  ஹனுேன் 

    சைஸ்வதி  1955-1962 

பத்திரிலக துலறயில் அனுபவம் வபற்ற வ. விஜயபாஸ்கரன் 

சரஸ்வதி காைம் என்னும் நூைில் வல்ைிக்கண்ணன்  சரஸ்வதி குறித்து 

எழுதியுள்ளார் 

சரஸ்வதியின் ம ாக்கம்- சரஸ்வதியில் எழுதிய எழுத்தாளர்கள் 

தனித்தன்லேயானவர்கள் 

வோழிவபயர்ப்பு  ாவல்கள் சிறுகலதகள் கட்டுலரகள் வவளிவந்தன 

க  ா சுப்ரேணியம் சி சு வசல்ைப்பா வல்ைிக்கண்ணன் ரகு ாதன் வஜயகாந்தன் 
எஸ் ராேகிருஷ்ணன் சுந்தர ராேசாேி  கிருஷ்ணன்  ம்பி புதுலேப்பித்தன் 
கட்டுலரகள் 

 எழுத்தாளர்களின் அனுபவம் புத்தக ேதிப்புலர  சிறப்பிடம் வபற்றன 

இைக்கிய உைகிற்கு சரஸ்வதியின் பங்களிப்பு 

புதுலேயானது 1962ல் வபாருளாதாரச் சிக்கைில்  ான்காம் ஆண்டில் பயணத்லத 
 ிலறவு வசய்தது சரஸ்வதி  

         சாந்தி 1954 1965 

திருவ ல்மவைியிைிருந்து சாந்தி -முற்மபாக்கு இைக்கிய இதழ் 

முல்லை இதழில் பணியாற்றிய ரகு ாதனின் அனுபவம்  



சாந்தியின் ம ாக்கம் 

வசாத்லதக் கருத்துக்கள் வசாற்சிைம்பம் இைக்கிய மபாைிகலள இனம் 
காட்டுதல் 

சிறுகலதகள் வதாடர் கட்டுலரகள் வோழிவபயர்ப்புகள் வவளிவந்தன 

புதுலேப்பித்தன் சுந்தர ராேசாேி சீனிவாசன் டி வசல்வராஜ் ஆகிமயாரின் 
சிறுகலதகள் 

 .வானோேை சாேி சிதம்பரனார் எஸ் ராேகிருஷ்ணன் மபான்மறாரின் 
கட்டுலரகள் 

 ாட்டுப்புற பாடல்கள் பை வவளிவந்தன  -ரகு ாதன் கட்டுலரகள் சிறப்புப் 
வபற்றன 

1955 இல் ஆண்டு ேைர் வவளிவந்தது  பை எழுத்தாளர்களின் கட்டுலரகள் 
வரிலச கட்டின 1965 இல் சாந்தி அலேதி வபற்றது  

இைண்டு மதிப்கபண் வினாக்கள் 

பாரதியார்  டத்திவந்த  பத்திரிலககளின் வபயர்கள்  

விமவக சிந்தாேணி இதலழ எந்த ஆண்டு யார்  டத்தினார்  

 பஞ்சாேிர்தம் பத்திரிலகயின் வசயல்பாடு பற்றி  சுட்டுக  

 பாைபாரதி வதாடங்கியவர் யார் குறிப்பு வலரக 

 காைணா பத்திரிலகயின் தனித்தன்லேயாது 

 ேணிக்வகாடியில் ஆசிரியர் ேற்றும் அதன் காைம் 

 சூறாவளி பத்திரிலக வதாடங்கியவர் யார் அதன் ஆண்டு 

வசன கவிலத குறித்து  முதன்முதைில் விவாதத்லத லவத்த இதழ் 

 கைாமோகினி எந்த ஆண்டு வதாடங்கி எங்கிருந்து வவளிவந்தது 

 சாைிவாகனன் என்ற புலனப்வபயரில் கவிலதகள் எழுதியவர்  

ஐந்தாம் பலட ரசிகர்கள் இன்று குறிப்பிடப்படுபவர்கள்  

 ஊழியன் எந்த ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வலர வவளிவந்தது 

 ஐந்தாம் பலட ரசிகர்கள் என்ற தலைப்பில்  கட்டுலர எழுதியவர்  யார் 

 கிராே ஊழியன் எந்த ஆண்டிைிருந்து எந்த ஆண்டு வலர எங்கிருந்து 
வவளிவந்தது 

எழுத்து இதழில் ஆண்டு ேற்றும் ஆசிரியர் வபயர் குறிப்பிடு 

க கசடதபற எந்த ஆண்டு யாரால் வதாடங்கப்பட்டது 

 ஐந்து மதிப்கபண் வினாக்கள் 

ேணிக்வகாடி இதழின் தனித்தன்லே குறித்து எழுதுக ேணிக்வகாடியின் 

 பிற்காை வசயல்பாடுகள் பற்றி எழுதுக 



 கைாமோகினி இதழுக்கான தனித்தன்லேகள் யாலவ 

 கிராே ஊழியன் ஆற்றிய பணிகள் பற்றி சுருக்கி எழுதுக 

 சரஸ்வதி ேற்றும் சாந்தி  இதழ்களின் பணிகள் யாலவ 

 கட்டுலை வினாக்கள் 

 1920 முதல் 1958 வலரயிைான காைகட்டத்தில் வந்த இதழ்களின் பணிகள் குறித்து 
வதாகுத்து எழுதுக  

முன்மனாடித் தேிழ் சிற்றிதழ்கள் குறித்து விவரி 

 ேணிக்வகாடி ேற்றும் எழுத்து  இதழ்களின் பணிகள் பற்றி விளக்குக 


