ம ொழிமெயர்ப்ெியல் புலம்
நடத்தும்

மெௌத்த ச யமும் ணிம கலல ம ொழிமெயர்ப்புகளும்
ெயிலரங்கம் - 4
(20.07.2022 - 26.07.2022)
அறிவிப்பும் அலழப்பும்
ஐம்மெருங்கொப்ெியங்களுள் ஒன்றொன

ணிம கலலக் கொப்ெியம் மெௌத்தப்

மெண் துறவியின் கலதலயச் மசொல்லும் மெொிலக்கிய ொகும். இளங்மகொவடிகளொல்
சிலப்ெதிகொரத்தில்
மதொடர்ந்து

மசொல்லப்ெட்ட

எடுத்துலரக்கின்றது.

கண்ணகியின்

சிலப்ெதிகொரத்தின்

விண்ணுலகிற்குச் மசன்றொள் என்ெதும்; நடன
ணிம கலலயுடன்

மெௌத்த

ச யத்லதத்

இக்கொப்ெியம்

அவள்

சிறு

இக்கொப்ெியம்

இறுதியில்

ங்லகயொன

மசொல்லப்ெட்டுள்ளன. இவற்றின் மதொடர்ச்சியொக
கூறும்

வரலொற்லற

கண்ணகி

ொதவி தன்

தழுவுகிறொள்

கள்

என்ெதும்

ணிம கலலயின் வொழ்க்லகலயக்

வயதிமலமய

துறவு

ம ற்மகொள்வமதொடு

முடிவலடகிறது.
த ிழ்

இலக்கியத்திற்குப்

வழங்கியிருக்கும்

ற்ற நன்ல கலளவிட

ஏதிர்ெொரொதவித ொகத் த ிழ்
ெலடப்புகள்

மெௌத்தத்தின்

ெங்களிப்பு

ிகவும்

த ிழ்

சமூகத்திற்கு

திப்பு ிக்கதொகும். இருப்ெினும்

ற்றும் ெிற இந்திய ம ொழிகளில் ெல சிறந்த மெௌத்த

ீளமுடியொ ல் இழக்கப்ெட்டுள்ளன.

ெொலி, ச ஸ்கிருதம், த ிழ்

ற்றும் ெிற இந்திய ம ொழிகளில் இருந்த மெௌத்த

ச ய நூல்கள் ெல அழிக்கப்ெட்ட மெொதிலும்

ணிம கலலக் கொப்ெியம் அழிவிலிருந்து

தப்ெியது அதன் மெருல க்குச் சொன்றொகும்.
சொத்தனொர் இறுதி மூன்று கொலதகளில் மெௌத்த ச யக் மகொள்லககலள அழகிய
கவிலத

நலடயில்

எடுத்துலரக்கக்

கொணலொம்.

ச யப்

ெரப்புலர

நூல்

என்ற

முலறயிலும் அது மெற்ற மவற்றி குறிப்ெிடற்குொியது. இயற்லகக் கொட்சிகலள
வருணிப்ெதிலும்

ஏற்ற

உவல கள்,

உருவகங்கள்,

கொட்சியுருக்கலளக்

லகயொளுவதிலும் அவர் வல்லவர் என்ெலத நூல் முற்றிலும் கொணலொம்.
அத்தலகய

சிறப்புப்மெற்ற

ம ொழிமெயர்ப்ெிலனச் மசம்ம ொழித் த ிழொய்வு

ணிம கலலக்கொன

ஆங்கில

த்திய நிறுவனம் மவளியிட்டுள்ளது.

இந்நூலில் மூலத் த ிழ்ப் ெனுவல், அதன் ஒலிமெயர்ப்பு, கவிலதயிலும் உலர

நலடயிலும் அல ந்த மூன்று ஆங்கில ம ொழி மெயர்ப்புகள், ம ொழிமெயர்ப்பு சொர்ந்த
ஆய்வுக் கட்டுலரகள் ஆகியன இடம் மெற்றுள்ளன.
இக்கொப்ெியத்தின்
மவண்டும்

என்ற

சிறப்புகலள,

மநொக்கில்

ம ொழிமெயர்ப்புகலள

மசம்ம ொழித்

ம ொழிமெயர்ப்புப் புலம் ‘மெௌத்த ச யமும்
என்ற

இப்ெயிலரங்லக

மசவ்விலக்கிய ொன

நடத்துகிறது.
ணிம கலல

த ிழொய்வு

வளர்த்மதடுக்க

த்திய

நிறுவனத்தின்

ணிம கலல ம ொழிமெயர்ப்புகளும்’
மெௌத்த

ச யத்லதயும்

ம ொழிமெயர்ப்புகலளயும்

த ிழ்ச்
ெிறம ொழி

இலக்கியங்கமளொடு ஒப்ெிடப்ெட்டு அவற்றின் ஒற்றுல , மவற்றுல க் கூறுகள்
இப்ெயிலரங்கில் புலப்ெடுத்தப் மெறும்.
சிறந்த அறிஞர் மெரு க்கள் இப்ெயிலரங்கில் ஆய்வுலர நிகழ்த்துவொர்கள்.
ெயிலரங்கின் விதிமுலறகளும், விவரங்களும் கீழ்வரு ொறு:
1. ெயிலரங்கில் கலந்துமகொள்ள அனு திக்கப்ெடுமவொொின் எண்ணிக்லக 20.
2. ெயிலரங்கு நலடமெறும் நொள்கள்: 20.07.2022 முதல் 26.07.2022 வலர
(மதொடர்ந்து 7 நொள்கள்).
3. ெயிலரங்கு மநரம்: 10.00 - 01.00 வலர & 02.00 - 5.00 வலர.
4. ெங்மகற்ெொளர்கமள தங்கு ிடத்லத ஏற்ெொடு மசய்துமகொள்ள மவண்டும்.
5. ெங்மகற்ெொளர்களுக்குப்
ெயணப்ெடி,
விதிமுலறகளின்ெடி வழங்கப்ெடும்.
6.

தினப்ெடி

த்திய

அரசு

திய உணவும், மதநீரும் நிறுவனத்தின் சொர்ெில் வழங்கப்ெடும்.

7. ெயிலரங்கில்
கலந்துமகொள்ள
விரும்புமவொர்
இதன்கீழ்
தரப்ெட்டுள்ள
விண்ணப்ெத்லத நிலறவுமசய்து workshopt@cict.in என்ற
ின்னஞ்சல்
முகவொிக்கு ட்டும அனுப்புதல் மவண்டும். இப்ெயிலரங்லகப் ெற்றிய கூடுதல்
தகவல்கலளத்
மதொிந்துமகொள்ள
ம ற்கண்ட
ின்னஞ்சல்
மூல ொக
மதொடர்புமகொள்ள மவண்டும்.
8. விண்ணப்ெக் கட்டணம் ஏதும் இல்லல.
9. விண்ணப்ெம் உொிய வழியொக அனுப்ெப்ெடுதல் மவண்டும்.
10. மசம்ம ொழி நிறுவன விதிமுலறகளின்ெடி மதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டவர்களுக்கு
ின்னஞ்சல்/புலனம் வழியொக ட்டும் ஆலண அனுப்ெி லவக்கப்ெடும்.
11. ெங்மகற்ெொளர்கள்
மவண்டும்.

மசம்ம ொழி

நிறுவன

விதிமுலறகலளப்

12. விண்ணப்ெம் வந்து மசரமவண்டிய இறுதி நொள்:
ெின்வரும் விண்ணப்ெங்கள் ஏற்கப்ெட ொட்டொது.

ெின்ெற்றிட

14.07.2022

இதற்குப்

இப்ெயிலரங்கில் ெங்மகற்கத் மதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டவர்களுக்கு 15.07.2022 அன்று
ின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் மதொிவிக்கப்ெடும்.

செம்ச ொழித் த ிழொய்வு

த்திய நிறுவனம், சென்னன

ச ொழிசெயர்ப்புப் புலம்
நடத்தும்

மெௌத்த ச யமும்

ணிம கலல ம ொழிமெயர்ப்புகளும்
ெயிலரங்கம் - 4

(20.07.2022 - 26.07.2022)
விண்ணப்ெப் ெடிவம்
1.

த ிழ்

செயர்

ஆங்கிலம்
மெரொசிொியர்

ஆய்வு ொணவர்

2.

நிலல

3.

ெிறந்த நொள்/ வயது

4.

ெொலினம் (✓ செய்க)

ஆண்

5.

வகுப்பு (✓ செய்க)

செொது

6.

கல்வித் தகுதிகள்

7.

8.
9.

இ.ெி.வ.

திருநங்லக
ெட்டியல் இனத்தவர்

ெல்கனலக்கழகம்/கல்லூொி/நிறுவன முகவொி
(சதொனலபெெி/

ின்னஞ்ெல் முகவொியுடன்)

இல்ல முகவொி
(சதொனலபெெி/

ின்னஞ்ெல் முகவொியுடன்)

புலன எண்
மசம்ம ொழி நிறுவனம்

10.

மெண்

ஆம்

இல்லல

இக்கல்வியொண்டில் நடத்திய ெயிலரங்கில்
கலந்துமகொண்டீர்களொ?
ஆம் எனில் விவரம் தருக

நொள் :

(னகசயொப்ெம்)

இடம்:
மநறியொளர் /துலறத்தலலவர்/முதல்வர்/ெதிவொளர்
உொிய முத்தினரயுடன் னகசயொப்ெம்

