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மொ��ழி�யி�யில் புலம்மொ��ழி�யி�யில் புலம்

நாடத்தும்நாடத்தும்

இந்தி�யிப் பண்ப�ட்டு மொ��ழி�யி�யிலுக்குச் மொ"வ்வி�யில் தி��ழி�ன் பங்களி�ப்புஇந்தி�யிப் பண்ப�ட்டு மொ��ழி�யி�யிலுக்குச் மொ"வ்வி�யில் தி��ழி�ன் பங்களி�ப்பு

Contribution of Classical Tamil to the Cultural Linguistic Tradition of IndiaContribution of Classical Tamil to the Cultural Linguistic Tradition of India

(12.10.2022 - 18.10.2022)(12.10.2022 - 18.10.2022)

அறி�வி�ப்பும் அழைழிப்பும்அறி�வி�ப்பும் அழைழிப்பும்

இந்தி�யி�வி�ன்  மொ��ழி�கழைளிப்  பற்றி�  ஆர�ய்ந்தி  ப�ற்க�ல  மொ��ழி�யி�யில் அறி�ஞர்கள்இந்தி�யி�வி�ன்  மொ��ழி�கழைளிப்  பற்றி�  ஆர�ய்ந்தி  ப�ற்க�ல  மொ��ழி�யி�யில் அறி�ஞர்கள்
இந்தி�யி  மொ��ழி�கழைளி  இருவேவிறு  மொ��ழி�க்குடும்பங்களி�க  இனங்கண்டனர்இந்தி�யி  மொ��ழி�கழைளி  இருவேவிறு  மொ��ழி�க்குடும்பங்களி�க  இனங்கண்டனர்..  அவ்வி�றுஅவ்வி�று
ப���த்திறி�யிப்பட்ட  மொ��ழி�க்குடும்பங்கழைளி  இந்வேதி�ப���த்திறி�யிப்பட்ட  மொ��ழி�க்குடும்பங்கழைளி  இந்வேதி�--ஆ��யி  �ற்றும்  தி�ர�வி�டஆ��யி  �ற்றும்  தி�ர�வி�ட
மொ��ழி�க்குடும்பங்கள்  என  அழைழிக்கத் மொதி�டங்க�னர்மொ��ழி�க்குடும்பங்கள்  என  அழைழிக்கத் மொதி�டங்க�னர்.  .  இவ்வி�ரு மொ��ழி�க்குடும்பங்களும்இவ்வி�ரு மொ��ழி�க்குடும்பங்களும்
பல்வேவிறு மொ��ழி�கழைளித் பல்வேவிறு மொ��ழி�கழைளித் திம்�கத்வேதிமொக�ண்டு திம்�கத்வேதிமொக�ண்டு வி�ளிங்க� விருக�ன்றின எனத் மொதி��வி�த்தினர்வி�ளிங்க� விருக�ன்றின எனத் மொதி��வி�த்தினர்..
அதின்  மொதி�டர்ச்"�யி�க  இந்தி�யி  மொ��ழி�க்குடும்பங்கள்  குறி�த்துப்  பல்வேவிறு  ஆய்வுகள்அதின்  மொதி�டர்ச்"�யி�க  இந்தி�யி  மொ��ழி�க்குடும்பங்கள்  குறி�த்துப்  பல்வேவிறு  ஆய்வுகள்
நா�கழ்ந்துள்ளினநா�கழ்ந்துள்ளின.  .  இருவேவிறு  மொ��ழி�க்குடும்பங்களுள்  உள்ளி  பண்ப�டுஇருவேவிறு  மொ��ழி�க்குடும்பங்களுள்  உள்ளி  பண்ப�டு,  ,  விரல�றுவிரல�று,  ,  "மூகப்"மூகப்
பழிக்கபழிக்க  விழிக்கங்கள்விழிக்கங்கள்,  ,  "�யி  நாம்ப�க்ழைககள்  உள்ளி�ட்ட  நா�ழைலகளி�ல்  பல்வேவிறு  ஒற்றுழை�க்"�யி  நாம்ப�க்ழைககள்  உள்ளி�ட்ட  நா�ழைலகளி�ல்  பல்வேவிறு  ஒற்றுழை�க்
கூறுகள்  இருப்பது  ஆய்வுகள்  மூலம்  நா�றுவிப்பட்டுள்ளிதுகூறுகள்  இருப்பது  ஆய்வுகள்  மூலம்  நா�றுவிப்பட்டுள்ளிது.  .  இலக்கணச்  "�றிப்பும்இலக்கணச்  "�றிப்பும்,,
மொ"ழுழை�யி�ன  இலக்க�யி  அழை�ப்பும்  மொக�ண்ட  உயிர்தின�ச்  மொ"ம்மொ��ழி�கவேளி  பல்வேவிறுமொ"ழுழை�யி�ன  இலக்க�யி  அழை�ப்பும்  மொக�ண்ட  உயிர்தின�ச்  மொ"ம்மொ��ழி�கவேளி  பல்வேவிறு
மொ��ழி�களுக்கு மூலமொ��ழி�களி�க இருக்க முடியும்மொ��ழி�களுக்கு மூலமொ��ழி�களி�க இருக்க முடியும்.  .  அந்தி விழைகயி�ல் தி��ழ் மொ��ழி�யி�னதுஅந்தி விழைகயி�ல் தி��ழ் மொ��ழி�யி�னது
மொதின்ன�ந்தி�யி�வி�ல் வேப"ப்படும் மொ��ழி�களுக்கும் மொவிளி�வேயி வேப"ப்படும் ப�ர�கூய் வேப�ன்றிமொதின்ன�ந்தி�யி�வி�ல் வேப"ப்படும் மொ��ழி�களுக்கும் மொவிளி�வேயி வேப"ப்படும் ப�ர�கூய் வேப�ன்றி
இருபதுக்கும்  வே�ற்பட்ட  க�ழைளிமொ��ழி�களுக்கும்  மூல��க  இருப்பழைதி  ஆய்வுகள்இருபதுக்கும்  வே�ற்பட்ட  க�ழைளிமொ��ழி�களுக்கும்  மூல��க  இருப்பழைதி  ஆய்வுகள்
மொவிளி�ப்படுத்துக�ன்றினமொவிளி�ப்படுத்துக�ன்றின. . 

இத்திழைகயி  "�றிப்பும்  மொதி�ன்ழை�யும்  ��க்க  தி��ழ்மொ��ழி�யி�ல்  பல்ல�யி�ர��ண்டுஇத்திழைகயி  "�றிப்பும்  மொதி�ன்ழை�யும்  ��க்க  தி��ழ்மொ��ழி�யி�ல்  பல்ல�யி�ர��ண்டு
பழிழை�யி�ன  மொ"வ்வி�யில்  இலக்க�யிங்கள்  தி��ழ்ச்  "மூகத்ழைதிப்  படம்  ப�டித்துக�ட்டும்பழிழை�யி�ன  மொ"வ்வி�யில்  இலக்க�யிங்கள்  தி��ழ்ச்  "மூகத்ழைதிப்  படம்  ப�டித்துக�ட்டும்
பழைடப்புகளி�த் தி�கழ்க�ன்றினபழைடப்புகளி�த் தி�கழ்க�ன்றின..  தி��ழ்ப் பண்ப�டுதி��ழ்ப் பண்ப�டு,  ,  தி��ழிர்களி�ன் கழைல �ற்றும் வி�ழ்வி�யில்தி��ழிர்களி�ன் கழைல �ற்றும் வி�ழ்வி�யில்
முழைறிகளி�ல்  தி��ழ்மொ��ழி�  வேவிரூன்றி�யுள்ளிதுமுழைறிகளி�ல்  தி��ழ்மொ��ழி�  வேவிரூன்றி�யுள்ளிது.  .  தி��ழ்ச்"மூகம்  "�ர்ந்தி  விரல�றுதி��ழ்ச்"மூகம்  "�ர்ந்தி  விரல�று,  ,  அர"�யில்அர"�யில்,,



"�யிம்"�யிம்,  ,  தித்துவிம் இயில்தித்துவிம் இயில்,  ,  இழை"இழை",  ,  நா�டகம்நா�டகம்,  ,  ஓவி�யிம்ஓவி�யிம்,  ,  "�ற்பம்"�ற்பம்,  ,  கட்டிடக்கழைலகட்டிடக்கழைல,  ,  வி�ழைளியி�ட்டுவி�ழைளியி�ட்டு,,
உணவு விழைககள்உணவு விழைககள், , உழைடகள்உழைடகள், , மொப�ழுதுவேப�க்குக் மொக�ண்ட�ட்டங்கள்மொப�ழுதுவேப�க்குக் மொக�ண்ட�ட்டங்கள், , "டங்குகள்"டங்குகள்  ஆக�யினஆக�யின
மொ"வ்வி�யில்  இலக்க�யிங்களி�ல்  குறி�ப்ப�டப்பட்டுள்ளினமொ"வ்வி�யில்  இலக்க�யிங்களி�ல்  குறி�ப்ப�டப்பட்டுள்ளின.  .  இக்கூறுகள்  இந்தி�யி  அளிவி�ல்இக்கூறுகள்  இந்தி�யி  அளிவி�ல்
பண்ப�டுபண்ப�டு,  ,  மொ��ழி�யி�யில்  துழைறிகளி�ல்  மொபரும்  தி�க்கத்ழைதி  ஏற்படுத்தி�யுள்ளினமொ��ழி�யி�யில்  துழைறிகளி�ல்  மொபரும்  தி�க்கத்ழைதி  ஏற்படுத்தி�யுள்ளின.  .  இவ்வி�றுஇவ்வி�று
இந்தி�யிப்  பண்ப�ட்டுக்கும்  மொ��ழி�யி�யிலுக்கும்  மொ"வ்வி�யில்  தி��ழ்  இலக்கண  இலக்க�யிம்இந்தி�யிப்  பண்ப�ட்டுக்கும்  மொ��ழி�யி�யிலுக்கும்  மொ"வ்வி�யில்  தி��ழ்  இலக்கண  இலக்க�யிம்
அளி�த்துள்ளி  பங்களி�ப்ழைப  மொ��ழி�யி�யில்  அடிப்பழைடயி�ல்  ஆர�ய்திழைல  வேநா�க்க��கக்அளி�த்துள்ளி  பங்களி�ப்ழைப  மொ��ழி�யி�யில்  அடிப்பழைடயி�ல்  ஆர�ய்திழைல  வேநா�க்க��கக்
மொக�ண்டு  இப்பயி�லரங்கம்  நாழைடமொபறிவுள்ளிதுமொக�ண்டு  இப்பயி�லரங்கம்  நாழைடமொபறிவுள்ளிது. . 

மொ"ம்மொ��ழி�த்  தி��ழி�ய்வு  �த்தி�யி  நா�றுவினத்தி�ன்  மொ��ழி�யி�யில்  புலம்  நாடத்தும்மொ"ம்மொ��ழி�த்  தி��ழி�ய்வு  �த்தி�யி  நா�றுவினத்தி�ன்  மொ��ழி�யி�யில்  புலம்  நாடத்தும்

இப்பயி�லரங்க�ல் முழைனவிர் பட்ட ஆய்வு இப்பயி�லரங்க�ல் முழைனவிர் பட்ட ஆய்வு ��ணவி��ணவி--��ணவி�யிர்��ணவி�யிர் கலந்துமொக�ண்டு பயின்மொபறி கலந்துமொக�ண்டு பயின்மொபறி

அழைழிக்கப்படுக�ன்றினர்அழைழிக்கப்படுக�ன்றினர். . 

பயி�லரங்க வி�தி�முழைறிகளும்பயி�லரங்க வி�தி�முழைறிகளும், , வி�விரங்களும் கFழ்விரு��றுவி�விரங்களும் கFழ்விரு��று::

1.1. பயி�லரங்க�ல் கலந்து மொக�ள்ளி அனு�தி�க்கப்படுபவிர்களி�ன் எண்ண�க்ழைகபயி�லரங்க�ல் கலந்து மொக�ள்ளி அனு�தி�க்கப்படுபவிர்களி�ன் எண்ண�க்ழைக: : 2525

2.2. பயி�லரங்கு நாழைடமொபறும் நா�ட்கள்பயி�லரங்கு நாழைடமொபறும் நா�ட்கள்: : 1212.10.2022.10.2022  முதில் முதில் 1818.10.2022.10.2022  முடியி ஏழு முடியி ஏழு நா�ட்கள்நா�ட்கள்

3.3. பயி�லரங்கு வேநாரம்பயி�லரங்கு வேநாரம்: : க�ழைல க�ழைல 10.00 – 1.00 & 10.00 – 1.00 & ��ழைல ��ழைல 2.00 – 5.00.2.00 – 5.00.

4.4. பங்வேகற்ப�ளிர்கள் திங்கு��டத்ழைதித் தி�ங்கவேளி ஏற்ப�டு மொ"ய்துமொக�ள்ளி வேவிண்டும்பங்வேகற்ப�ளிர்கள் திங்கு��டத்ழைதித் தி�ங்கவேளி ஏற்ப�டு மொ"ய்துமொக�ள்ளி வேவிண்டும்..

5.5. பங்வேகற்ப�ளிர்களுக்குப்  பயிணப்படியும்  நா�ட்படியும்  �த்தி�யி  அரசு  வி�தி�முழைறிகளி�ன்படிபங்வேகற்ப�ளிர்களுக்குப்  பயிணப்படியும்  நா�ட்படியும்  �த்தி�யி  அரசு  வி�தி�முழைறிகளி�ன்படி

விழிங்கப்படும்விழிங்கப்படும்..

6.6. பங்வேகற்ப�ளிர்களுக்கு �தி�யி உணவும்பங்வேகற்ப�ளிர்களுக்கு �தி�யி உணவும், , வேதிநாFரும் நா�றுவினத்தி�ன் "�ர்ப�ல் விழிங்கப்படும்வேதிநாFரும் நா�றுவினத்தி�ன் "�ர்ப�ல் விழிங்கப்படும். . 

7.7. பயி�லரங்க�ல் கலந்து மொக�ள்ளி வி�ரும்புவேவி�ர் இதின் கFழுள்ளி வி�ண்ணப்பத்ழைதி நா�ழைறிவுமொ"ய்துபயி�லரங்க�ல் கலந்து மொக�ள்ளி வி�ரும்புவேவி�ர் இதின் கFழுள்ளி வி�ண்ணப்பத்ழைதி நா�ழைறிவுமொ"ய்து

workshopling@cict.inworkshopling@cict.in  என்றி  ��ன்னஞ்"ல்  முகவி��க்கு  அனுப்புதில்  வேவிண்டும்என்றி  ��ன்னஞ்"ல்  முகவி��க்கு  அனுப்புதில்  வேவிண்டும்..

இப்பயி�லரங்ழைகப் பற்றி�யி கூடுதில் திகவில்கழைளித் மொதி��ந்துமொக�ள்ளி வே�ற்கண்ட ��ன்னஞ்"ல்இப்பயி�லரங்ழைகப் பற்றி�யி கூடுதில் திகவில்கழைளித் மொதி��ந்துமொக�ள்ளி வே�ற்கண்ட ��ன்னஞ்"ல்

மூல��கவேவி  மொதி�டர்புமொக�ள்ளி  வேவிண்டும்மூல��கவேவி  மொதி�டர்புமொக�ள்ளி  வேவிண்டும்.  .  எக்க�ரணத்ழைதிக்  மொக�ண்டும்  மொதி�ழைலவேப"�எக்க�ரணத்ழைதிக்  மொக�ண்டும்  மொதி�ழைலவேப"�//

அழைலப்வேப"� விழி�யி�கத் மொதி�டர்புமொக�ள்ளிக் கூட�துஅழைலப்வேப"� விழி�யி�கத் மொதி�டர்புமொக�ள்ளிக் கூட�து..

8.8. பயி�லரங்கக் கட்டணம் ஏதும் இல்ழைலபயி�லரங்கக் கட்டணம் ஏதும் இல்ழைல. . 

9.9. வி�ண்ணப்பம் உ��யி விழி�யி�க அனுப்படுதில் வேவிண்டும்வி�ண்ணப்பம் உ��யி விழி�யி�க அனுப்படுதில் வேவிண்டும்

10.10. மொ"ம்மொ��ழி�  நா�றுவின  வி�தி�முழைறிகளி�ன்படி  வேதிர்ந்மொதிடுக்கப்பட்டவிர்களுக்கு  ��ன்னஞ்"ல்மொ"ம்மொ��ழி�  நா�றுவின  வி�தி�முழைறிகளி�ன்படி  வேதிர்ந்மொதிடுக்கப்பட்டவிர்களுக்கு  ��ன்னஞ்"ல்//

புலனம் விழி�யி�க �ட்டும் அழைழிப்ப�ழைண அனுப்ப� ழைவிக்கப்படும்புலனம் விழி�யி�க �ட்டும் அழைழிப்ப�ழைண அனுப்ப� ழைவிக்கப்படும். . 

11.11. நா�ழைறிவு  மொ"ய்யிப்மொபற்றி  வி�ண்ணப்பங்கள்  விந்துவே"ர  வேவிண்டியி  இறுதுநா�ள்  நா�ழைறிவு  மொ"ய்யிப்மொபற்றி  வி�ண்ணப்பங்கள்  விந்துவே"ர  வேவிண்டியி  இறுதுநா�ள்  0606.10.2022.10.2022..

க�லதி��தி��க விரும் வி�ண்ணப்பங்கள் எக்க�ரணத்ழைதிக் மொக�ண்டும் ஏற்கப்பட��ட்ட�க�லதி��தி��க விரும் வி�ண்ணப்பங்கள் எக்க�ரணத்ழைதிக் மொக�ண்டும் ஏற்கப்பட��ட்ட�. . 
12.12. இப்பயி�லரங்க�ல் பங்வேகற்கத் வேதிர்ந்மொதிடுக்கபட்டவிர்களுக்கு இப்பயி�லரங்க�ல் பங்வேகற்கத் வேதிர்ந்மொதிடுக்கபட்டவிர்களுக்கு 07.10.202207.10.2022  அன்று ��ன்னஞ்"ல்அன்று ��ன்னஞ்"ல்

/ / புலனம் மூல��கத் திகவில் மொதி��வி�க்கப்படும்புலனம் மூல��கத் திகவில் மொதி��வி�க்கப்படும்

mailto:workshopling@cict.in


13.13. இப்பயி�லரங்க�ல் பங்வேகற்வேப�ர்  இப்பயி�லரங்க�ல் பங்வேகற்வேப�ர்  2828  அ�ர்வுகளி�லும் மொதி�டர்ந்து கலந்துமொக�ள்ளி வேவிண்டும்அ�ர்வுகளி�லும் மொதி�டர்ந்து கலந்துமொக�ள்ளி வேவிண்டும்..
அ�ர்வுக்கு  தி��தி��க  விருதிழைலத்  திவி�ர்த்தில்  வேவிண்டும்அ�ர்வுக்கு  தி��தி��க  விருதிழைலத்  திவி�ர்த்தில்  வேவிண்டும்.  .  தி��திம்  �ற்றும்  இழைடநா�ற்றில்தி��திம்  �ற்றும்  இழைடநா�ற்றில்
இருப்ப�ன் நா�ட்படியும் "�ன்றி�திழும் விழிங்கப்பட ��ட்டதுஇருப்ப�ன் நா�ட்படியும் "�ன்றி�திழும் விழிங்கப்பட ��ட்டது..

14.14. பங்வேகற்ப�ளிர்கள் மொ"ம்மொ��ழி� நா�றுவின வி�தி�முழைறிகழைளிப் ப�ன்பற்றி�ட வேவிண்டும்பங்வேகற்ப�ளிர்கள் மொ"ம்மொ��ழி� நா�றுவின வி�தி�முழைறிகழைளிப் ப�ன்பற்றி�ட வேவிண்டும்..

இயிக்குநார்இயிக்குநார்



மொ��ழி�யி�யில் புலம்மொ��ழி�யி�யில் புலம்
இந்தி�யிப் பண்ப�ட்டு மொ��ழி�யி�யிலுக்குச்  மொ"வ்வி�யில் தி��ழி�ன் பங்களி�ப்புஇந்தி�யிப் பண்ப�ட்டு மொ��ழி�யி�யிலுக்குச்  மொ"வ்வி�யில் தி��ழி�ன் பங்களி�ப்பு

Contribution of Classical Tamil to the Cultural Linguistic Tradition of IndiaContribution of Classical Tamil to the Cultural Linguistic Tradition of India
பயி�லரங்கம் – 12

(12.10.2022 - 18.10.2022)(12.10.2022 - 18.10.2022)
வி�ண்ணப்பப் படிவிம்வி�ண்ணப்பப் படிவிம்

1.1. மொபயிர்மொபயிர்
NameName

தி��ழ்தி��ழ்

நா�ழிற்படம்நா�ழிற்படம்||PhotoPhoto

EnglishEnglish

3.3. ப�றிந்திப�றிந்தி  நா�ள்நா�ள்  /  /  வியிதுவியிது||
Age / Day of BirthAge / Day of Birth

4.4. ப�லினம் ப�லினம் | Gender| Gender

5.5. விகுப்பு விகுப்பு | | ClassClass மொப�துமொப�து||
GeneralGeneral

இஇ..ப�ப�..விவி..
| OBC| OBC

பட்டியில்பட்டியில்  இனஇனம்ம்  ||
SC. STSC. ST

6.6. கல்வி�த்கல்வி�த்  திகுதி� திகுதி� | Educational Qualification| Educational Qualification

7.7. ஆய்வி�யில்ஆய்வி�யில்  நா�ழைறிஞர்நா�ழைறிஞர்/  /  முழைனவிர்முழைனவிர்  பட்டப்பட்டப்
படிப்ப�ல்படிப்ப�ல்  வே"ர்ந்திவே"ர்ந்தி  நா�ள்நா�ள்/  /  ஆண்டுஆண்டு||
M.Phil  /  Ph.D.  in  Science  Date  /  Year  ofM.Phil  /  Ph.D.  in  Science  Date  /  Year  of
joiningjoining

8.8. ஆய்வி�யில்ஆய்வி�யில்  நா�ழைறிஞர்நா�ழைறிஞர்/  /  முழைனவிர்முழைனவிர்  பட்டப்பட்டப்
ஆய்வுத்ஆய்வுத்  திழைலப்பு திழைலப்பு | M. Phil / Ph.D. Research| M. Phil / Ph.D. Research
titletitle

9.9. பல்கழைலக்கழிகம்பல்கழைலக்கழிகம்/  /  கல்லூ��கல்லூ��/  /  நா�றுவினநா�றுவின
முகவி��முகவி��  ((மொதி�ழைலப்வேப"�மொதி�ழைலப்வேப"�/  /  ��ன்னஞ்"ல்  ��ன்னஞ்"ல்  ||
University  /  College  /  Address   (Phone  /University  /  College  /  Address   (Phone  /
Email)Email)

10.10. இல்லஇல்ல  முகவி��முகவி��  ((மொதி�ழைலவேப"�மொதி�ழைலவேப"�) ) 
| Home address (Phone) | Home address (Phone) 

11.11. புலனபுலன  எண் எண் | WhatsApp number| WhatsApp number

12.12. மொ"ம்மொ��ழி�மொ"ம்மொ��ழி�  நா�றுவினம்நா�றுவினம்  இக்கல்வி�யி�ண்டில்இக்கல்வி�யி�ண்டில்
நாடத்தி�யிநாடத்தி�யி  பயி�லரங்க�ல்பயி�லரங்க�ல்  கலந்துகலந்து
மொக�ண்டீர்களி�மொக�ண்டீர்களி�? ? ஆம்ஆம்  என�ல்என�ல்  வி�விரம்வி�விரம்  திருக திருக ||
Did you attend the workshop conducted by theDid you attend the workshop conducted by the
CICT this academic year? If yes, please giveCICT this academic year? If yes, please give
detailsdetails

ஆம் ஆம் | Yes| Yes

இல்ழைலஇல்ழைல| No| No

நா�ள்நா�ள்::
இடம்இடம்::                   ((ழைகமொயி�ப்பம்ழைகமொயி�ப்பம்))

மொநாறி�யி�ளிர் மொநாறி�யி�ளிர் //துழைறித் திழைலவிர்துழைறித் திழைலவிர்/ / முதில்விர்முதில்விர்/ / பதி�வி�ளிர்பதி�வி�ளிர்
உ��யி முத்தி�ழைரயுடன்உ��யி முத்தி�ழைரயுடன்


