
அகராதியியல் புலம் 

நடத்தும் 

வட்டார வழக்குகளில் செவ்வியல் கூறுகள் 

பயிலரங்கம் – 14 

(15.02.2023 – 21.02.2023) 

அறிவிப்பும் அழழப்பும் 

ச ாழி, பபசுகின்ற ஒவ்சவாருவாின் தனித்தன்ழ க்கு ஏற்பவும் இடம், காலம், 

சூழ்நிழலகளுக்கு ஏற்பவும் ெிற்ெில பவறுபாடுகளுடன் காலந்பதாறும்  ாறும் 

இயல்புழடயது. இந்த இயல்புகழளக் சகாண்ட த ிழ் ச ாழியானது பல்பவறு 

ச ாழிகளுக்குத் தாய்ச ாழி, மூத்த ச ாழி, இலக்கண, இலக்கிய வள ிக்க ச ாழி 

என்ற சபருழ கழளக் சகாண்டு கன்னித் த ிழ், இளழ குன்றாத் த ிழ் என்னும் 

ெிறப்புகழளயும் தாங்கி வழங்கிவருகின்றது.  

இடப்சபயர்வு, புவியியல் அழ ப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் பல்பவறு 

பகுதிகளாக  க்கள் வாழ்ந்து வரும் சூழலில் அம் க்கள் பபசும் சொற்களிலும் பழக்க 

வழக்கங்களிலும் அவ்வப்பபாது  ாற்றங்கள் ெில காலந்பதாறும் ஏற்பட்டு வந்துள்ளழத 

அறியமுடிகின்றன. ஒரு ச ாழிழயப் பபெக்கூடிய  க்களின் பபச்சு வழக்கில் 

 ாறுபட்டுக் காணப்படும் முழறழய வட்டார வழக்கு என அழழக்கப்படுகிறது. த ிழ் 

ச ாழியும் பல வட்டார வழக்குகழளத் தன்னகத்பத சகாண்ட ஒரு ச ாழியாக விளங்கி 

வருகிறது. 

த ிழ்நாட்டின் பல வட்டாரங்களில் பபெப்படும் சொற்களில் பவறுபாடுகள் பல 

இருந்து வருகின்றன. கடந்த காலங்களில்  க்களிழடபய பபாக்குவரத்துக் குழறவாக 

இருந்த காரணத்தால் வட்டார வழக்குச் சொற்களில் பவறுபாடுகள்  ிகுதியாக 

இருந்தன. தற்பபாது பபாக்குவரத்துப் சபருக்கம், கல்விப் பரவலாக்கம், ஊடகப் 

சபருக்கம்  ற்றும் ெமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஒரு சபாது எழுத்து 

வடிவம் நிழலசபறுவதால் வட்டார வழக்குச் சொற்களில் பவறுபாடுகள்  குழறந்து 

வருகின்றன. என்றபபாதிலும் த ிழகத்தின் ெில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பபெப்படும் 

ச ாழிகளில் வட்டாரத்தன்ழ  இன்னும் நீடித்து நிழலத்திருப்பழதக் காணமுடியும். 

குறிப்பாகக் கன்னியாகு ாி, திருசநல்பவலி,  துழர, பகாழவ, தஞ்ழெ, சென்ழன 



ஆகிய வட்டாரப் பகுதிகளில் பபெப்படும் சொற்களில் பல்பவறு பவறுபாடுகள் 

இருப்பழதக் காணமுடியும்.   

ஒவ்சவாரு வட்டார  க்களும் பபசும் சொற்கழளக் சகாண்டு அவர்கள் எந்த 

வட்டாரத்ழதச் ொர்ந்தவர் என்று அழடயாளப்படுத்த முடியும். த ிழக வட்டார 

வழக்குகளில், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பல ெங்கச் சொற்கள்  எவ்விதச் 

ெிழதவு ின்றி இன்றும்  க்களின் பபச்சு வழக்கில் வழங்குவழதக் காணமுடிகின்றன.  

வட்டார ச ாழிகள் கடந்த காலத்தின் சொற்கழளயும் சொல்லுறுப்புகழளயும், 

நிகழ்காலத்தின் உயிர்த் தத்துவம் நிரம்பிய பகுதியாகப் பாதுகாத்து ழவத்துள்ளன. 

வட்டார வழக்குச் சொற்களின் வளர்ச்ெியில் காணப்படும் பல்பவறு கூறுகழளச் ெமூக 

வரலாற்று பநாக்கில் ஆராய்ந்து அறிவது  ிகவும் பதழவயாகும். அந்தவழகயில் 

த ிழக வட்டார வழக்குச் சொற்களில் செவ்வியல் தன்ழ கள் நிழலத்திருப்பழத 

ஆய்வு பநாக்கில் சவளிப்படுத்தும் வழகயில் இப்பயிலரங்கம் நழடசபறவுள்ளது.   

இப்பயிலரங்கில் த ிழ், ஆங்கிலம்  ற்றும்  ச ாழியியல்  ஆகிய துழறகளில்  

முழனவர்பட்ட ஆய்வு ப ற்சகாள்ளும்   ாணவ/  ாணவியர்கள் கலந்துசகாண்டு 

பயன்சபற அழழக்கப்படுகிறார்கள்.  

இப்பயிலரங்கில் இருச ாழிப் புலழ  சபற்ற பபராெிாியர்கள் ஆய்வுழர 

நிகழ்த்துவார்கள். பயிலரங்கின் விதிமுழறகளும் விவரங்களும் கீழ்வரு ாறு: 

1. பயிலரங்கில் கலந்துசகாள்ள அனு திக்கப்படுபவாாின் எண்ணிக்ழக - 25. 

2. பயிலரங்கு நழடசபறும் நாள்கள்: 15.02.2023 முதல் 21.02.2023 வழர 

(சதாடர்ந்து 7 நாள்கள்). 

3. பயிலரங்கு பநரம்: 10.00 - 01.00 வழர & 02.00 - 5.00 வழர. 

4. பங்பகற்பாளர்கபள தங்கு ிடத்ழத ஏற்பாடு செய்துசகாள்ள பவண்டும். 

5. பங்பகற்பாளர்களுக்குப் பயணப்படி, தினப்படி  த்திய அரசு 

விதிமுழறகளின்படி வழங்கப்படும். 

6.  திய உணவும், பதநீரும் நிறுவனத்தின் ொர்பில் வழங்கப்படும். 

7. பயிலரங்கில் கலந்துசகாள்ள விரும்புபவார் இதன்கீழ் தரப்பட்டுள்ள 

விண்ணப்பத்ழத நிழறவு செய்து workshoplexi@cict.in என்ற  ின்னஞ்ெல் 

முகவாிக்கு  ட்டுப  அனுப்புதல் பவண்டும். இப்பயிலரங்ழகப் பற்றிய கூடுதல் 

தகவல்கழளத் சதாிந்துசகாள்ள ப ற்கண்ட  ின்னஞ்ெல் மூல ாக 

சதாடர்புசகாள்ள பவண்டும்.  

mailto:workshoplexi@cict.in


8. விண்ணப்பக் கட்டணம் ஏதும் இல்ழல. 

9. விண்ணப்பம் உாிய வழியாக அனுப்பப்படுதல் பவண்டும். 

10. செம்ச ாழி நிறுவன விதிமுழறகளின்படி பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

 ின்னஞ்ெல் / புலனம் வழியாக  ட்டும் ஆழண அனுப்பி ழவக்கப்படும். 

11. பங்பகற்பாளர்கள் செம்ச ாழி நிறுவன விதிமுழறகழளப் பின்பற்றிட 

பவண்டும். 

12. விண்ணப்பம் வந்துபெர பவண்டிய இறுதி நாள்: 02.02.2023 இதற்குப் 

பின்வரும் விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட ாட்டாது.  

13. இப்பயிலரங்கில் பங்பகற்கத் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு 03.02.2023 

அன்று  ின்னஞ்ெல் மூலம் தகவல் சதாிவிக்கப்படும்.  

  



வட்டார வழக்குகளில் செவ்வியல் கூறுகள் 

பயிலரங்கம் - 14 

 (15.02.2023 – 21.02.2023) 

விண்ணப்பப் படிவம் 

1.  பபயர் 

Name 

தமிழ்/ Tamil 

நிழற்படம் 

[Photo] 

ஆங்கிலம்/ English 

2.  பிறந்த நாள் / வயது| 

Age / Date of Birth 

 

3.  பாலினம் | Gender  

4.  வகுப்பு | Class பபாது/ 

General 

 இ.பி.வ.| 

OBC 

 பட்டியல் 

இனம் | 

SC/ ST 

 

5.  கல்வித் தகுதி | Educational 

Qualification 

 

 

6.  ஆய்வியல் நிறறஞர்/ முறனவர் 

பட்டப் படிப்பில் சேர்ந்த நாள்/ 

ஆண்டு | M. Phil / Ph.D., Date of 

Joining/year  

 

7.  ஆய்வியல் நிறறஞர்/ முறனவர் 

பட்டப் ஆய்வுத் தறலப்பு | M. Phil 

/ Ph.D. Research Topic  

 

8.  பல்கறலக்கழகம்/ கல்லூாி/ 

நிறுவன முகவாி (பதாறலப்சபேி/ 

மின்னஞ்ேல் | University / College 

/ Address (Mobile / Email) 

 

 

 

 

9.  இல்ல முகவாி & ழகப்சபேி)  

|Residential  address &  

Mobile No)  

 

 

 

 

 



10.  புலன எண் | WhatsApp number 

 

 

11.  பேம்பமாழி நிறுவனம் இக் 

கல்வியாண்டில் நடத்திய 

பயிலரங்கில் கலந்து 

பகாண்டீர்களா? ஆம் எனில் 

விவரம் தருக | Did you attend the 

workshop conducted by the CICT 

this academic year? If yes, please 

give details 

ஆம் | Yes 

இல்றல| No 

 

 

           

 

(றகபயாப்பம்) 

 

பநறியாளர் /துறறத் தறலவர்/  

முதல்வர்/ பதிவாளர் உாிய முத்திறரயுடன் 

இடம்: 

நாள்: 

 


