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வரலா�வரலா�,,  ச�கவிய�ச�கவிய�  ம���ம���  மானிடவிய�மானிடவிய�  �ல��ல�  
நட���நட���  

வரலா��வரலா��  ேநா�கி�ேநா�கி�  ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமி�தமி�  இல�கிய�க�இல�கிய�க�  

பயிலர�க�பயிலர�க�  --  1133  
((0022..1122..22002211  ––  0088..1122..22002211))  

அறிவி���அறிவி���  அைழ���அைழ���  

ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமிதமி��  இஇல�கிய�க�ல�கிய�க�  ப�ைடயப�ைடய  தமி��தமி��  ச�க�தி�ச�க�தி�  நாகாிக�ைத��நாகாிக�ைத��  

ப�பா�ைட��ப�பா�ைட��  உண���வஉண���வ�ட��ட�  தமிழ�களி�தமிழ�களி�  வா�விய�வா�விய�  ஒ��க�க�ஒ��க�க�,,  அரசிய�அரசிய�  

ெநறிக�ெநறிக�,,  வழிபாவழிபா����  �ைறக��ைறக�,,  உண�உண�  வழ�க�க�வழ�க�க�,,  ம���வ�ம���வ�,,  அறிவிய�அறிவிய�,,  

ேவளா�ைமேவளா�ைம  �ைறக��ைறக�  சா��தசா��த  �லைம��லைம�  ��க���க�  �தலான�தலான  அைன���அைன���  சா��க����சா��க����  

ஆவணமாகஆவணமாக��  திக�கி�றனதிக�கி�றன..  தமிழ�தமிழ�  வரலா�ைற��வரலா�ைற��  தமிழதமிழகக  நிலநில  வரலா�ைற��வரலா�ைற��  

பட�பி����பட�பி����  கா���கா���  கால�கால�  க�ணா�யாகக�ணா�யாக����  ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமிதமி��  இஇல�கிய�க�ல�கிய�க�  

விள��கி�றனவிள��கி�றன..  ப�ைடப�ைடயய  தமிழக�தி�தமிழக�தி�  நில�நில�  பர�ைபபர�ைப,,  

‘‘வடேவ�கட�வடேவ�கட�  ெத��மாிெத��மாி    

ஆஇைடஆஇைட��    

தமி�தமி�  ������  ந�ந�  உலக��உலக��’’  ((ெதா�ெதா�..  பாயிர�பாயிர�..  11--33))  

எ��எ��  ெதா�கா�பிய�ெதா�கா�பிய�  பாயிர�பாயிர�  வைரய��கிற�வைரய��கிற�..    

‘‘ெத��மாிெத��மாி  வடவட  ெப��கட�ெப��கட�    

  �ண�ண  �ட�ட  கடலாகடலா  எ�ைலஎ�ைல’’  ((�றநா���றநா��,,  1177::  11--22))  

எ��எ��  �ற�றநாநா����  ��கிற���கிற�..    

‘‘பஃ�ளிபஃ�ளி  ஆ��ட�ஆ��ட�  ப�மைலப�மைல  அ��க���அ��க���  

�மாி�ேகா���மாி�ேகா��  ெகா��கட�ெகா��கட�  ெகா�ளெகா�ள  

வடதிைசவடதிைச  க�ைக��க�ைக��  இமய��இமய��  ெகா��ெகா��  

ெத�ெத�  திைசதிைச  ஆ�டஆ�ட  ெத�னவ�ெத�னவ�’’  ((கா�கா�கா�கா�  காைதகாைத,,  1199--2222))  

எ��எ��  சில�பதிகார�சில�பதிகார�  ���யி��கி�ற����யி��கி�ற�..  இ�பதி�க�இ�பதி�க�  தமி�தமி�  நில�நில�  பர�பி�பர�பி�    வரலா��வரலா����  

சா��களாகசா��களாக  நி��நி��  நில�கி�றனநில�கி�றன..  

ஆ�கட�ஆ�கட�  ஆ��க��ஆ��க��,,  அ�ைமயி�அ�ைமயி�  கிைட�க�ெப�றகிைட�க�ெப�ற  ெதா��ய�ெதா��ய�  சா��க��சா��க��,,  

ப�ைடயப�ைடய  க�ெவ��க�ெவ����  ெபாறி��க��ெபாறி��க��  ேம����யேம����ய  பழ�தமி�பழ�தமி�  இல�கிய�இல�கிய�  பதி�கைளபதி�கைள  

ெம��பி�கி�றனெம��பி�கி�றன..  பிளினிபிளினி,,  டாலமிடாலமி,,  ெமக�தனி�ெமக�தனி�  ேபா�றேபா�ற  அறிஞ�க�அறிஞ�க�  

ெத�னி�தியாவி���ெத�னி�தியாவி���  ேமைலேமைல  நா�க����நா�க����  இைடேயஇைடேய  நிலவிவ�தநிலவிவ�த  வ��தக�வ��தக�  

ெதாட��கைள�ெதாட��கைள�  ப�றிப�றி  ஆரா���ஆரா���  �றி�பி���ளன��றி�பி���ளன�..  அாி�கேம�அாி�கேம�,,  ���கா����கா�,,  

ெகா�மண�ெகா�மண�  ஆகியஆகிய  இட�களி�இட�களி�  ேம�ெகா�ள�ப�டேம�ெகா�ள�ப�ட  அகழா��க��அகழா��க��  ப�ைடயப�ைடய  

தமிழ�களி�தமிழ�களி�  வா�விய�வா�விய�  நடவ��ைககைளநடவ��ைககைள  ெவளி�ப���கி�றனெவளி�ப���கி�றன..    



இ�தைகயஇ�தைகய  வரலா���வரலா���  பா�ைவயி�பா�ைவயி�  ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமிதமி��  இஇல�கிய�கைளல�கிய�கைள  

ஆரா���ஆரா���  ஆ��ஆ��  மாணவ�க����மாணவ�க����  பயி��வி���பயி��வி���  ேநா�கி�ேநா�கி�  ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமிழா��தமிழா��  

ம�தியம�திய  நி�வன�நி�வன�  ‘‘வரலா��வரலா��  ேநா�கி�ேநா�கி�  ெச�ெமாழி�ெச�ெமாழி�  தமி�தமி�  இல�கிய�க�இல�கிய�க�’’  எ�றஎ�ற  

பயிலர�ைகபயிலர�ைக  நடநட�த�த  உ�ள�உ�ள�..    

ஆ��ஆ��  மாணவ�க�மாணவ�க�  ம��ேமம��ேம  இ�பயிலர�கி�இ�பயிலர�கி�  ப�ேக�கப�ேக�க  ��������..  ஆ��ஆ��  

மாணவ�க�மாணவ�க�  ேநர�யாக�ேநர�யாக�  பய�ெப��பய�ெப��  வைகயி�வைகயி�  நட�த�ெப��நட�த�ெப��  இ�பயிலர�கி�இ�பயிலர�கி�  

�ைறசா��த�ைறசா��த  அறிஞ�க�அறிஞ�க�  பயி�சிபயி�சி  அளி�கஅளி�க  உ�ளன�உ�ளன�..  தமிழிய�தமிழிய�  ஆ���ஆ���  கள�ைதகள�ைத  

வள�ப����வள�ப����  வைகயி�வைகயி�  ஆ�விய�ஆ�விய�  நிைறஞ�நிைறஞ�,,  �ைனவ��ைனவ�  ப�டப�ட  ஆ��ஆ��  ேம�ெகா��ேம�ெகா��  

வ��வ��  மாணவ�க�மாணவ�க�  இ�பயிலர�கி�இ�பயிலர�கி�  ப��ெப���ப��ெப���  பய�ெப�மா�பய�ெப�மா�  அைழ�கிேறா�அைழ�கிேறா�..    

இ�பயிலர�கமான�இ�பயிலர�கமான�  0022..1122..22002211  �த��த�  0088..1122..22002211ஆ�ஆ�  நா�நா�  ��ய��ய  ஏ�ஏ�  நா�க�நா�க�  

நைடெபற��ள�நைடெபற��ள�..    

பயிலர�கபயிலர�க  விதி�ைறக��விதி�ைறக��  விவர�க��விவர�க��  கீ�வ�மா�கீ�வ�மா�::  

11..  பயிலர�கி�பயிலர�கி�  கல��ெகா�ளகல��ெகா�ள  அ�மதி�க�ப�பவ�களி�அ�மதி�க�ப�பவ�களி�  எ�ணி�ைகஎ�ணி�ைக  2200..  

22..  பயிலர��பயிலர��  நைடெப��நைடெப��  நா�க�நா�க�::  0022..1122..22002211  �த��த�  0088..1122..22002211  ��ய��ய  77  நாநா�க��க�..  

33..  பயிலர��பயிலர��  ேநர�ேநர�::  காைலகாைல::  1100..0000  --  0011..0000  &&  மாைலமாைல::  0022..0000  --  0055..0000..  

44..  ப�ேக�பாள�க�ப�ேக�பாள�க�  த��மிட�ைத�த��மிட�ைத�  தா�கேளதா�கேள  ஏ�பா�ஏ�பா�  ெச��ெகா�ளெச��ெகா�ள  ேவ���ேவ���..  

55..  ப�ேக�பாள�க����ப�ேக�பாள�க����  பயண�ப�பயண�ப�,,  நா�ப�நா�ப�  ம�தியம�திய  அர�அர�  விதி�ைறகளி�ப�விதி�ைறகளி�ப�  

வழ�க�ப��வழ�க�ப��..  

66..  ப�ேக�பாள�க���ப�ேக�பாள�க���  மதியமதிய  உண��உண��,,  ேதநீேதநீ����  நி�வன�தி�நி�வன�தி�  சா�பி�சா�பி�  

வழ�க�ப��வழ�க�ப��..  

77..  பயிலர�கி�பயிலர�கி�  கல��ெகா�ளகல��ெகா�ள  வி���ேவா�வி���ேவா�  இத�இத�  கீ��ளகீ��ள  வி�ண�ப�ைதவி�ண�ப�ைத  

நிைற�ெச��நிைற�ெச��  hhssaa@@cciicctt..iinn  எ�றஎ�ற  மி�ன�ச�மி�ன�ச�  �கவாி���கவாி��  அ���த�அ���த�  ேவ���ேவ���..  

இ�பயிலர�ைக�இ�பயிலர�ைக�  ப�றியப�றிய  ��த���த�  விவர�கைள�விவர�கைள�  ெதாி��ெகா�ளெதாி��ெகா�ள  ேம�க�டேம�க�ட  

மி�ன�ச�மி�ன�ச�  �லமாகேவ�லமாகேவ  ெதாட��ெகா�ளெதாட��ெகா�ள  ேவ���ேவ���..  எ�காரண�ைத�எ�காரண�ைத�  

ெகா���ெகா���  ெதாைலேபசிெதாைலேபசி//அைலேபசிஅைலேபசி  வழியாக�வழியாக�  ெதாட��ெகா�ள��டா�ெதாட��ெகா�ள��டா�..    

88..  பயிலர�க�பயிலர�க�  க�டண�க�டண�  ஏ��ஏ��  இ�ைலஇ�ைல..  

99..  ெச�ெமாழிெச�ெமாழி  நி�வனநி�வன  விதி�ைறகளி�ப�விதி�ைறகளி�ப�  ேத��ெத��க�ப�டவ�க���ேத��ெத��க�ப�டவ�க���  

மி�ன�ச�மி�ன�ச�//�லன��லன�  வழியாவழியாகக  ம���ம���  அைழ�பாைணஅைழ�பாைண  அ��பிஅ��பி  ைவ�க�ப��ைவ�க�ப��..  

1100..  ப�ேக�பாள�க�ப�ேக�பாள�க�  ெச�ெமாழிெச�ெமாழி  நி�வனநி�வன  விதி�ைறகைள�விதி�ைறகைள�  பி�ப�றிடபி�ப�றிட  ேவ���ேவ���..  

1111..  நிைற�நிைற�  ெச�ய�ெப�றெச�ய�ெப�ற  வி�ண�ப�க�வி�ண�ப�க�  வ��ேசரவ��ேசர  ேவ��யேவ��ய  இ�திஇ�தி  நா�நா�  

2222..1111..22002211..  காலதாமதமாககாலதாமதமாக  வ��வ��  வி�ண�ப�க�வி�ண�ப�க�  எ�காரண�ைத�எ�காரண�ைத�  ெகா���ெகா���  

ஏ�க�படமா�டா�ஏ�க�படமா�டா�..    

1122..  இ�இ�பயிலர�கி�பயிலர�கி�  ப�ேக�க�ப�ேக�க�  ேத��ெத��க�ப�டவ�க���ேத��ெத��க�ப�டவ�க���  2233..1122..22002211  அ��அ��  

மி�ன�ச�மி�ன�ச�//�லன��லன�  �லமாக��லமாக�  தகவ�தகவ�  ெதாிவி�க�ப��ெதாிவி�க�ப��..      

  
 
 



 

ெச�ெமாழி� தமிழா��
வரலா�� ேநா�கி�

1. ெபய� 
தமி�

ஆ�கில�

2. பிற�த நா�/ வய� 

3. பா�ன� 

4. வ��� (✓ ெச�க) 

5. க�வி� த�திக� 

6. 
�ைனவ� ப�ட� ப��பி�

நா�/ஆ�� 

7. �ைனவ� ப�ட ஆ��� தைல��

8. 
ப�கைல�கழக�/க��ாி/

�கவாி (ெதாைலேபசி/ மி�ன�ச�

�கவாி�ட�) 

9. 
இ�ல �கவாி 

(ெதாைலேபசி/ மி�ன�ச�

�கவாி�ட�) 

10. �லன எ� 

11. 

ெச�ெமாழி நி�வன� 

இ�க�வியா��� நட�திய

பயிலர�கி� கல��ெகா���களா

ஆ� / இ�ைல 

ஆ� எனி� விவர� த�க  

 

நா�  :         

இட�: 

ெநறியாள�

உாிய

 

தமிழா�� ம�திய நி�வன�, ெச�ைன
ேநா�கி� ெச�ெமாழி� தமி� இல�கிய�க�

பயிலர�க� 
(02.12.2021 – 08.12.2021) 

வி�ண�ப� ப�வ� 

தமி�  

ஆ�கில� 
 

 

               

ெபா�            இ.பி.வ.           ப��ய�

 

ப��பி� ேச��த  

தைல��  

/நி�வன 

மி�ன�ச� 

 

மி�ன�ச� 

 
 

 

�திய 

கல��ெகா���களா? 

 

          (ைகெயா�ப�

ெநறியாள� /�ைற�தைலவ�/�த�வ�/பதிவாள� 

உாிய ��திைர�ட� ைகெயா�ப� 

ெச�ைன 
இல�கிய�க� 

ப��ய� இன�தவ�  

ைகெயா�ப�) 

 

நிழ�பட� 


