-------------------------------------------------------------------------------------ம ொழியியல் புலம்
நடத்தும்

வரலொற்றுமுறைத் த ிழ் இலக்கண ஆய்வு
பயிலரங்கம் - 11
(11.11.2021 – 17.11.2021)
அறிவிப்பும் அழைப்பும்
மெம்ம ொழித் த ிழின் மதொன்ற றயயும் பழம்மபருற றயயும் நிறலநிறுத்துவதற்கு
வரலொற்று முறையில் த ிழ் இலக்கணத்றத ஆய்வு மெய்தல் இன்ைியற யொததொகும்.
இவற்றை அடிப்பறடயொகக் மகொண்டு வரலொற்றுமுறைத் த ிழ் இலக்கணம் எனும்
மபருந்திட்டம்

மெம்ம ொழித்

த ிழொய்வு

த்திய

நிறுவனத்தில்

வகுத்துச்

மெயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
வரலொற்று முறையில் த ிழ் இலக்கணம் எழுதப்பட்டுத் த ிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இரு
ம ொழிகளிலும்

நூலொக

மவளியிடுவது

இத்திட்டத்தின்

நநொக்க ொகும்.

வரலொற்று

முறையில் இலக்கணம் மதொடர்பொகக் கிறடக்கப்மபறும் மெய்திகள் மதொகுக்கப்மபறும்
மபொழுது

இலக்கியங்கள்,

உறரநறடகள்,

கல்மவட்டுகள்

ஆகியவற்ைின்

ம ொழிநறடகளும் கருத்தில் மகொள்ளப்மபறும். இவ்வொய்வு பழந்த ிழ் இலக்கியக் கொலம்,
இறடக்கொலம், தற்கொலம் ஆகிய மூன்று கொலப் பகுப்புகறளக் மகொண்டிருக்கும்.
இந்த வரலொற்றுமுறைத் த ிழ் இலக்கணத் திட்டத்றத ந லும் வளப்படுத்தும்
நநொக்கில் மெம்ம ொழித் த ிழொய்வு

த்திய நிறுவனத்தின் ம ொழியியல் புலம் ெொர்பொக

‘வரலொற்றுமுறைத் த ிழ் இலக்கண ஆய்வு’ எனும் மபொருண்ற யில் பயிலரங்கம்
ஒன்ைிறன நடத்தத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.

வரலொற்றுமுறைத்

த ிழ்

இலக்கணத்

திட்டத்தின்

முதல்

நிறலயொகக்

மகொள்ளப்மபறும் பழந்த ிழ் இலக்கியக் கொலத்றத ஆய்வுக் கள ொகக் மகொண்டு
இப்பயிலரங்கப் மபொருண்ற கள் அற க்கப்மபறும். அந்த வறகயில் மதொல்கொப்பிய
எழுத்து, மெொல் அதிகொரங்களுள் கூைப்பட்டுள்ள இலக்கணக் கூறுகளொன மபயர்,
விறனச் மெொற்கள், நவற்றுற கள், கொல இறடநிறலகள், ெொொிறயகள், பன்ற
விகுதிகள் நபொன்ைனவற்றைப் பழந்த ிழ் நூல்களொன எட்டுத்மதொறக, பத்துப்பொட்டு
நூல்களுள்

பயின்று

வந்துள்ளற றய

ஆரொயும்

முயற்ெி

இப்பயிலரங்கில்

ந ற்மகொள்ளப்மபறும்.
த ிழ் ம ொழியின் இலக்கணக் கூறுகறள ஒப்புநநொக்கு நிறலயில் நடத்தப்மபறும்
இப்பயிலரங்கில்

ஆய்வியல்

நிறைஞர்,

முறனவர்

பட்ட

ஆய்வு

ொணவர்கள்

இப்பயிலரங்கில்

இலக்கணம்,

பங்குமபற்றுப் பயன்மபறு ொறு அறழக்கிநைொம்.
ஆய்வு

ொணவர்களுக்கொக

நடத்தப்மபறும்

ம ொழியியல் துறை ெொர்ந்த அைிஞர்கள் பயிற்ெி அளிக்க உள்ளனர்.
இப்பயிலரங்க ொனது 11.11.2021 முதல் 17.11.2021ஆம் நொள் முடிய ஏழு நொட்கள்
நறடமபைவுள்ளது. பயிலரங்க விதிமுறைகளும் விவரங்களும் கீழ்வரு ொறு:
1. பயிலரங்கில் கலந்துமகொள்ள அனு திக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்றக 20.
2. பயிலரங்கு நறடமபறும் நொட்கள்: 11.11.2021 முதல் 17.11.2021 முடிய 7 நொட்கள்.
3. பயிலரங்கு நநரம்: கொறல: 10.00 - 01.00 & ொறல: 02.00 - 05.00.
4. பங்நகற்பொளர்கள் தங்கு ிடத்றதத் தொங்கநள ஏற்பொடு மெய்துமகொள்ள நவண்டும்.
5. பங்நகற்பொளர்களுக்குப் பயணப்படி, நொட்படி

த்திய அரசு விதிமுறைகளின்படி

வழங்கப்படும்.
6. பங்நகற்பொளர்களுக்கு

திய

உணவும்,

நதநீரும்

நிறுவனத்தின்

ெொர்பில்

வழங்கப்படும்.
7. பயிலரங்கில் கலந்துமகொள்ள விரும்புநவொர் இதன் கீழுள்ள விண்ணப்பத்றத
நிறைவுமெய்து workshopl@cict.in என்ை

ின்னஞ்ெல் முகவொிக்கு அனுப்புதல்

நவண்டும். இப்பயிலரங்றகப் பற்ைிய கூடுதல் விவரங்கறளத் மதொிந்துமகொள்ள
ந ற்கண்ட

ின்னஞ்ெல்

மூல ொகநவ

மதொடர்புமகொள்ள

நவண்டும்.

எக்கொரணத்றதக்

மகொண்டும்

மதொறலநபெி/அறலநபெி

வழியொகத்

மதொடர்புமகொள்ளக்கூடொது.
8. பயிலரங்கக் கட்டணம் ஏதும் இல்றல.
9. மெம்ம ொழி

நிறுவன

விதிமுறைகளின்படி

நதர்ந்மதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு

ின்னஞ்ெல்/புலனம் வழியொக ட்டும் அறழப்பொறண அனுப்பி றவக்கப்படும்.
10. பங்நகற்பொளர்கள் மெம்ம ொழி நிறுவன விதிமுறைகறளப் பின்பற்ைிட நவண்டும்.
11. நிறைவு மெய்யப்மபற்ை விண்ணப்பங்கள் வந்துநெர நவண்டிய இறுதி நொள்
31.10.2021. கொலதொ த ொக வரும் விண்ணப்பங்கள் எக்கொரணத்றதக் மகொண்டும்
ஏற்கப்பட ொட்டொது.
12. இப்பயிலரங்கில் பங்நகற்கத் நதர்ந்மதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு 01.11.2021 அன்று
ின்னஞ்ெல்/புலனம் மூல ொகத் தகவல் மதொிவிக்கப்படும்.

செம்ச ொைித் த ிைொய்வு

த்திய நிறுவனம், சென்ழன

வரலொற்றுமுறைத் த ிழ் இலக்கண ஆய்வு
பயிலரங்கம்

நிைற்படம்

(11.11.2021 – 17.11.2021)
விண்ணப்பப் படிவம்
1.

த ிழ்

சபயர்

ஆங்கிலம்

2.

பிறந்த நொள்/ வயது

3.

பொலினம்

4.

வகுப்பு (✓ செய்க)

5.

கல்வித் தகுதிகள்

6.

முழனவர் பட்டப் படிப்பில் செர்ந்த
நொள்/ஆண்டு

7.

முழனவர் பட்ட ஆய்வுத் தழலப்பு

8.

சபொது

இ.பி.வ.

பட்டியல் இனத்தவர்

பல்கழலக்கைகம்/கல்லூொி/நிறுவன
முகவொி
(சதொழலசபெி/

ின்னஞ்ெல்

முகவொியுடன்)
இல்ல முகவொி

9.

(சதொழலசபெி/

ின்னஞ்ெல்

முகவொியுடன்)

10.

புலன எண்

நொள் :

(ழகசயொப்பம்)

இடம்:
மநைியொளர் /துறைத்தறலவர்/முதல்வர்/பதிவொளர்
உொிய முத்திழரயுடன் ழகசயொப்பம்

