
  

  

  

  

            ேகாேகா..  எண்எண்..1111..226644//ெசெச..தத..மம..நிநி..//22002211--2222//கைலஞர்கைலஞர்  விவி                                                                                         நாள்நாள்::  0011..1100..22002211  

கைலஞர்கைலஞர்  ..  க ணாநிதிக ணாநிதி  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழ்தமிழ்  விவி   --  22002200,,  22002211,,  22002222  

பாிந் ைரகள்பாிந் ைரகள்  வரேவற்கப்ப கின்றனவரேவற்கப்ப கின்றன  

ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனத்தில் மாண் மிகு தமிதிய நி வனத்தில் மாண் மிகு தமிழ்நாழ்நா   ன்னாள்ன்னாள்  

தல்வர்தல்வர்  கைலஞர் கைலஞர் . . க ணாநிதி அவர்கள் தம  ெசாந்த நிதியி ந்  க ணாநிதி அவர்கள் தம  ெசாந்த நிதியி ந்  

அைமக்கப்ெபற்றஅைமக்கப்ெபற்ற    கைலஞர்கைலஞர்  ..  க ணாநிதிக ணாநிதி  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   அறக்கட்டைளயின்அறக்கட்டைளயின்  

லமாகலமாக  ஒவ்ேவாராண் ம் ஒவ்ேவாராண் ம் கைலஞர்கைலஞர்  ..  க ணாநிதிக ணாநிதி  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழ்தமிழ்  விவி   

வழங்கப்பட்  வ கிறவழங்கப்பட்  வ கிற . . 22002200,,  22002211,,  22002222ஆம்ஆம்  ஆண்ஆண் க க்குாியக க்குாிய  வி கவி க க்குக்குப்ப்  

பாிந் ைரகள் வரேவற்கப்ப கின்றனபாிந் ைரகள் வரேவற்கப்ப கின்றன..  

  இவ்வி  இந்திய நாட் ல் வழங்கப்ப ம் உயர்ந்த வி க ள் ஒன்றாகும்இவ்வி  இந்திய நாட் ல் வழங்கப்ப ம் உயர்ந்த வி க ள் ஒன்றாகும். .   

  பத்  இலபத்  இலட்சம்ட்சம்  (( ..1010,,0000,,000000))  வி த்வி த்  ெதாைகக்கான காேசாைலெதாைகக்கான காேசாைல, , பாராட் ச்பாராட் ச்  

சான்றிதழ்சான்றிதழ், , ெவண்கலத்தாலானெவண்கலத்தாலான  கைலஞர்கைலஞர்  ..  க ணாநிதிக ணாநிதி  அவர்களின்அவர்களின்  உ வச்சிைலஉ வச்சிைல  

ஆகியைவஆகியைவ  இவ்வி தி ள்இவ்வி தி ள்  அடங்கும்அடங்கும்.  .    

  ெசம்ெமாழித் தமிழாய்விற்குச் சீாிய ைறயில் பங்காற்றி ள்ள அறிஞ க்கு அல்ல  ெசம்ெமாழித் தமிழாய்விற்குச் சீாிய ைறயில் பங்காற்றி ள்ள அறிஞ க்கு அல்ல  
அறிஞர் கு விற்குஅறிஞர் கு விற்கு  இவ்வி  வழங்கப்ெப ம்இவ்வி  வழங்கப்ெப ம். . இப்பங்களிப்இப்பங்களிப் ப்ப்  பண்ைடத் பண்ைடத் தமிழ்ப் தமிழ்ப் 

பண்பாபண்பா ,,  நாகாிகம் பற்றிய திய க த் கைளநாகாிகம் பற்றிய திய க த் கைள  ெவளிப்ப த் வதாக ம்ெவளிப்ப த் வதாக ம்  உலக அளவில் உலக அளவில் 

ஏற் ைடயதாக ம் அைமயஏற் ைடயதாக ம் அைமய  ேவண் ம்ேவண் ம். . கீழ்க்கா ம் ைறகளில் கீழ்க்கா ம் ைறகளில் 

ேமற்ேமற்ெகாள்ளப்ெபற்ற ஆய்வாக அ  அைமெகாள்ளப்ெபற்ற ஆய்வாக அ  அைமந்தி க்கந்தி க்க  ேவண் ம்ேவண் ம்::  

11..  ெதால் யல்ெதால் யல்    

22..  கல்ெவட் யல்கல்ெவட் யல்  

33..  நாணயவியல்நாணயவியல்  

44..  இலக்கியஇலக்கிய  ஆய்ஆய்   

55..  ெமாழியியல்ெமாழியியல்  ஆய்ஆய்   

66..  இலக்கியத்இலக்கியத்  திறனாய்திறனாய்   

77..  பைடப்பிலக்கியம்பைடப்பிலக்கியம்  

88..  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   

99..  இைசஇைச,,  நடனம்நடனம்,,    ஓவியம்ஓவியம்  மற் ம்மற் ம்  

சிற்பம்சிற்பம்  



  தனித்தன்ைம ம் ேமன்ைம ம் உலகளாவிய ஏற் ம் ெபற்ற ஒ  ற்காக அல்ல   தனித்தன்ைம ம் ேமன்ைம ம் உலகளாவிய ஏற் ம் ெபற்ற ஒ  ற்காக அல்ல   
வாழ்நாள் பங்களிப்பிற்காக இவ்வி  வழங்கப்ப ம்வாழ்நாள் பங்களிப்பிற்காக இவ்வி  வழங்கப்ப ம்..  

  வி  ெப ம் அறிஞர்வி  ெப ம் அறிஞர்  எந்எந்த த நாட் ைனச் ேசர்ந்தவராக ம் இ க்கலாம்நாட் ைனச் ேசர்ந்தவராக ம் இ க்கலாம்;;  வி  வி  

ெப ம் ல்ெப ம் ல்  அறி லைகக் கவர்ந்த ெப ைம ைடயதாயின் அறி லைகக் கவர்ந்த ெப ைம ைடயதாயின் எந்த ெமாழியிஎந்த ெமாழியி ம்ம்  
இ க்கலாம்இ க்கலாம்..  

  வி திற்குத்வி திற்குத்  தகுதி ைடயதகுதி ைடய  அறிஞாின்அறிஞாின்  ெபயைரெபயைரப்ப்  பின்வ ேவார்பின்வ ேவார்  பாிந் ைரபாிந் ைர  

ெசய்யலாம்ெசய்யலாம்..    

அஅ))  ஏற்கனேவஏற்கனேவ  இந்தஇந்த  விவி   ெபற்றெபற்ற  வி தாளர்கள்வி தாளர்கள்..  

ஆஆ))  ெதால் யல்ெதால் யல்,,  கல்ெவட் யல்கல்ெவட் யல்,,  நாணயவியல்நாணயவியல்,,  இலக்கியம்இலக்கியம்,,  ெமாழியியல்ெமாழியியல்,,          

            பைடப்பிலக்கியம்பைடப்பிலக்கியம்,,  ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   மற் ம்மற் ம்  ண்கைலண்கைல  ஆகியஆகிய  ைறகளின்ைறகளின்    

            உலகப்உலகப்  கழ்ெபற்றகழ்ெபற்ற  பல்கைலக்கழகப்பல்கைலக்கழகப்  ேபராசிாியர்கள்ேபராசிாியர்கள்..  

இஇ))  உஉலலகக//ேதசியேதசிய  அளவிலானஅளவிலான  வி திைனப்வி திைனப்  ெபற்றெபற்ற  அறிஞர்கள்அறிஞர்கள்..      

  ஒ வர்ஒ வர்  தம் ைடயதம் ைடய  ெபயைரத்ெபயைரத்  தாேமதாேம  பாிந் ைரபாிந் ைர  ெசய்தல்ெசய்தல்  கூடாகூடா ..  

  ெவளியீட்ெவளியீட்   விவரங்க டன்விவரங்க டன்  பாிந் ைரக்கப்ப பவாின்பாிந் ைரக்கப்ப பவாின்  ல்கள்ல்கள்  ((ஆய்ஆய் ,,  பதிப்பதிப் ,,  

ெமாழிெபயர்ப்ெமாழிெபயர்ப்   ல்ல்  எ வாயி ம்எ வாயி ம்)),,  கட் ைரகளின்கட் ைரகளின்  ப கைளப கைளப்ப்  பாிந் ைர டன்பாிந் ைர டன்  

கட்டாயம்கட்டாயம்  இைணத்இைணத்தத ப்பப்ப  ேவண் ம்ேவண் ம்..  

  வி ெப ம் அறிஞர் வி  வி ெப ம் அறிஞர் வி  வழங்கும் வழங்கும் விழா நாளன்  தங்களின் தமிழாய் ப் விழா நாளன்  தங்களின் தமிழாய் ப் 
பங்களிப்பங்களிப் க்க்  குறித் ச் ெசாற்ெபாழி  ஆற்றேவண் ம்குறித் ச் ெசாற்ெபாழி  ஆற்றேவண் ம்..    

  விதி ைறகளின்பவிதி ைறகளின்ப   இல்லாதஇல்லாத  பாிந் ைரபாிந் ைர  பாிசீலைனக்குபாிசீலைனக்கு  ஏற் க்ெகாள்ளப்படஏற் க்ெகாள்ளப்பட  

மாட்டாமாட்டா ..    

  பாிந் ைரப்பாிந் ைரப்  ப வத்திைனப வத்திைன  wwwwww..cciicctt..iinn  என்றஎன்ற  ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி  நி வனநி வன  

இைணயத்தளத்தி ந்இைணயத்தளத்தி ந்   பதிவிறக்கம்பதிவிறக்கம்  ெசய் ெகாள்ளலாம்ெசய் ெகாள்ளலாம்..  

  பாிந் ைரகைளபாிந் ைரகைள  3311..0011..22002222ஆம்ஆம்  நா க்குள்நா க்குள்  ““இயக்குநர்இயக்குநர்,,  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   

மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்,,  எண்எண்--4400,,  சாைலப்சாைலப்  ேபாக்குவரத்ேபாக்குவரத்   நி வனநி வன  வளாகம்வளாகம்,,  ற ச்ற ச்  

சாைலசாைல,,  தரமணிதரமணி,,  ெசன்ைனெசன்ைன  ––  660000  111133””  என்என்றற  கவாிக்குகவாிக்கு  அ ப்பி ைவக்கஅ ப்பி ைவக்க  
ேவண் ம்ேவண் ம். .   

                                                                                                                                                  இயக்குநர்இயக்குநர்  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  



  

இ திஇ தி  நாள்நாள்::  3311..0011..22002222    

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்,,  ெசன்ைனெசன்ைன  
கைலஞர் கைலஞர் . . க ணாநிதி ெசம்ெமாழித் தமிழ் வி  க ணாநிதி ெசம்ெமாழித் தமிழ் வி    --  22002200,,  22002211,,  22002222  

பாிந் ைரப் ப வம்பாிந் ைரப் ப வம்  

II  பாிந் ைரப்பவாின் ெபயர்பாிந் ைரப்பவாின் ெபயர்    

11..    கவாிகவாி    

  

22..    பாிந் ைரபாிந் ைர  ெசய்யெசய்ய  உாியவர்களாகஉாியவர்களாக  ேமேலேமேல  

குறிப்பிட் ள்ளகுறிப்பிட் ள்ள  ன்ன்   பிாி க ள்பிாி க ள்  

எப்பிாிைவச்எப்பிாிைவச்  சார்ந்தவர்சார்ந்தவர்  (✓)  

((உாியஉாிய  சான்றிைனசான்றிைன  இைணக்க ம்இைணக்க ம்))  

அஅ    

ஆஆ    

இஇ    

33..    பணிபணி  விவரம்விவரம்    

44..    ெதாைலேபசி எண்ெதாைலேபசி எண்/ / மின்னஞ்சல் கவாிமின்னஞ்சல் கவாி  
  

IIII  பாிந் ைரக்கப்ப ம் அறிஞபாிந் ைரக்கப்ப ம் அறிஞர்ர்  ெபயர்ெபயர்    

11..  

 கவாி கவாி  

  

ெதாைலேபசி எண்ெதாைலேபசி எண்  

மின்னஞ்சல் கவாிமின்னஞ்சல் கவாி  

  

22..  

பிறந்த நாள்பிறந்த நாள்  

  

நாள்நாள்    மாதம்மாதம்    ஆண்ஆண்   

                    

  வயவய     

  ஆண் கள்ஆண் கள்  



33..  கல்வித் தகுதிகல்வித் தகுதி    

44..  
பணியாற்றியபணியாற்றிய/ / பணியாற் ம்பணியாற் ம்  நி வனம்நி வனம்,,  

பதவிபதவி,,  பணியாற்றிய காலம்பணியாற்றிய காலம்  

  

55..  

11. . ல்கள்ல்கள்::  

((அஅ))  எ தியைவஎ தியைவ  

((ஆஆ))  பதிப்பித்தைவபதிப்பித்தைவ  

((இஇ))  ெமாழிெபயர்த்தைவெமாழிெபயர்த்தைவ  

22..  ஆய் க்ஆய் க்  கட் ைரகள்கட் ைரகள்::  

((ெவளியீட்ெவளியீட்   விவரங்க டன்விவரங்க டன்  ல்கள்ல்கள்,,  

கட் ைரகளின்கட் ைரகளின்  பட் யைலபட் யைல ம்ம்  அதன்அதன்  ப கைள ம்ப கைள ம்  

இைணத்த ப்பஇைணத்த ப்ப  ேவண் ம்ேவண் ம்))  

  

66..  

ஏற்கனேவ ெபற் ள்ள சிறப் கள்ஏற்கனேவ ெபற் ள்ள சிறப் கள்  

((அஅ))  விவி , , சிறப் ப் பட்டம் த யனசிறப் ப் பட்டம் த யன  

((ஆஆ))  ஆண்ஆண்   

((இஇ))  வழங்கிய நி வனம்வழங்கிய நி வனம்  

  

77..  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமி க்கு ஆற்றி ள்ள தமி க்கு ஆற்றி ள்ள 
பங்களிப்  பங்களிப்  ((கள்கள்))  

((ேமற்குறிப்பிட் ள்ள ைறக க்குட்பட்ட ேமற்குறிப்பிட் ள்ள ைறக க்குட்பட்ட 
ஆய் ப் பங்களிப்ைப மட் ம் குறிப்பிட ஆய் ப் பங்களிப்ைப மட் ம் குறிப்பிட 
ேவண் ம்ேவண் ம்))  

  

88..  இந்த அறிஞைரப் இந்த அறிஞைரப் பாிந் ைரப்பதற்கான பாிந் ைரப்பதற்கான 
சிறப் க் காரணங்கள்சிறப் க் காரணங்கள், , வ வான வ வான 
சான் கள்சான் கள், , ஏேத ம் இ ப்பின்ஏேத ம் இ ப்பின்......  

  

  

நாள்நாள்  ::  

இடம்இடம்                                              

பாிந் ைரப்பவாின்பாிந் ைரப்பவாின்  ைகெயாப்பம்ைகெயாப்பம்  

  குறிப்குறிப் ::  ேமேல ஒ க்கப்பட் ள்ள இடம் ேபாதவில்ைலெயனில் தனித்தாளில் விவரங்கைள இைணத்ேமேல ஒ க்கப்பட் ள்ள இடம் ேபாதவில்ைலெயனில் தனித்தாளில் விவரங்கைள இைணத்   

அ ப்பலாம்அ ப்பலாம்..      


