
  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
கைலகைல  மற் ம்மற் ம்  கட்டடக்கைலப்கட்டடக்கைலப்  லம்லம்  

நடத் ம்நடத் ம்  

தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  ெதான்ைம ம்ெதான்ைம ம்  தனித்தன்ைம ம்தனித்தன்ைம ம்  

பயிலரங்கம்பயிலரங்கம்  --  2020  

((0044..0011..22002222  ––  1100..0011..22002222))  

அறிவிப் ம்அறிவிப் ம்  அைழப் ம்அைழப் ம்  

““இயற்றமிஇயற்றமிழ்ழ்  இஇைசத்தமிழ்ைசத்தமிழ்  நாடகத்நாடகத்  தமிெழனதமிெழன    

வைகப்படச்வைகப்படச்  சாற்றினர்சாற்றினர்  மதி ணர்ந்மதி ணர்ந்  ேதாேரேதாேர""      

என்என்   பிங்கலபிங்கல  நிகண்நிகண்   தமிழின்தமிழின்  சிறப்ைபச்சிறப்ைபச்  சுட் கிறசுட் கிற ..  இயல்இயல்  உயிராக ம்உயிராக ம்,,  இைசஇைச  

உணர்வாக ம்உணர்வாக ம்,,  நாடகம்நாடகம்  உடலாக ம்உடலாக ம்  ெகாண்ெகாண்   தமிழ்ெமாழிதமிழ்ெமாழி  திகழ்கிறதிகழ்கிற ..  ண்ெபா ளின்ண்ெபா ளின்  

உட்க த்ைத ம்உட்க த்ைத ம்,,  உணர்ச்சிைய ம்உணர்ச்சிைய ம்  ெவளிப்ப த்திெவளிப்ப த்தி  அறிவித்தேலஅறிவித்தேல  இைசஇைச  எனப்பஎனப்ப கிறகிற ..  

எழில்மிகுஎழில்மிகு  வரலாற்றிைனவரலாற்றிைனக்க்  ெகாண்ெகாண்   விளங்கும்விளங்கும்  தமிழிைசதமிழிைச  மாந்தர்களின்மாந்தர்களின்  மனத் யைரமனத் யைர  

நீக்கும்நீக்கும்  நன்ம ந்தாக ம்நன்ம ந்தாக ம்  விளங்குகிவிளங்குகின்றன்ற ..      

ஈராயிரம்ஈராயிரம்  ஆண் க க்குஆண் க க்கு  ன்ன்னேரனேர  தமிழர்தமிழர்கள்கள்  இைசஇைச  ட்பத்ைதட்பத்ைத  அறிந்தவர்கஅறிந்தவர்களாகளாக  

இ ந் ள்ளனஇ ந் ள்ளனர்ர்  என்பைதத்என்பைதத்  ெதால்காப்பியத்தின்வழிெதால்காப்பியத்தின்வழி  அறிய கின்றஅறிய கின்ற ..  ெதால்காப்பியர்ெதால்காப்பியர்  

ஐவைகஐவைக  நிலத்திற்குாியநிலத்திற்குாிய  க ப்ெபா ள்களாகக ப்ெபா ள்களாக  ஐவைகஐவைகப்ப்  பண்கைள ம்பண்கைள ம்,,  பைறைய ம்பைறைய ம்,,  

யாைழ ம்யாைழ ம்  வைரயைறவைரயைற  ெசய்ெசய்   வகுத் ள்ளதி ந்வகுத் ள்ளதி ந்   தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  ெதான்ைமெதான்ைம  நன்குநன்கு  

லப்ப கிறலப்ப கிற ..  பண்ைடத்பண்ைடத்  தமிழர்களின்தமிழர்களின்  வாழ்விய ல்வாழ்விய ல்  மண்ணிற்குமண்ணிற்கு  ஏற்ஏற்றற  ககைலக்கூ கள்ைலக்கூ கள்  

இ ந்தநிைலஇ ந்தநிைல  ெவளிப்ப கிறெவளிப்ப கிற ..  பண்ணத்திபண்ணத்தி,,  ெமய்ப்பாெமய்ப்பா ,,  வண்ணம்வண்ணம்  ேபான்றேபான்ற  இைசஇைச  

குறித்தகுறித்த  பல்ேவபல்ேவ   கூ கைள ம்கூ கைள ம்  ெதால்காப்பியெதால்காப்பியத்தின்த்தின்  வாயிலாகவாயிலாக  அறிய கின்றஅறிய கின்ற ..    

தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்விலக்கியங்களானெசவ்விலக்கியங்களான  எட் த்ெதாைகஎட் த்ெதாைக,,  பத் ப்பாட்பத் ப்பாட்   ல்களில்ல்களில்  இைசக்இைசக்  

கைலஞர்கள்கைலஞர்கள்,,  இைசக்இைசக்  க விகள்க விகள்,,  பண்கள்பண்கள்  உள்ளிட்டஉள்ளிட்ட  பல்ேவபல்ேவ   வைகயானவைகயான  தமிழிைசச்தமிழிைசச்  

ெசய்திகள்ெசய்திகள்  காணப்ப கின்றனகாணப்ப கின்றன..  இைசக்இைசக்  கைலையகைலையப்ப்  ெபா ேபாக்குக்ெபா ேபாக்குக்  கூறாககூறாக  



மட் மன்றிமட் மன்றிப்ப்  ெபா ளீட் ம்ெபா ளீட் ம்  ெதாழிலாக ம்ெதாழிலாக ம்  சங்கசங்க  காலகால  மக்கள்மக்கள்  பயன்ப த்தியைமையபயன்ப த்தியைமைய  

அறிய கிறஅறிய கிற ..    

தமிழிைசக்தமிழிைசக்  கைலையப்கைலையப்  ேபாற்றிப்ேபாற்றிப்  பா காக்க ம்பா காக்க ம்,,  தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  தனிச்சிறப்ைபதனிச்சிறப்ைப  

ெவளிக்ெகாணர ம்ெவளிக்ெகாணர ம்,,  தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  ட்பம்ட்பம்,,  மரபிைசமரபிைச  ைறைற,,  தனித்தன்ைமதனித்தன்ைம,,  வளர்ச்சிவளர்ச்சி  

நிைலநிைல  உள்ளிட்டவற்ைறஉள்ளிட்டவற்ைறத்த்  ெதாிந் ெகாள்ள ம்ெதாிந் ெகாள்ள ம்  ேவண் ம்ேவண் ம்  என்றஎன்ற  ேநாக்கத்ைதக்ேநாக்கத்ைதக்  

ெகாண்ெகாண்   ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  ெதான்ைம ம்ெதான்ைம ம்  

தனிதனித்தன்ைம ம்த்தன்ைம ம்  எ ம்எ ம்  பயிலரங்கிைனபயிலரங்கிைன  நடத்த ள்ளநடத்த ள்ள ..    

  பயிற் ைரபயிற் ைர,,  ெசயல் ைறப்ெசயல் ைறப்  பயிற்சிபயிற்சி  ((ஆய்ஆய்   மாணவர்க க்குச்மாணவர்க க்குச்  சங்கசங்க  இலக்கியப்இலக்கியப்  

பாடல்கைளபாடல்கைள  இைச டன்இைச டன்  கற்பித்தல்கற்பித்தல்))  என்றஎன்ற  இஇ   நிைலகளில்நிைலகளில்  நைடெப ம்நைடெப ம்  

இப்பயிலரங்இப்பயிலரங்கில்கில்  ஆய்ஆய்   மாணவர்கள்மாணவர்கள்  மட் ம்மட் ம்  பங்பங்குெபறலாம்குெபறலாம்..      

ஆய்ஆய்   மாணவர்கள்மாணவர்கள்  ேநர யாகப்ேநர யாகப்  பயன்ெப ம்பயன்ெப ம்  வைகயில்வைகயில்  நடத்தப்ெப ம்நடத்தப்ெப ம்  

இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  இைசத்இைசத்  ைறைற  சார்ந்தசார்ந்த  அறிஞர்கள்அறிஞர்கள்  பயிற்சிபயிற்சி  அளிக்கஅளிக்க  உள்ளனர்உள்ளனர்..  தமிழிைசதமிழிைச  

ஆய் க்ஆய் க்  களத்ைதகளத்ைத  வளப்ப த் ம்வளப்ப த் ம்  வைகயில்வைகயில்  ஆய்வியல்ஆய்வியல்  நிைறஞர்நிைறஞர்,,  ைனவர்ைனவர்  பட்டபட்ட  ஆய்ஆய்   

மாணவர்கள்மாணவர்கள்  இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  பங்குெபற் ப்பங்குெபற் ப்  பயன்ெப மாபயன்ெப மா   அைழக்கிேறாம்அைழக்கிேறாம்..    

இப்பயிலரங்கமானஇப்பயிலரங்கமான   0044..0011..22002222  தல்தல்  1100..0011..22002222ஆம்ஆம்  நாள்நாள்  யய  ஏஏ   நாட்கள்நாட்கள்  

நைடெபற ள்ளநைடெபற ள்ள ..  பயிலரங்கபயிலரங்க  விதி ைறக ம்விதி ைறக ம்  விவரங்க ம்விவரங்க ம்  கீழ்வ மாகீழ்வ மா ::  

11..  பயிலரங்கில்பயிலரங்கில்  கலந் ெகாள்ளகலந் ெகாள்ள  அ மதிக்கப்ப பவர்களின்அ மதிக்கப்ப பவர்களின்  எண்ணிக்ைகஎண்ணிக்ைக  2255..  

22..  பயிலரங்குபயிலரங்கு  நைடெப ம்நைடெப ம்  நாட்கள்நாட்கள்::  0044..0011..22002222  தல்தல்  1100..0011..22002222  யய  77  நாட்கள்நாட்கள்..  

33..  பயிலரங்குபயிலரங்கு  ேநரம்ேநரம்::  காைலகாைல::  1100..0000  --  0011..0000  &&  மாைலமாைல::  0022..0000  --  0055..0000..  

44..  பங்ேகற்பாளர்கள்பங்ேகற்பாளர்கள்  தங்குமிடத்ைதத்தங்குமிடத்ைதத்  தாங்கேளதாங்கேள  ஏற்பாஏற்பா   ெசய் ெகாள்ளெசய் ெகாள்ள  ேவண் ம்ேவண் ம்..  

55..  பங்ேகற்பாளர்க க்குப்பங்ேகற்பாளர்க க்குப்  பயணப்பபயணப்ப ,,  நாட்பநாட்ப   மத்தியமத்திய  அரசுஅரசு  விதி ைறகளின்பவிதி ைறகளின்ப   

வழங்கப்ப ம்வழங்கப்ப ம்..  

66..  பங்ேகற்பாளர்க க்குபங்ேகற்பாளர்க க்கு  மதியமதிய  உண ம்உண ம்,,  ேதநீ ம்ேதநீ ம்  நி வனத்தின்நி வனத்தின்  சார்பில்சார்பில்  

வழங்கப்ப ம்வழங்கப்ப ம்..  

77..  பயிலரங்கில்பயிலரங்கில்  கலந் ெகாள்ளகலந் ெகாள்ள  வி ம் ேவார்வி ம் ேவார்  இதன்இதன்  கீ ள்ளகீ ள்ள  விண்ணப்பத்ைதவிண்ணப்பத்ைத  

நிநிைற ெசய்ைற ெசய்   wwoorrkksshhooppaa@@cciicctt..iinn  என்றஎன்ற  மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்  கவாிக்குகவாிக்கு  அ ப் தல்அ ப் தல்  

ேவண் ம்ேவண் ம்..  இப்பயிலரங்ைகப்இப்பயிலரங்ைகப்  பற்றியபற்றிய  கூ தல்கூ தல்  விவரங்கைளத்விவரங்கைளத்  ெதாிந் ெகாள்ளெதாிந் ெகாள்ள  

ேமற்கண்டேமற்கண்ட  மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்  லமாகேவலமாகேவ  ெதாடர் ெகாள்ளெதாடர் ெகாள்ள  ேவண் ம்ேவண் ம்..  



எக்காரணத்ைதக்எக்காரணத்ைதக்  ெகாண் ம்ெகாண் ம்  ெதாைலேபசிெதாைலேபசி//அைலேபசிஅைலேபசி  வழியாகத்வழியாகத்  

ெதாடர் ெகாள்ளக்கூடாெதாடர் ெகாள்ளக்கூடா ..    

88..  பயிலரங்கக்பயிலரங்கக்  கட்டணம்கட்டணம்  ஏ ம்ஏ ம்  இல்ைலஇல்ைல..  

99..  ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி  நி வனநி வன  விதி ைறகளின்பவிதி ைறகளின்ப   ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்குேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு  

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்// லனம்லனம்  வழியாகவழியாக  மட் ம்மட் ம்  அைழப்பாைணஅைழப்பாைண  அ ப்பிஅ ப்பி  ைவக்கப்ப ம்ைவக்கப்ப ம்..  

1100..  பங்ேகற்பாளர்கள்பங்ேகற்பாளர்கள்  ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி  நி வனநி வன  விதி ைறகைளப்விதி ைறகைளப்  பின்பற்றிபின்பற்றிடட  ேவண் ம்ேவண் ம்..  

1111..  நிைறநிைற   ெசய்யப்ெபற்றெசய்யப்ெபற்ற  விண்ணப்பங்கள்விண்ணப்பங்கள்  வந் ேசரவந் ேசர  ேவண் யேவண் ய  இ திஇ தி  நாள்நாள்  

2277..1122..22002211..  காலதாமதமாககாலதாமதமாக  வ ம்வ ம்  விண்ணப்பங்கள்விண்ணப்பங்கள்  எக்காரணத்ைதக்எக்காரணத்ைதக்  ெகாண் ம்ெகாண் ம்  

ஏற்கப்படமாட்டாஏற்கப்படமாட்டா ..    

1122..  இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  பங்ேகற்கத்பங்ேகற்கத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்குேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு  2299..1122..22002211  அன்அன்   

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்// லனம்லனம்  லமாகத்லமாகத்  தகவல்தகவல்  ெதாிவிக்கப்ப ம்ெதாிவிக்கப்ப ம்..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனம், ெசன்ைன 

தமிழிைசயின் ெதான்ைம ம் தனித்தன்ைம ம் 
பயிலரங்கம் 

(04.01.2022 – 10.01.2022) 
விண்ணப்பப் ப வம் 

1. ெபயர் 
தமிழ்  

ஆங்கிலம்  

2. பிறந்த நாள்/ வய   

3. பா னம் (✓ ெசய்க) ஆண்  ெபண்  தி நங்ைக  

4. வகுப்  (✓ ெசய்க) ெபா             இ.பி.வ.           பட் யல் இனத்தவர்  

5. கல்வித் தகுதிகள்  

6. ைனவர் பட்டப் ப ப்பில் ேசர்ந்த 
நாள்/ஆண்  

 

7. ைனவர் பட்ட ஆய் த் தைலப்   

8. 
பல்கைலக்கழகம்/கல் ாி/நி வன 

கவாி (ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல் 
கவாி டன்) 

 
 

9. 
இல்ல கவாி 
(ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல் 

கவாி டன்) 

 
 

10. லன எண்  

11. 

ெசம்ெமாழி நி வனம் 
இக்கல்வியாண் ல் நடத்திய 
பயிலரங்கில் கலந் ெகாண்டீர்களா?  
ஆம் எனில் விவரம் த க 

ஆம்  இல்ைல  

 

 

நாள்  :                  (ைகெயாப்பம்) 
இடம்: 

ெநறியாளர் / ைறத்தைலவர்/ தல்வர்/பதிவாளர் 
உாிய த்திைர டன் ைகெயாப்பம் 

 

நிழற்படம் 


