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சுவடியி�யில் புலம்சுவடியி�யில் புலம்

நடத்தும்நடத்தும்

செ�ம்பதி�ப்பு உருவ�க்கத்தி�ற்கு உரை�மே�ற்மேக�ள்களி�ன் பங்களி�ப்புகள்செ�ம்பதி�ப்பு உருவ�க்கத்தி�ற்கு உரை�மே�ற்மேக�ள்களி�ன் பங்களி�ப்புகள்
பயி�ல�ங்கம் பயி�ல�ங்கம் - 10- 10

(10.11.2021 – 16.11.2021)(10.11.2021 – 16.11.2021)

அறி�வ�ப்பும்அறி�வ�ப்பும்          அரை(ப்பும்அரை(ப்பும்    

தி��ழ் உரை� ��பு ��கத் செதி�ன்ரை�யி�னதுதி��ழ் உரை� ��பு ��கத் செதி�ன்ரை�யி�னது.  .  இன்று க�ரைடத்தி�ருப்பனவற்றுள் ��கப்இன்று க�ரைடத்தி�ருப்பனவற்றுள் ��கப்
பரை(யி  இலக்கண  நூல�ன  செதி�ல்க�ப்ப�யித்தி�ற்கும்  முன்னமே�  உரை�  நூல்பரை(யி  இலக்கண  நூல�ன  செதி�ல்க�ப்ப�யித்தி�ற்கும்  முன்னமே�  உரை�  நூல்
இருந்திரை�க்க�ன  ��ன்றுகள்  க�ரைடக்கப்செபறுக�ன்றினஇருந்திரை�க்க�ன  ��ன்றுகள்  க�ரைடக்கப்செபறுக�ன்றின.  .  என்றி�லும்  இரைறியின�ர்என்றி�லும்  இரைறியின�ர்
களிவ�யில்  உரை�  செதி�டக்க��கமேவ  உரை�கள்  ந�க்குக்  க�ரைடக்கப்செபற்றி�ருக்க�ன்றினகளிவ�யில்  உரை�  செதி�டக்க��கமேவ  உரை�கள்  ந�க்குக்  க�ரைடக்கப்செபற்றி�ருக்க�ன்றின..
இந்தி  உரை�  எட்ட�ம்  நூற்றி�ண்டில்  எழுதிப்பட்டதி�க  அறி�யிவருக�ன்றிதுஇந்தி  உரை�  எட்ட�ம்  நூற்றி�ண்டில்  எழுதிப்பட்டதி�க  அறி�யிவருக�ன்றிது.  .  இதிற்குப்இதிற்குப்
ப�ன்னர் ஒன்பதி�ம் நூற்றி�ண்டில் ‘தி��ழ்செநறி� வ�ளிக்கம்’ எனும் இலக்கண நூலுக்கு அந்ப�ன்னர் ஒன்பதி�ம் நூற்றி�ண்டில் ‘தி��ழ்செநறி� வ�ளிக்கம்’ எனும் இலக்கண நூலுக்கு அந்
நூல�����யிமே�  உரை�  எழுதி�யுள்ளிரைதியும்நூல�����யிமே�  உரை�  எழுதி�யுள்ளிரைதியும்,  ,  பத்தி�ம்  நூற்றி�ண்டில்  �ணக்குடவர்பத்தி�ம்  நூற்றி�ண்டில்  �ணக்குடவர்
தி�ருக்குறிளுக்கும்தி�ருக்குறிளுக்கும்,  ,  ஆத்தி�ரை�யின்  மேப������யின்  செதி�ல்க�ப்ப�யிம்  செப�துப்ப�யி��ப்ஆத்தி�ரை�யின்  மேப������யின்  செதி�ல்க�ப்ப�யிம்  செப�துப்ப�யி��ப்
பகுதி�க்கும் உரை� எழுதி�யுள்ளிரைதியும் அறி�யிமுடிக�ன்றினபகுதி�க்கும் உரை� எழுதி�யுள்ளிரைதியும் அறி�யிமுடிக�ன்றின. . பத்தி�ம் நூற்றி�ண்டிற்குப் ப�றிகுபத்தி�ம் நூற்றி�ண்டிற்குப் ப�றிகு
தி��ழ் இலக்கணதி��ழ் இலக்கண, , இலக்க�யி நூல்களுக்குப் உரை� நூல்கள் பல எழுதிப்பட்டுள்ளினஇலக்க�யி நூல்களுக்குப் உரை� நூல்கள் பல எழுதிப்பட்டுள்ளின..

உரை�  இல்ல��ல்  மூல  நூரைல  வ���க்கும்  வ(க்கமும்  தி��(�ல்  இருந்துள்ளிதுஉரை�  இல்ல��ல்  மூல  நூரைல  வ���க்கும்  வ(க்கமும்  தி��(�ல்  இருந்துள்ளிது..
செதி�ல்க�ப்ப�யிம்  உரை�யி�ன்றி�ச்  சூத்தி��த்தி�மேன  செப�ருள்  ந�கழ்ந்தி�ருந்திரை�ரையிப்செதி�ல்க�ப்ப�யிம்  உரை�யி�ன்றி�ச்  சூத்தி��த்தி�மேன  செப�ருள்  ந�கழ்ந்தி�ருந்திரை�ரையிப்
மேப������யிர் உரை�யி�ல் அறி�யிமுடிக�ன்றிதுமேப������யிர் உரை�யி�ல் அறி�யிமுடிக�ன்றிது.  .  செதி�ல்க�ப்ப�யித்தி�ன்  கற்ப�யிலில்  பலசெதி�ல்க�ப்ப�யித்தி�ன்  கற்ப�யிலில்  பல
இடங்களி�லும்இடங்களி�லும்,  ,  செ�ய்யுளி�யிலில்செ�ய்யுளி�யிலில்,  ,  ��ப�யிலில்  ��ல  இடங்களி�லும்  ‘சூத்தி��த்தி�ல்  செப�ருள்��ப�யிலில்  ��ல  இடங்களி�லும்  ‘சூத்தி��த்தி�ல்  செப�ருள்
வ�ளிங்கும்’  குறி�ப்புகள்  க�ணப்படுக�ன்றினவ�ளிங்கும்’  குறி�ப்புகள்  க�ணப்படுக�ன்றின.  ‘.  ‘இவ்மேவ�த்தி�ற்  சூத்தி��த்தி�ற்  செப�ருள்இவ்மேவ�த்தி�ற்  சூத்தி��த்தி�ற்  செப�ருள்
வ�ளிங்குவனவற்றி�ற்கு  உரை�  எழுதுக�ன்றி�லம்’  என  இளிம்பூ�ணர்  உரை�வ�ளிங்குவனவற்றி�ற்கு  உரை�  எழுதுக�ன்றி�லம்’  என  இளிம்பூ�ணர்  உரை�
எழுதி�யி�ருப்பரைதிக்  க�ணமுடிக�ன்றிதுஎழுதி�யி�ருப்பரைதிக்  க�ணமுடிக�ன்றிது.  .  இளிம்பூ�ணர்  செ��ல்லதி�க��  இரைடயி�யில்இளிம்பூ�ணர்  செ��ல்லதி�க��  இரைடயி�யில்,,
உ��யி�யில்களி�டத்துப்  செபரும்ப�ல�ன  நூற்ப�க்களி�ல்  உரை�  என்னும்  செப�ருளுரை�உ��யி�யில்களி�டத்துப்  செபரும்ப�ல�ன  நூற்ப�க்களி�ல்  உரை�  என்னும்  செப�ருளுரை�
எழுதி�து  வ�ட்டிருப்பரைதியும்  க�ணமுடிக�ன்றிதுஎழுதி�து  வ�ட்டிருப்பரைதியும்  க�ணமுடிக�ன்றிது.  .  நச்��ன�ர்க்க�ன�யிரும்நச்��ன�ர்க்க�ன�யிரும்
�Hவக��ந்தி��ண�யி�ல்  செப�ருள்  செதி��யும்  பல  ப�டல்களுக்கு  உரை�  எழுதி�து  ‘செப�ருள்�Hவக��ந்தி��ண�யி�ல்  செப�ருள்  செதி��யும்  பல  ப�டல்களுக்கு  உரை�  எழுதி�து  ‘செப�ருள்
செவளி�ப்பரைட’ என்று கூறி�யி�ருப்பதும் இங்கு  எண்ணுதிற்கு��யினசெவளி�ப்பரைட’ என்று கூறி�யி�ருப்பதும் இங்கு  எண்ணுதிற்கு��யின.  .  இப்படியி�ன ��ற்��லஇப்படியி�ன ��ற்��ல
உரை� வ(க்குகள் இருந்தி�லும்கூட ப�ந்துபட்ட வ�வ�திங்கரைளி ந�கழ்த்தி�  உரை� எழுதி�ச்உரை� வ(க்குகள் இருந்தி�லும்கூட ப�ந்துபட்ட வ�வ�திங்கரைளி ந�கழ்த்தி�  உரை� எழுதி�ச்
செ�ல்லும் வ(க்கம்தி�ன் செபரும்ப�ன்ரை�யி�க உரை� ��ப�ல் இருந்துள்ளினசெ�ல்லும் வ(க்கம்தி�ன் செபரும்ப�ன்ரை�யி�க உரை� ��ப�ல் இருந்துள்ளின. . 



உரை� மே�ற்மேக�ள்உரை� மே�ற்மேக�ள்

திம் கருத்தி�ற்கு வலுமே�ர்க்கும் வரைகயி�ல் ப�றிருரைடயி கருத்ரைதிச் ��ன்றி�கத் திரும்திம் கருத்தி�ற்கு வலுமே�ர்க்கும் வரைகயி�ல் ப�றிருரைடயி கருத்ரைதிச் ��ன்றி�கத் திரும்
��பு உரை� ��ப�ல் உண்டு��பு உரை� ��ப�ல் உண்டு. . அந்திக் கருத்ரைதி மே�ற்மேக�ள் என்பர்அந்திக் கருத்ரைதி மே�ற்மேக�ள் என்பர். . இந்தி மே�ற்மேக�ள்கரைளிப்இந்தி மே�ற்மேக�ள்கரைளிப்
பல வரைகயி�கப் பகுத்து மேந�க்குவதுண்டுபல வரைகயி�கப் பகுத்து மேந�க்குவதுண்டு. . 

முன்மேன�ர்  முடிவுகரைளி  ஆதி����கக்  க�ட்டித்  தி�து  கருத்தி�ற்கு  அ�ண்மே�ர்ப்பதுமுன்மேன�ர்  முடிவுகரைளி  ஆதி����கக்  க�ட்டித்  தி�து  கருத்தி�ற்கு  அ�ண்மே�ர்ப்பது
எனும் ந�ரைலயி�ல் மே�ற்மேக�ள்கள் முதில்ந�ரைலச் ��ன்றுகளி�க அரை�க�ன்றினஎனும் ந�ரைலயி�ல் மே�ற்மேக�ள்கள் முதில்ந�ரைலச் ��ன்றுகளி�க அரை�க�ன்றின.  .  இலக்கணஇலக்கண
உரை�களி�ல் இலக்கணத்துடன் இலக்க�யி மே�ற்மேக�ள்கரைளிப் செப�ருத்தி�க் க�ட்டுவதின்வ(�உரை�களி�ல் இலக்கணத்துடன் இலக்க�யி மே�ற்மேக�ள்கரைளிப் செப�ருத்தி�க் க�ட்டுவதின்வ(�
இலக்கணஇலக்கண, , இலக்க�யி ஒப்பீட்டுந�ரைலப் பயின்ப�ட்டிற்கு மே�ற்மேக�ள்கள் பயின்படுக�ன்றினஇலக்க�யி ஒப்பீட்டுந�ரைலப் பயின்ப�ட்டிற்கு மே�ற்மேக�ள்கள் பயின்படுக�ன்றின..
உரை�யி�����யிர்களுக்கு ஒரு கருத்தி�ரைன �றுக்கும்  ந�ரைலயி�ல்உரை�யி�����யிர்களுக்கு ஒரு கருத்தி�ரைன �றுக்கும்  ந�ரைலயி�ல்,  ,  அதிற்க�ன ��ன்றி�கவும்அதிற்க�ன ��ன்றி�கவும்
மே�ற்மேக�ள்கள் அரை�க�ன்றினமே�ற்மேக�ள்கள் அரை�க�ன்றின. . 

பண்ரைடயி  உரை�யி�����யிர்கள்  க�ட்டியுள்ளி  மே�ற்மேக�ள்கள்  ந�க்கு  அப்படிமேயிபண்ரைடயி  உரை�யி�����யிர்கள்  க�ட்டியுள்ளி  மே�ற்மேக�ள்கள்  ந�க்கு  அப்படிமேயி
க�ரைடத்துள்ளினவ�க�ரைடத்துள்ளினவ�?  ?  உரை�யி�����யிர்களி�ன்  மே�ற்மேக�ள்களி�ல்  க�ணப்படும்  ப�டஉரை�யி�����யிர்களி�ன்  மே�ற்மேக�ள்களி�ல்  க�ணப்படும்  ப�ட
மேவறுப�ட்டு  முரைறிரை�கள்  என்செனன்னமேவறுப�ட்டு  முரைறிரை�கள்  என்செனன்ன?  ?  அப்  ப�டமேவறுப�டுகள்  புதி�யி  பதி�ப்புஅப்  ப�டமேவறுப�டுகள்  புதி�யி  பதி�ப்பு
ஆக்கத்தி�ற்கு எவ்வரைகயி�ல் துரைணசெ�ய்க�ன்றினஆக்கத்தி�ற்கு எவ்வரைகயி�ல் துரைணசெ�ய்க�ன்றின? ? என்பனவற்ரைறி ஆ��ய்ந்து மேந�க்குவதுஎன்பனவற்ரைறி ஆ��ய்ந்து மேந�க்குவது
��கவும்  அவ��யி��க அரை�க�ன்றின��கவும்  அவ��யி��க அரை�க�ன்றின.  .  இவ்வரைக ஆ��ய்ச்��  முயிற்��யி�ல் உரை�  ��ப�ன்இவ்வரைக ஆ��ய்ச்��  முயிற்��யி�ல் உரை�  ��ப�ன்
புலரை�த்துவத்ரைதி  அறி�ந்துசெக�ள்வதிற்கும்புலரை�த்துவத்ரைதி  அறி�ந்துசெக�ள்வதிற்கும்,  ,  நம்  ��க�ல  ஆய்வுக்குத்  துரைணயி�கக்நம்  ��க�ல  ஆய்வுக்குத்  துரைணயி�கக்
செக�ள்வதிற்கும் வ(� ஏற்படக்கூடும்செக�ள்வதிற்கும் வ(� ஏற்படக்கூடும்.   .   

--------------------------------------
செ�ம்செ��(�த்  தி��(�ய்வு  �த்தி�யி  ந�றுவனம்  செ�வ்வ�யில்  நூல்களி�கசெ�ம்செ��(�த்  தி��(�ய்வு  �த்தி�யி  ந�றுவனம்  செ�வ்வ�யில்  நூல்களி�க

வரை�யிறுத்துள்ளி செதி�ல்க�ப்ப�யிம் முதில் முத்செதி�ள்ளி�யி��ம் வரை�யி�ல�ன வரை�யிறுத்துள்ளி செதி�ல்க�ப்ப�யிம் முதில் முத்செதி�ள்ளி�யி��ம் வரை�யி�ல�ன 41 41 செ�வ்வ�யில்செ�வ்வ�யில்
தி��ழ் நூல்களுக்கும் செ�ம்பதி�ப்ரைப உருவ�க்கும் செபருமுயிற்��யி�ல் ஈடுபட்டு வருக�ன்றிதுதி��ழ் நூல்களுக்கும் செ�ம்பதி�ப்ரைப உருவ�க்கும் செபருமுயிற்��யி�ல் ஈடுபட்டு வருக�ன்றிது..
செ�ம்செ��(�  ந�றுவனச்  செ�ம்பதி�ப்பு  ஆக்கத்தி�ற்கு  உரை�யி�����யிர்களி�ன்  உரை�க்செ�ம்செ��(�  ந�றுவனச்  செ�ம்பதி�ப்பு  ஆக்கத்தி�ற்கு  உரை�யி�����யிர்களி�ன்  உரை�க்
குறி�ப்புகளும்குறி�ப்புகளும், , உரை� மே�ற்மேக�ள் ப�டல்களும் செபருந்துரைணயி�க அரை�க�ன்றினஉரை� மே�ற்மேக�ள் ப�டல்களும் செபருந்துரைணயி�க அரை�க�ன்றின. . 

இவற்ரைறிக்  கருத்தி�ல்  செக�ண்டு  இவற்ரைறிக்  கருத்தி�ல்  செக�ண்டு  ‘செ�ம்பதி�ப்பு  உருவ�க்கத்தி�ற்கு‘செ�ம்பதி�ப்பு  உருவ�க்கத்தி�ற்கு
உரை�மே�ற்மேக�ள்களி�ன் பங்களி�ப்புகள்’உரை�மே�ற்மேக�ள்களி�ன் பங்களி�ப்புகள்’ என்னும் செப�ருண்ரை�யி�ல�ன இப்பயி�ல�ங்ரைகச் என்னும் செப�ருண்ரை�யி�ல�ன இப்பயி�ல�ங்ரைகச்
செ�ம்செ��(�த்  தி��(�ய்வு  �த்தி�யி  ந�றுவனத்தி�ன்  சுவடியி�யில்  புலம்  ஒருங்க�ரைணத்துசெ�ம்செ��(�த்  தி��(�ய்வு  �த்தி�யி  ந�றுவனத்தி�ன்  சுவடியி�யில்  புலம்  ஒருங்க�ரைணத்து
நடத்திவுள்ளிதுநடத்திவுள்ளிது.  .  இத்துரைறி  ��ர்ந்தி  கல்லூ��இத்துரைறி  ��ர்ந்தி  கல்லூ��,  ,  பல்கரைலக்க(க  ஆ����யிர்கள்  பயி�ல�ங்க�ல்பல்கரைலக்க(க  ஆ����யிர்கள்  பயி�ல�ங்க�ல்
பங்மேகற்றுப் பயின்செபறி அரை(ப்பு வ�டுக்கப்படுக�றிதுபங்மேகற்றுப் பயின்செபறி அரை(ப்பு வ�டுக்கப்படுக�றிது.  .  

இப்பயி�ல�ங்க��னதுஇப்பயி�ல�ங்க��னது,  ,  தி��ழ் உரை� ��புதி��ழ் உரை� ��பு,  ,  உரை� ��புகளி�ல் மே�ற்மேக�ள்கள்உரை� ��புகளி�ல் மே�ற்மேக�ள்கள்,  ,  அந்திஅந்தி
மே�ற்மேக�ள்கள்  செ�ம்பதி�ப்பு  ஆக்கத்தி�ற்குத்  துரைணசெ�ய்யும்  முரைறிரை�கள்மே�ற்மேக�ள்கள்  செ�ம்பதி�ப்பு  ஆக்கத்தி�ற்குத்  துரைணசெ�ய்யும்  முரைறிரை�கள்
முதில�னவற்ரைறி  எடுத்துரை�க்கும்  வரைகயி�ல்  உரை�  ��புமுதில�னவற்ரைறி  எடுத்துரை�க்கும்  வரைகயி�ல்  உரை�  ��பு,  ,  பதி�ப்புத்துரைறி  ��ர்ந்திபதி�ப்புத்துரைறி  ��ர்ந்தி
அறி�ஞர்கரைளிக் செக�ண்டு  அறி�ஞர்கரைளிக் செக�ண்டு  10.11.2021  10.11.2021  முதில்  முதில்  16.11.202116.11.2021 ஆம் ந�ள் முடியி ஏழு ந�ட்கள்ஆம் ந�ள் முடியி ஏழு ந�ட்கள்
நரைடசெபறிவுள்ளிதுநரைடசெபறிவுள்ளிது. . பயி�ல�ங்க வ�தி�முரைறிகளும் வ�வ�ங்களும் கHழ்வரு��றுபயி�ல�ங்க வ�தி�முரைறிகளும் வ�வ�ங்களும் கHழ்வரு��று::

1.1. பயி�ல�ங்க�ல் கலந்துசெக�ள்ளி அனு�தி�க்கப்படுபவர்களி�ன் எண்ண�க்ரைக பயி�ல�ங்க�ல் கலந்துசெக�ள்ளி அனு�தி�க்கப்படுபவர்களி�ன் எண்ண�க்ரைக 20.20.
2.2. பயி�ல�ங்கு நரைடசெபறும் ந�ட்கள்பயி�ல�ங்கு நரைடசெபறும் ந�ட்கள்: 10.11.2021 : 10.11.2021 முதில் முதில் 16.11.2021 16.11.2021 முடியி முடியி 7 7 ந�ட்கள்ந�ட்கள்..
3.3. பயி�ல�ங்கு மேந�ம்பயி�ல�ங்கு மேந�ம்: : க�ரைலக�ரைல: 10.00 - 01.00 & : 10.00 - 01.00 & ��ரைல��ரைல: 02.00 - 05.00.: 02.00 - 05.00.



4.4. பங்மேகற்ப�ளிர்கள் திங்கு��டத்ரைதித் தி�ங்கமேளி ஏற்ப�டு செ�ய்துசெக�ள்ளி மேவண்டும்பங்மேகற்ப�ளிர்கள் திங்கு��டத்ரைதித் தி�ங்கமேளி ஏற்ப�டு செ�ய்துசெக�ள்ளி மேவண்டும்..
5.5. பங்மேகற்ப�ளிர்களுக்குப்  பயிணப்படிபங்மேகற்ப�ளிர்களுக்குப்  பயிணப்படி,  ,  ந�ட்படி  �த்தி�யி  அ�சு  வ�தி�முரைறிகளி�ன்படிந�ட்படி  �த்தி�யி  அ�சு  வ�தி�முரைறிகளி�ன்படி

வ(ங்கப்படும்வ(ங்கப்படும்..
6.6. பங்மேகற்ப�ளிர்களுக்கு  �தி�யி  உணவும்பங்மேகற்ப�ளிர்களுக்கு  �தி�யி  உணவும்,  ,  மேதிநHரும்  ந�றுவனத்தி�ன்  ��ர்ப�ல்மேதிநHரும்  ந�றுவனத்தி�ன்  ��ர்ப�ல்

வ(ங்கப்படும்வ(ங்கப்படும்..
7.7. பயி�ல�ங்க�ல்  கலந்துசெக�ள்ளி  வ�ரும்புமேவ�ர்  இதின்  கHழுள்ளி  வ�ண்ணப்பத்ரைதிபயி�ல�ங்க�ல்  கலந்துசெக�ள்ளி  வ�ரும்புமேவ�ர்  இதின்  கHழுள்ளி  வ�ண்ணப்பத்ரைதி

ந�ரைறிவுசெ�ய்து  ந�ரைறிவுசெ�ய்து  workshopc@cict.inworkshopc@cict.in  என்றி  ��ன்னஞ்�ல்  முகவ��க்கு  அனுப்புதில்என்றி  ��ன்னஞ்�ல்  முகவ��க்கு  அனுப்புதில்
மேவண்டும்மேவண்டும்.  .  இப்பயி�ல�ங்ரைகப்  பற்றி�யி  கூடுதில்  வ�வ�ங்கரைளித்  செதி��ந்துசெக�ள்ளிஇப்பயி�ல�ங்ரைகப்  பற்றி�யி  கூடுதில்  வ�வ�ங்கரைளித்  செதி��ந்துசெக�ள்ளி
மே�ற்கண்ட  ��ன்னஞ்�ல்  மூல��கமேவ  செதி�டர்புசெக�ள்ளி  மேவண்டும்மே�ற்கண்ட  ��ன்னஞ்�ல்  மூல��கமேவ  செதி�டர்புசெக�ள்ளி  மேவண்டும்..
எக்க��ணத்ரைதிக்  செக�ண்டும்  செதி�ரைலமேப��எக்க��ணத்ரைதிக்  செக�ண்டும்  செதி�ரைலமேப��//அரைலமேப��  வ(�யி�கத்அரைலமேப��  வ(�யி�கத்
செதி�டர்புசெக�ள்ளிக்கூட�துசெதி�டர்புசெக�ள்ளிக்கூட�து. . 

8.8. பயி�ல�ங்கக் கட்டணம் ஏதும் இல்ரைலபயி�ல�ங்கக் கட்டணம் ஏதும் இல்ரைல..
9.9. செ�ம்செ��(�  ந�றுவன  வ�தி�முரைறிகளி�ன்படி  மேதிர்ந்செதிடுக்கப்பட்டவர்களுக்குசெ�ம்செ��(�  ந�றுவன  வ�தி�முரைறிகளி�ன்படி  மேதிர்ந்செதிடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு

��ன்னஞ்�ல்��ன்னஞ்�ல்//புலனம் வ(�யி�க �ட்டும் அரை(ப்ப�ரைண அனுப்ப� ரைவக்கப்படும்புலனம் வ(�யி�க �ட்டும் அரை(ப்ப�ரைண அனுப்ப� ரைவக்கப்படும்..
10.10. பங்மேகற்ப�ளிர்கள் செ�ம்செ��(� ந�றுவன வ�தி�முரைறிகரைளிப் ப�ன்பற்றி�ட மேவண்டும்பங்மேகற்ப�ளிர்கள் செ�ம்செ��(� ந�றுவன வ�தி�முரைறிகரைளிப் ப�ன்பற்றி�ட மேவண்டும்..
11.11. ந�ரைறிவு  செ�ய்யிப்செபற்றி  வ�ண்ணப்பங்கள்  வந்துமே��  மேவண்டியி  இறுதி�  ந�ள்ந�ரைறிவு  செ�ய்யிப்செபற்றி  வ�ண்ணப்பங்கள்  வந்துமே��  மேவண்டியி  இறுதி�  ந�ள்

3131.10.2021.  .10.2021.  க�லதி��தி��க வரும் வ�ண்ணப்பங்கள் எக்க��ணத்ரைதிக் செக�ண்டும்க�லதி��தி��க வரும் வ�ண்ணப்பங்கள் எக்க��ணத்ரைதிக் செக�ண்டும்
ஏற்கப்பட��ட்ட�துஏற்கப்பட��ட்ட�து. . 

12.12. இப்பயி�ல�ங்க�ல் பங்மேகற்கத் மேதிர்ந்செதிடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு  இப்பயி�ல�ங்க�ல் பங்மேகற்கத் மேதிர்ந்செதிடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு  0011.1.111.2021  .2021  அன்றுஅன்று
��ன்னஞ்�ல்��ன்னஞ்�ல்//புலனம் மூல��கத் திகவல் செதி��வ�க்கப்படும்புலனம் மூல��கத் திகவல் செதி��வ�க்கப்படும்.  .  

mailto:workshopc@cict.in


செ�ம்செ��(�த் தி��(�ய்வு �த்தி�யி ந�றுவனம், செ�ன்ரைன
செ�ம்பதி�ப்பு உருவ�க்கத்தி�ற்கு உரை�மே�ற்மேக�ள்களி�ன் பங்களி�ப்புகள்

பயி�ல�ங்கம்

(10.11.2021 – 16.11.2021)

வ�ண்ணப்பப் படிவம்
1.

செபயிர்
தி��ழ்

ஆங்க�லம்

2. பதிவ�/பண�ந�ரைல

ந��ந்தி�ம்/திற்க�லிகம்
4. ப�றிந்தி ந�ள்/ வயிது

5. ப�லினம்               

6. வகுப்பு (✓ செ�ய்க)
செப�து                இ.ப�.வ.               பட்டியில் இனத்திவர் 

7. கல்வ�த் திகுதி�கள்

8. பண�யி�ல் மே�ர்ந்தி ந�ள்

9. ந�றுவன முகவ��

(செதி�ரைலமேப��/ ��ன்னஞ்�ல் 
முகவ��யுடன்)

10. இல்ல முகவ��

(செதி�ரைலமேப��/ ��ன்னஞ்�ல் 
முகவ��யுடன்)

11. புலன எண்

12. ��றிப்பறி�வு செபற்றுள்ளி துரைறி

13.  முரைனவர் பட்ட ஆய்வுத் 
திரைலப்பு

ந�(ற்படம்



14.  தி�ங்கள் பண�யி�ற்றும் கல்வ� 
ந�றுவனம் பல்கரைலக்க(க 
ந�தி�நல்ரைகக் குழுவ�ன் 2 (F) 
�ற்றும் 12 (B) அங்கHக��ம் 
செபற்றுள்ளிதி�? ஆம் / இல்ரைல 
ஆம் என�ல் வ�வ�ம் தி�ப்படல் 
மேவண்டும்

ந�ள்  :     (ரைகசெயி�ப்பம்)
இடம்:

உ��யி முத்தி�ரை�யுடன்
முதில்வர்/ பதி�வ�ளி��ன் ரைகசெயி�ப்பம்


