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கைலகைல  மற் ம்மற் ம்  கட்டடக்கட்டடக்  கைலப்கைலப்  லம்லம்  
நடத் ம்நடத் ம்  

தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்விலக்கியங்களில்ெசவ்விலக்கியங்களில்  இைசக்இைசக்  கைலகைல ம்ம்  நாட் யக்நாட் யக்  கைல ம்கைல ம்  
பயிலரங்கம்பயிலரங்கம்  --  88  

((0066..1100..22002211  ––  1122..1100..22002211))  

அறிவிப் ம்அறிவிப் ம்  அைழப் ம்அைழப் ம்  

இயல்இயல்,,  இைசஇைச,,  நாடகம்நாடகம்  என் ம்என் ம்  த்தமிழ்க்த்தமிழ்க்  கூ கைளகூ கைளக்க்  ெகாண்டெகாண்ட  தமிழ்ெமாழிதமிழ்ெமாழி,,  

கைலகைல  வளங்கள்வளங்கள்  ெபற்றெபற்ற  ெமாழியாகத்ெமாழியாகத்  திகழ்திகழ்கிறகிற ..  தமிழி ள்ளதமிழி ள்ள  கைலககைலகள்ள்  அைனத் ம்அைனத் ம்  

வாழ்வின்வாழ்வின்  ஒஒ   பகுதியாகபகுதியாக  இைணந்இைணந் ,,  இஇையந்ையந்   மா டத்ைதப்மா டத்ைதப்  பண்ப த்தி ள்ளனபண்ப த்தி ள்ளன..  

ெதால்காப்பியெதால்காப்பியர்ர்  காலத்திற்குகாலத்திற்கு  ன்ேபன்ேப  இைசஇைசக்க்  கைலகைல  ெசழிெசழிப் ற்றிப் ற்றி ந்தைமக்கானந்தைமக்கான  

சான் கள்சான் கள்  உள்ளனஉள்ளன..  ெதால்காப்பியெதால்காப்பியத்தில்த்தில்  வ ம்வ ம்  பாட்பாட் ,,  வண்ணம்வண்ணம்  ஆகியஆகிய  ெசாற்கள்ெசாற்கள்  

இைசக்இைசக்  கைல டன்கைல டன்  ெதாடர் ற்றி ப்பெதாடர் ற்றி ப்ப   எண் தஎண் தற்குாியதாகும்ற்குாியதாகும்..  பாட் ம்பாட் ம்  

ெதாைக மாகியெதாைக மாகிய  சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கிய  ல்களில்களில்ல்  பண்கள்பண்கள்,,  இைசக்இைசக்  க விகள்க விகள்,,  இைசக்இைசக்  

கைலஞர்கள்கைலஞர்கள்,,  இைசப்இைசப்  பாடல்கள்பாடல்கள்  குறித்தகுறித்த  குறிப் கள்குறிப் கள்  இடம்ெபற் ள்ளனஇடம்ெபற் ள்ளன..  சங்கசங்க  

காலத்காலத்திற்திற்குப்குப்  பின்பின்  தமிழிைசயானதமிழிைசயான   பபல்ேவல்ேவ   மாற்றங்க க்குமாற்றங்க க்கு  உட்பட்உட்பட்   

வளர்ந்தி ந்தா ம்வளர்ந்தி ந்தா ம்,,  சங்கசங்க  காலகால  இைசயின்இைசயின்  உயிர்த்உயிர்த்  தன்ைமகள்தன்ைமகள்  இன் ம்இன் ம்  ெதாடர்ந்ெதாடர்ந்   

வந் ள்ளைமவந் ள்ளைம  சிறப் க்குாியதாகும்சிறப் க்குாியதாகும்..    

பழந்தமிழபழந்தமிழர்களின்ர்களின்  இைசத்இைசத்  திறன்திறன்  குறித்தகுறித்த  ல்கள்ல்கள்  கிைடக்ககிைடக்கப்ெபறாப்ெபறாவிட்டா ம்விட்டா ம்,,  

மிடற்றா ம்மிடற்றா ம்,,  க விகளா ம்க விகளா ம்  இைசத் ம்இைசத் ம்  இைசக்கக்இைசக்கக்  ேகட் ம்ேகட் ம்  இைசப்இைசப்  பயைனபயைன  

கர்ந்தைமக்குச்கர்ந்தைமக்குச்  சங்கசங்க  இலக்கியங்கள்இலக்கியங்கள்  வழியாகப்வழியாகப்  பபலல  சான் கள்சான் கள்  கிைடத் ள்ளனகிைடத் ள்ளன..  

இைசையஇைசைய  அ ப்பைடயாகக்அ ப்பைடயாகக்  ெகாண்ெகாண்   பாடற்கைலபாடற்கைலைய ம்ைய ம்  ஆடற்கைலைய ம்ஆடற்கைலைய ம்  

ெபா ேபாக்காகெபா ேபாக்காக  மட் மன்றித்மட் மன்றித்  ெதாழிலாகெதாழிலாக  அைமத்அைமத்   வாழ்ந்ததைனச்வாழ்ந்ததைனச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  

இலக்கியங்கள்இலக்கியங்கள்  நன்குணர்த் கின்றனநன்குணர்த் கின்றன..  மிடற்றால்மிடற்றால்  பா ம்பா ம்  ஆஆடடவவர்ர்  பாணபாணர்ர்  என் ம்என் ம்,,  



ெபண் ர்ெபண் ர்  பா னிபா னி  என் ம்என் ம்  அைழக்கப்ெபற்றனர்அைழக்கப்ெபற்றனர்..  பா யா ம்பா யா ம்  கைலஞ ள்கைலஞ ள்  ஆடவர்ஆடவர்,,  

கூத்தர்கூத்தர்,,  ெபா நர்ெபா நர்  என் ம்என் ம்,,  ெபண் ர்ெபண் ர்  கூத்தியர்கூத்தியர்,,  விற யர்விற யர்  என் ம்என் ம்  கூறப்ெபற்றனர்கூறப்ெபற்றனர்..  

இன்ைறயஇன்ைறய  இந்தியஇந்திய  இைசஇைசயானயான   க நாடகக நாடக  இைசஇைச,,  இந் ஸ்தானிஇந் ஸ்தானி  இைசஇைச  எ ம்எ ம்  

இஇ   நிைலகளில்நிைலகளில்  அைமயப்ெபற் ள்ளஅைமயப்ெபற் ள்ள ..  இவற் ள்இவற் ள்  க நாடகக நாடக  இைசஇைச  எ ம்எ ம்  

ெதன்னிந்தியச்ெதன்னிந்தியச்  ெசவ்விைசக்குப்ெசவ்விைசக்குப்  பழந்தமிபழந்தமிழ்ழ்  இஇைசேயைசேய  அ ப்பைடயாகஅ ப்பைடயாக  அைமவனஅைமவன  

என்பைதச்என்பைதச்  சங்கசங்க  இலக்கியஇலக்கிய  ல்க ம்ல்க ம்,,  சிலப்பதிகாரக்சிலப்பதிகாரக்  காப்பிய ம்காப்பிய ம்  சான்றளிக்கின்றனசான்றளிக்கின்றன..  

கடந்தகடந்த  அைர ற்றாண்அைர ற்றாண்   காலமாகத்காலமாகத்  தமிதமிழ்ழ்  இஇைசைசக்க்  கைலகைல  குறித்தகுறித்த  ஆய் கள்ஆய் கள்  

வளர்ச்சிவளர்ச்சி  ெபற்ெபற்   வ கின்றனவ கின்றன..  இந்தஇந்த  ஆய் களின்ஆய் களின்  வழியாகத்வழியாகத்  தமிழிதமிழிைசைசயின்யின்  பழைமபழைம ம்ம்,,  

சிறப் ம்சிறப் ம்  ஆராயஆராயப்பட்ப்பட்   அதன்அதன்  தனித் வமானதனித் வமான  சிறப்சிறப் கள்கள்  ெவளிக்ெகாெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ளணரப்பட் ள்ளனன..  

இவற்ேறாஇவற்ேறா   நாம்நாம்  நின் விடாமல்நின் விடாமல்  இத் ைறஇத் ைற  சார்ந்சார்ந்   ேம ம்ேம ம்  பபலல  பன்ேனாக்குபன்ேனாக்கு  

ஆய் கைளஆய் கைள  நிகழ்த்தநிகழ்த்த  ேவண் ம்ேவண் ம்..    

இவற்ைறக்இவற்ைறக்  க த்தில்க த்தில்  ெகாண்ெகாண்   தமிழிைசயின்தமிழிைசயின்  ட்பம்ட்பம்,,  மரபிைசமரபிைச  ைறைற,,  

தனித்தன்ைமதனித்தன்ைம,,  வளர்ச்சிவளர்ச்சி  நிைலநிைல  இவற் டன்இவற் டன்  நாட் யக்நாட் யக்  கைலகைலயின்யின்  சிறப் கள்சிறப் கள்  

ஆகியவற்ைறஆகியவற்ைற  ஆய்ஆய்   மாணவர்க க்குப்மாணவர்க க்குப்  பயிற் விக்கும்பயிற் விக்கும்  ேநாக்கில்ேநாக்கில்  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  

தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்விலக்கியங்களில்ெசவ்விலக்கியங்களில்  இைசக்இைசக்  கைலகைல ம்ம்  நாட் யக்நாட் யக்  

கைல ம்கைல ம்  எ ம்எ ம்  பயிலரங்கிைனபயிலரங்கிைன  நடத்தநடத்த ள்ளள்ள ..  பயிற் ைரபயிற் ைர,,  ெசயல் ைறப்ெசயல் ைறப்  பயிற்சிபயிற்சி  

((ஆய்ஆய்   மாணவர்க க்குச்மாணவர்க க்குச்  சங்கசங்க  இலக்கியப்இலக்கியப்  பாடல்கைளபாடல்கைள  இைச டன்இைச டன்  கற்பித்தல்கற்பித்தல்))  என்றஎன்ற  

இஇ   நிைலகளில்நிைலகளில்  இப்பயிலரங்கம்இப்பயிலரங்கம்  நைடெப ம்நைடெப ம்..  ஆய்ஆய்   மாணவர்கள்மாணவர்கள்  மட் ம்மட் ம்  

இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  பங்ேகற் ப்பங்ேகற் ப்  பயன்ெபறலாம்பயன்ெபறலாம்..    

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

இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  இைசத்இைசத்  ைறைற,,  நாட் யத் ைறநாட் யத் ைற  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   0066..1100..22002211  தல்தல்  1122..1100..22002211ஆம்ஆம்  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  2200..  

22..  பயிலரங்குபயிலரங்கு  நைடெப ம்நைடெப ம்  நாட்கள்நாட்கள்::  0066..1100..22002211  தல்தல்  1122..1100..22002211  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  

நிைற ெசய்நிைற ெ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  அைழப்பாஅைழப்பாைணைண  அ ப்பிஅ ப்பி  ைவக்கப்ப ம்ைவக்கப்ப ம்..  

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

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

2299..0099..22002211..  காலதாமதமாககாலதாமதமாக  வ ம்வ ம்  விண்ணப்பங்கள்விண்ணப்பங்கள்  எக்காரணத்ைதக்எக்காரணத்ைதக்  ெகாண் ம்ெகாண் ம்  

ஏற்கப்படமாட்டாஏற்கப்படமாட்டா ..    

1122..  இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  பங்ேகற்கத்பங்ேகற்கத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்குேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு  3300..0099..22002211  அன்அன்   

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்// லனம்லனம்  லமாகத்லமாகத்  தகவல்தகவல்  ெதாிவிக்கப்ப ம்ெதாிவிக்கப்ப ம்..      

  

 

 

 

 



ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனம், ெசன்ைன 
தமிழ்ச் ெசவ்விலக்கியங்களில் இைசக் கைல ம் நாட் யக் கைல ம் 

பயிலரங்கம் 
(06.10.2021 – 12.10.2021) 

விண்ணப்பப் ப வம் 

1.  ெபயர் 
தமிழ்  

ஆங்கிலம்  

2.  பிறந்த நாள்/ வய   

3.  பா னம்                

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  

 

 
நாள்  :              (ைகெயாப்பம்) 
இடம்: 

ெநறியாளர் / ைறத்தைலவர்/ தல்வர்/பதிவாளர் 
உாிய த்திைர டன் ைகெயாப்பம் 

 

நிழற்படம் 


