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சுவ ப்சுவ ப்  லம்லம்  
நடத் ம்நடத் ம்  

தமிதமிழ்ழ்ச்ச்  ெசவ்வியெசவ்வியல்ல்  ல்களின்ல்களின்  அச்சுஅச்சு  வரலாவரலா ம்ம்  ஆவணங்க ம்ஆவணங்க ம்  

பயிலரங்கம்பயிலரங்கம்  --  2121  

((0055..0011..22002222  ––  1111..0011..22002222))  

அறிவிப் ம்அறிவிப் ம்  அைழப் ம்அைழப் ம்  

தமிழ்தமிழ்  ல்ல்களின்களின்  அச்அச்சுசு  வரலாவரலாற்ைறற்ைற,,  குறிப்பாகத்குறிப்பாகத்  தமிழ்ச்தமிழ்ச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்களின்ல்களின்  

அச்சுஅச்சு  வரலாற்ைறவரலாற்ைற  எ தல்எ தல்  பற்றியபற்றிய  கவனம்கவனம்  நம்மிைடேயநம்மிைடேய  மிகுந் ள்ளமிகுந் ள்ள ..  அச்சுஅச்சு  ல்ல்  

உ வாக்கத்ைதச்உ வாக்கத்ைதச்  ச கச க  வரலாற் ப்வரலாற் ப்  பார்ைவயில்பார்ைவயில்  ேநாக்ேநாக்கிகி  எ தஎ தேவண் யதன்ேவண் யதன்  ேதைவ ம்ேதைவ ம்  

அவ்வாஅவ்வா   எ கின்றஎ கின்ற  வரலா கள்வரலா கள்  ைமெபற்றைமெபற்ற   என்றஎன்ற  மதிப்பீ க ம்மதிப்பீ க ம்  

வளரத்ெதாடங்கி ள்ளனவளரத்ெதாடங்கி ள்ளன..  தமிழில்தமிழில்  ஏற்பட் ள்ளஏற்பட் ள்ள  நல்லெதாநல்லெதா   ஆய் ச்ஆய் ச்  சூழலாகசூழலாக  

இவற்ைறக்இவற்ைறக்  க தலாம்க தலாம்..  ஆவணங்களின்ஆவணங்களின்  ைணயின்றிைணயின்றி  எந்தெவாஎந்தெவா   வரலாற்ைற ம்வரலாற்ைற ம்  

நம்மால்நம்மால்  ைமயாகைமயாக  எ திவிட யாஎ திவிட யா ..  வரலாவரலாற்ைறற்ைற  எ வதற்குஎ வதற்கு  ஆவணங்கஆவணங்களின்ளின்  

ைணைணையைய  நா கின்றநா கின்ற  அளவிற்குஅளவிற்கு,,  ஆவணங்கஆவணங்கைளப்ைளப்  பா காத்தல்பா காத்தல்,,  அவற்றின்அவற்றின்  

வரலா கைளப்வரலா கைளப்    பதி ெசய்தல்பதி ெசய்தல்  பற்றியபற்றிய  நாட்டம்நாட்டம்  வளரவில்ைலவளரவில்ைல..  

  பழந்தமிழ்பழந்தமிழ்  இலக்கியஇலக்கிய,,  இலக்கணஇலக்கண  ல்களின்ல்களின்  உ வாக்உ வாக்கக்கக்  காலம்காலம்,,  ஆசிாியர்ஆசிாியர்  குறித்தகுறித்த  

விவரங்கைளவிவரங்கைளப்ப்  பதி ெசய்வைதப்பதி ெசய்வைதப்  ேபான்ேபான்   அவற்றின்அவற்றின்  அச்அச்சு வாசு வாக்கக்க  வரலாவரலாற்ைறப்ற்ைறப்  

பதி ெசய் ம்பதி ெசய் ம்  வழக்கம்வழக்கம்  தமிழ்தமிழ்  இலக்கியஇலக்கிய  வரலாற்ைறவரலாற்ைற  எ ேவாாிடம்எ ேவாாிடம்  இல்ைலஇல்ைல..  

இவ்வழக்கமின்ைமக்குக்இவ்வழக்கமின்ைமக்குக்  காரணம்காரணம்  ைமயானைமயான  வரலாவரலாற்ற்   ஆவணம்ஆவணம்  நம்மிடம்நம்மிடம்  இல்ைலஇல்ைல  

என்பேதயாகும்என்பேதயாகும்..    

அச்சுஅச்சு  ஊஊடடகக  வ ைகக்குப்வ ைகக்குப்  பின்னர்பின்னர்,,  தமிழில்தமிழில்  நிகழ்ந்தநிகழ்ந்த  அச்சுஅச்சு  ல்களின்ல்களின்  வரலாற்வரலாற்   

ஆவணம்ஆவணம்  தமிழில்தமிழில்  ைமயாகைமயாக  இல்ைலஇல்ைல..    அச்சுஅச்சு  ஊடகத்ைதஊடகத்ைத  நமக்குநமக்கு  அறி கப்ப த்திச்அறி கப்ப த்திச்  

ெசன்றெசன்ற  ஐேராப்பியர்கேளஐேராப்பியர்கேள  அச்சுஅச்சு  ல்ல்  விவரவிவரச்ச்  ேசகாிப்ேசகாிப் ப்ப்  பற்றியபற்றிய  க்கியத் வத்ைதக்கியத் வத்ைத  



நமக்குநமக்கு  உணர்த்திச்உணர்த்திச்  ெசன் ள்ளனர்ெசன் ள்ளனர்..  இவர்க ள்இவர்க ள்,,  ஜான்ஜான்  மர்டாக்மர்டாக்  ((JJoohhnn  MMuurrddoocchh))  என்றஎன்ற  

ஐேராப்பியர்ஐேராப்பியர்  ன்ேனா யாகன்ேனா யாகத்த்  திகழ்கிறார்திகழ்கிறார்..  இவர்இவர்  உ வாக்கியஉ வாக்கிய  தமிழ்தமிழ்  ல்க க்கானல்க க்கான  

அட்டவைணயில்அட்டவைணயில்  ((CCllaassssiiffiieedd  ccaattaalloogguuee  ooff  TTaammiill  pprriinntteedd  bbooookkss::  11886655))  பபலல  அச்சுஅச்சு  

ல்களின்ல்களின்  பதிப்பதிப்   ஆண்ஆண்   குறிக்கப்படவில்ைலகுறிக்கப்படவில்ைல  என்றா ம்என்றா ம்,,  அஅ   அச்சுஅச்சு  ல்களின்ல்களின்  

அட்டவைணஅட்டவைண  உ வாக்கத்தின்உ வாக்கத்தின்  நன்நன் யற்சியாகயற்சியாக  இ ந்தஇ ந்த ..  ஜிஜி.. ..ேபாப்ேபாப்,,  எல்எல்.. ..  பர்ெனட்பர்ெனட்  

இ வ ம்இ வ ம்  இைணந்இைணந்   இலண்டஇலண்டன்ன்  அ காட்சியகஅ காட்சியக  லகத்தி ந்தலகத்தி ந்த  தமிழ்தமிழ்  ல்க க்கானல்க க்கான  

அட்டவைணையஅட்டவைணைய  உ வாக்கினர்உ வாக்கினர்..  இவர்கள்இவர்கள்  உ வாக்கியஉ வாக்கிய  அட்டவைணகள்அட்டவைணகள்  11990099,,  

11993311ஆம்ஆம்  ஆண் களில்ஆண் களில்  ெவளிவந்தெவளிவந்தனன..  இவற்றின்இவற்றின்  வழியாகப்வழியாகப்  பபலல  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்களின்ல்களின்  

பதிப்பதிப்   வரலாற்ைறவரலாற்ைற  அறிந் ெகாள்ளஅறிந் ெகாள்ள  கின்றகின்ற ..    

தமிழில்தமிழில்  அச்அச்சு வானசு வான  ல்களின்ல்களின்  விவரவிவரங்கள்ங்கள்  அடங்கியஅடங்கிய  அட்டவைணகஅட்டவைணகள்ள்  11996611இல்இல்  

ததமிழ்நாட்மிழ்நாட்   அரசிஅரசின்ன்  தமிழ்தமிழ்  வளர்ச்சிவளர்ச்சி  ஆராய்ச்சிஆராய்ச்சி  மன்றமன்றத்தினரால்த்தினரால்  ெவளிெவளியிடப்பட்டனயிடப்பட்டன..  

‘‘தமிழ்தமிழ்  ல்ல்  விவரவிவர  அட்டவைணஅட்டவைண’’  என்றஎன்ற  ெபயாில்ெபயாில்  ெவளிவந்தெவளிவந்த  அஅவற் ள்வற் ள்  11886677 ந்ந்   11990000  

வைரவைர  அச்அச்சு வாசு வானன  ல்களின்ல்களின்  விவரங்கள்விவரங்கள்  பதி ெசய்யப்பட்பதி ெசய்யப்பட் ந்தந்தனன..  

ெப ம்பான்ைமெப ம்பான்ைமயானயான  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  தமிழ்தமிழ்  ல்களின்ல்களின்  பதிப்பதிப்   வரலா கைளவரலா கைள  அறிவதற்குாியஅறிவதற்குாிய  

ஆவணமாகஆவணமாக  அைவஅைவ  விளங்விளங்கினகின..  கிரஹாம்கிரஹாம்  ஷாஷா  என்றஎன்ற  ஆங்கிேலயர்ஆங்கிேலயர்  TThhee  SSoouutthh  AAssiiaa  aanndd  

BBuurrmmaa  RReettrroossppeeccttiivvee  BBiibblliiooggrraapphhyy  எஎன்றன்ற  ெலான்ைறெலான்ைற  எ தியி ந்தார்எ தியி ந்தார்..  11998877இல்இல்  

பிாிட்டீஷ்பிாிட்டீஷ்  லகம்லகம்  ெவளியிட்டெவளியிட்ட  அவற்அவற் ள்ள்  11555566  தல்தல்  11880000  வைரவைர  அச்அச்சு வாசு வானன  

ல்களின்ல்களின்  விவரங்கள்விவரங்கள்  பதி ெசய்யப்பட் ள்ளனபதி ெசய்யப்பட் ள்ளன..  226666  தமிழ்தமிழ்  ல்கள்ல்கள்  ேமற்கண்டேமற்கண்ட  காலப்காலப்  

பகுதியில்பகுதியில்  அச்அச்சுசு வாவானதாகனதாக  இந் ல்இந் ல்  பதிபதி   ெசய்யப்பட் ள்ளனெசய்யப்பட் ள்ளன..  சிலசில  தமிழ்தமிழ்  ல்களின்ல்களின்  

அச்சுஅச்சு  வரலாற்ைறவரலாற்ைற  இவற்றின்இவற்றின்  வழியாகவழியாக  அறிந் ெகாள்ளஅறிந் ெகாள்ள  கிறகிற ..    

அங்ெகான் ம்அங்ெகான் ம்  இங்ெகான் மாகஇங்ெகான் மாக  நைடெபற் ள்ளநைடெபற் ள்ள  ேமற்கண்டேமற்கண்ட  ஆக்கங்கைளத்ஆக்கங்கைளத்  

தவிரதவிர,,  தமிழ்தமிழ்  ல்களின்ல்களின்  அச்சு வாக்கஅச்சு வாக்க  விவரங்கைளக்விவரங்கைளக்  ெகாண்டெகாண்ட  ைமயானைமயான  ஒஒ   

ஆக்கத்ைதஆக்கத்ைத  உ வாக்கஉ வாக்க  யா ம்யா ம்  ைனயவில்ைலைனயவில்ைல..    

இத்தைகயஇத்தைகய  பின் லத்தில்தான்பின் லத்தில்தான்  தமிழ்தமிழ்ச்ச்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்களின்ல்களின்  அச்அச்சுசு வாக்கவாக்க  

வரலாற்ைறவரலாற்ைற  எஎ த ம்த ம்,,  அதற்குாியஅதற்குாிய  ஆவணங்கைளப்ஆவணங்கைளப்  பாபா காக்க ம்காக்க ம்  ேவண் யேவண் ய  

ேதைவையேதைவைய  மிக ம்மிக ம்  உஉணணரர  ேவண் ள்ளேவண் ள்ள ..  இவ்வைகஇவ்வைகத்த்  ேதைவயின்ேதைவயின்  ஒ பகுதிையஒ பகுதிைய  

நிைற ெசய் ம்நிைற ெசய் ம்  விதமாகவிதமாக  இப்பயிலரங்கம்இப்பயிலரங்கம்  நடத்தப்ெப கிறநடத்தப்ெப கிற ..  ஆய்ஆய்   மாணவர்கள்மாணவர்கள்  

ஆவணப்ப த் த ன்ஆவணப்ப த் த ன்  அவசியத்ைதஅவசியத்ைத  உணர்ந்உணர்ந்   ெசயலாற்றெசயலாற்ற  ேவண் ெமன்பேவண் ெமன்ப   

இப்பயிலரங்கத்தின்இப்பயிலரங்கத்தின்  தைலயாயதைலயாய  ேநாக்கமாகும்ேநாக்கமாகும்..    

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

இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  ைறசார்ந்தைறசார்ந்த  அறிஞர்கள்அறிஞர்கள்  பயிற்சிபயிற்சி  அளிக்கஅளிக்க  உள்ளனர்உள்ளனர்..  தமிழ்தமிழ்  ல்களின்ல்களின்  



வரலாற்ைறவரலாற்ைற  ஆவணங்களின்ஆவணங்களின்  ைணெகாண்ைணெகாண்   எ த ம்எ த ம்,,  பா காக்க ம்பா காக்க ம்  யற்சிக்கயற்சிக்க  

ேவண் ெமன்றேவண் ெமன்ற  வைகயில்வைகயில்  ஆய்வியல்ஆய்வியல்  நிைறஞர்நிைறஞர்,,  ைனவர்ைனவர்  பட்டபட்ட  ஆய்ஆய்   ேமற்ெகாண்ேமற்ெகாண்   

வ ம்வ ம்  மாணவர்கள்மாணவர்கள்  இப்பயிலரங்கில்இப்பயிலரங்கில்  பங்குெபற் ப்பங்குெபற் ப்  பயன்ெப மாபயன்ெப மா   அைழக்கிேறாம்அைழக்கிேறாம்..    

இப்பயிலரங்கமானஇப்பயிலரங்கமான   0055..0011..22002222  தல்தல்  1111..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::  0055..0011..22002222  தல்தல்  1111..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  ேவேவண் ம்ண் 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   wwoorrkksshhooppcc@@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  

ெதாடர்ெதாடர் ெகாள்ளக்கூடாெகாள்ளக்கூடா ..    

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  பின்பற்றிடபின்பற்றிட  ே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 

தமிழ்ச் ெசவ்வியல் ல்களின் அச்சு வரலா ம் ஆவணங்க ம் 
பயிலரங்கம் 

(05.01.2022 – 11.01.2022) 
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 


