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சுவ யியல்சுவ யியல்  லம்லம்    
நடத் ம்நடத் ம்  

லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   ெநறி ைறகள்ெநறி ைறகள்  
பயிலரங்கம்பயிலரங்கம்  --  77  

((0055..1100..22002211  ––  1111..1100..22002211))  

அறிவிப் ம்அறிவிப் ம்  அைழப் ம்அைழப் ம்  

தமிழில்தமிழில்  ‘‘பாடம்பாடம்’’  என்றஎன்ற  ெசால்ெசால்  வழக்குவழக்கு  உைரயாசிாியர்உைரயாசிாியர்கள்கள்  காலந்ெதாட்காலந்ெதாட்   வழங்கிவழங்கி  

வ கிறவ கிற ..  இச்ெசால்இச்ெசால்  ல லாசிாியர்ல லாசிாியர்  எ தியஎ திய  பாடத்ைதபாடத்ைதக்க்  குறிகுறித்த்   நிற்கிறநிற்கிற ..  

ல லாசிாியர்ல லாசிாியர்  எ தியஎ திய  பாடத்ைதபாடத்ைத  ‘‘ லபாடம்லபாடம்’’  என்என்   அைழப்பஅைழப்ப   மரபாகும்மரபாகும்..  

லலபாடத்தில்பாடத்தில்  ஏற்ப கின்றஏற்ப கின்ற  பாடேவ பா கைளக்பாடேவ பா கைளக்  கண்டறிந்கண்டறிந் ,,  பாடங்களின்பாடங்களின்  

உண்ைமத்உண்ைமத்  தன்ைமையதன்ைமைய  ஆராய்ந்ஆராய்ந்   அறிதலாகியஅறிதலாகிய  ைறைற  லபாடலபாட  ஆய் ைறஆய் ைற  

எஎனனப்ப கிறப்ப கிற ..    

லபாடத்தில்லபாடத்தில்  ஏற்ப கின்றஏற்ப கின்ற  பாடேவ பா க க்குபாடேவ பா க க்குப்ப்  பல்ேவபல்ேவ   காரணிககாரணிகள்ள்  

உள்ளனஉள்ளன..  அவற் ள்அவற் ள்  க்கியப்க்கியப்  பங்காகபங்காக  அைமவஅைமவ   எ தப்ப ம்எ தப்ப ம்  ெபா ள்களாகும்ெபா ள்களாகும்..  

நிைலயற்றநிைலயற்ற  தன்ைமதன்ைம  ெகாண்டெகாண்ட  ஓைலஓைல,,  தாள்தாள்  ஆகியவற்றில்ஆகியவற்றில்  எ தப்ப கின்றஎ தப்ப கின்ற  

லபாடங்கைளலபாடங்கைள  நீண்டகாலம்நீண்டகாலம்  பா காக்கபா காக்க  ேவண் யேவண் ய  ேதைவயில்ேதைவயில்  அதி ந்அதி ந்   மீண் ம்மீண் ம்  

மீண் ம்மீண் ம்  ப ெய க்கப ெய க்க  ேவண் யேவண் ய  சூழல்சூழல்  ஏற்ப கின்றஏற்ப கின்ற ..  கல்விப்கல்விப்  லத்லத்  ேதைவேதைவ  க தி ம்க தி ம்  

ஒ வாிடமி ந்ஒ வாிடமி ந்   இன்ெனா வர்இன்ெனா வர்  அவாிவாிடமி ந்அவாிவாிடமி ந்   மற்ெறா வர்மற்ெறா வர்  எனப்எனப்  ப ெய க்கப ெய க்க  

ேவண் யேவண் ய  சூழல்சூழல்  ஏற்பட் க்கின்றஏற்பட் க்கின்ற ..      

காலந்ேதா ம்காலந்ேதா ம்  ப ெயப ெய த்தல்த்தல்  எ ம்எ ம்  சங்கி த்ெதாடாில்சங்கி த்ெதாடாில்  லலபாடத்தில்பாடத்தில்  பல்ேவபல்ேவ   

பாடேவ பா கள்பாடேவ பா கள்  ஏற்பட் வி கின்றனஏற்பட் வி கின்றன..  ப ெய த்தல்ப ெய த்தல்  வழக்கினால்வழக்கினால்  சுவ க்சுவ க்  கு வழிகு வழி  

மரெபான்மரெபான்   உ வாகிவி கின்றஉ வாகிவி கின்ற ..  பாடேவ பாட்டாய் க்குபாடேவ பாட்டாய் க்குச்ச்  சுவ க்சுவ க்  கு வழிகு வழி  மரமர   

ெப ம்ெப ம்  பங்காகபங்காக  அைமகிறஅைமகிற ..  லல  ல்ல்  ஏற்பட் வி கின்றஏற்பட் வி கின்ற  பாடேவ பா கள்பாடேவ பா கள்  



பல்ேவபல்ேவ   நிைலகளில்நிைலகளில்  பகுத்பகுத்   ேநாக்கேநாக்கத்த்  தக்கதாய்தக்கதாய்  அைமந் ள்ளனஅைமந் ள்ளன..  இவற்ைறக்இவற்ைறக்  

கைளவதற்குாியகைளவதற்குாிய  யற்சியற்சி  உைரயாசிாியர்உைரயாசிாியர்கள்கள்  காலந்ெதாட்ேடகாலந்ெதாட்ேட  நைடநைடெபற்ெபற்றி க்கின்றனறி க்கின்றன;;  

பதிப்பதிப்   மரபிமரபி ம்ம்  இதற்கானஇதற்கான  ெப ம்ெப ம்  யற்சியற்சி  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ..    

உைரயாசிாியர்களின்உைரயாசிாியர்களின்  ‘‘ெபா ந்தாப்ெபா ந்தாப்  பாடம்பாடம்’’,,  ஆசிாியாின்ஆசிாியாின்  பாடமன்பாடமன் ’’,,  ‘‘பிைழபிைழ  பாடம்பாடம்’’  

தலானதலான  ெசால்லாடல்கள்ெசால்லாடல்கள்  லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   ெநறிெநறி ைறகளாகக்ைறகளாகக்  ெகாள்ளத்தக்கனவாகும்ெகாள்ளத்தக்கனவாகும்..  

அச்சுப்அச்சுப்  பதிப்பாசிாியர்கபதிப்பாசிாியர்கள்ள்  பிறபிற  இலக்கணஇலக்கண,,  இலக்கியங்கேளாஇலக்கியங்கேளா   ஒப்பிட்ஒப்பிட்   ஆராய்ந்தஆராய்ந்த  

யற்சியற்சி ம்ம்,,  ஒன்றிற்குஒன்றிற்கு  ேமற்பட்டேமற்பட்ட  சுவ கைளசுவ கைள  ஒப் ேநாக்கிஒப் ேநாக்கி  ஆராய்ந்தஆராய்ந்த  தன்ைம ம்தன்ைம ம்,,  தக்கதக்க  

அறிஞர்களின்அறிஞர்களின்  க த்ைதக த்ைத  அறிந்அறிந்   லபாடத்ைதலபாடத்ைத  உ திஉ தி  ெசய்தெசய்த  வழக்க ம்வழக்க ம்  லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   

ெநறிெநறி ைறகளாகக்ைறகளாகக்  க தத்தக்கனவாகும்க தத்தக்கனவாகும்..    

--------------------------------------  

ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  ல்களாகல்களாக  

வைரய த் ள்ளவைரய த் ள்ள  ெதால்காப்பியம்ெதால்காப்பியம்  தல்தல்  த்ெதாள்ளாயிரம்த்ெதாள்ளாயிரம்  வைரயிலானவைரயிலான  4411  ெசவ்வியல்ெசவ்வியல்  

தமிழ்தமிழ்  ல்க க்கும்ல்க க்கும்  ெசம்பதிப்ைபெசம்பதிப்ைப  உ வாக்கும்உ வாக்கும்  அாியஅாிய  யற்சியில்யற்சியில்  ஈ பட்ஈ பட்   வ கின்றவ கின்ற ..  

ெசம்ெமாழிெசம்ெமாழி  நி வனச்நி வனச்  ெசம்பதிப்ெசம்பதிப்   ஆக்கத்திற்குஆக்கத்திற்கு  லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   ைறைறையக்ையக்  

ைகக்ெகாள்வைகக்ெகாள்வ   இன்றியைமயாதஇன்றியைமயாத  ேதைவயாகேதைவயாக  அைமகிறஅைமகிற ..    

இவற்ைறக்இவற்ைறக்  க த்தில்க த்தில்  ெகாண்ெகாண்   ‘‘ லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   ெநறி ைறகள்ெநறி ைறகள்’’  என் ம்என் ம்  

ெபா ண்ைமயிலானெபா ண்ைமயிலான  இப்இப்பயிலரங்ைகச்பயிலரங்ைகச்  ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனத்தின்நி வனத்தின்  

சுவ யியல்சுவ யியல்  லம்லம்  ஒ ங்கிைணத்ஒ ங்கிைணத்   நடத்த ள்ளநடத்த ள்ள ..  இத் ைறஇத் ைற  சார்ந்தசார்ந்த  கல் ாிகல் ாி,,  

பல்கைலக்கழகபல்கைலக்கழக  ஆசிாியர்கள்ஆசிாியர்கள்  பயிலரங்கில்பயிலரங்கில்  பங்ேகற்பங்ேகற் ப்ப்  பயன்ெபறபயன்ெபற  அைழப்அைழப்   

வி க்கப்ப கிறவி க்கப்ப கிற ..      

இப்பயிலரங்கமானஇப்பயிலரங்கமான   லபாடலபாட  ஆய்ஆய்   ெநறி ைறகைளெநறி ைறகைள  எ த் ைரக்கும்எ த் ைரக்கும்  

வைகயில்வைகயில்  பதிப் த் ைறபதிப் த் ைற  சார்ந்தசார்ந்த  அறிஞர்கைளக்அறிஞர்கைளக்  ெகாண்ெகாண்   0055..1100..22002211  தல்தல்  

1111..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::  0055..1100..22002211  தல்தல்  1111..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   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  ெதாெதாடர் ெகாள்ளடர் ெ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 க்கப்பேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்குட்டவர்க க்கு  3300..0099..22002211  அன்அன்   

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்// லனம்லனம்  லமாகத்லமாகத்  தகவல்தகவல்  ெதாிவிக்கப்ப ம்ெதாிவிக்கப்ப ம்..      

  

 

 

 

 

 

 



ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனம், ெசன்ைன 
லபாட ஆய்  ெநறி ைறகள் 

பயிலரங்கம் 
(05.10.2021 – 11.10.2021) 

விண்ணப்பப் ப வம் 
1.  

ெபயர் 
தமிழ்  

ஆங்கிலம்  

2.  பதவி/பணிநிைல 

நிரந்தரம்/தற்கா கம் 

 

 

3.  பிறந்த நாள்/ வய   

4.  பா னம்                

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

6.  கல்வித் தகுதிகள்  

7.  பணியில் ேசர்ந்த நாள்  

8.  நி வன கவாி 

(ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல் 
கவாி டன்) 

 

9.  இல்ல கவாி 

(ெதாைலேபசி/ மின்னஞ்சல் 
கவாி டன்) 

 

 

10.  லன எண்  

11.  சிறப்பறி  ெபற் ள்ள ைற  

 

நிழற்படம் 



12.   ைனவர் பட்ட ஆய் த் 
தைலப்   

13.   தாங்கள் பணியாற் ம் கல்வி 
நி வனம் பல்கைலக்கழக 
நிதிநல்ைகக் கு வின் 2 (F) 

மற் ம் 12 (B) அங்கீகாரம் 

ெபற் ள்ளதா? ஆம் / இல்ைல 

ஆம் எனில் விவரம் தரப்படல் 
ேவண் ம் 

 

 

 

 

 

 

நாள்  :              (ைகெயாப்பம்) 
இடம்: 

 

 

 

உாிய த்திைர டன் 
தல்வர்/ பதிவாளாின் ைகெயாப்பம் 

 

 


