
நாள்: 22.11.2021 

பயிலரங்கம் – 15 
கல்ெவட்டியல் மற் ம் நாணயவியல் லம் 

நடத் ம் 

வட்ெட த் ப் பயிலரங்கம் 
(09.12.2021 –  15.12.2021) 
அறிவிப் ம் அைழப் ம்  

மாந்தன் தன் ேதைவகைள ம் க த் கைள ம் ெத க்கப் பயன்ப த் ய 
க கேள எ த்  ைறகளாகும். இவ்ெவ த்  ைறகள் ெதாடக்கத் ல் கு களாக 
இ ந்தன. ன்னர் ஒவ்ேவார் ஒ க்கும் ஓர் எ த்  என் ம் ைல உ வா ற் . 
இவ்ெவ த் ைலேய காலந்ேதா ம் மாற்றத் ற்கு ஆட்பட்  இன் ள்ள வ வ வ 
ைலைய எய் ய .  த ழ் ெமா ன் வ வ வ ம் இத்தைகய ைலக்கு ஆட்பட் க் 

காலந்ேதா ம் மாற்றம் எய்  வந் ள்ள . 

த ழ் ெமா ன் ெதான்ைமயான எ த்  வ வமான த ன் அ த்தகட்ட 
வளர்ச்சியாக உ வான எ த் ைற வட்ெட த்  ஆகும். வட்டமாகச் சு த்  
எ தப்பட்டதால் இவ்ெவ த்  ைறக்கு இப்ெபயர் ஏற்பட்ட . இவ்ெவ த்  வட்டம், 
நானாேமானம், ெதக்கன் மைலயாளம் என் ம்  அைழக்கப்ெப ம்.  

கி. . ன்றாம் ற்றாண்  தல் இவ்ெவ த்  ைற வழக்கத் ற்கு வந் ள்ள . 
ந கற்க ம் பாைன ஓ க ம் ெசப்ேப க ம் இவ்ெவ த்  ைற 
காணப்ப கிற . இவ்வட்ெட த் க் கல்ெவட் கள் வடத ழகத் ல் த ம , 

ப் ரம் பகு க ம் பாண் ய நாட் ப் பகு க ம் ேசரநாட் ப் பகு க ம் 
காணப்ப கின்றன.  கி. . பத்தாம் ற்றாண் க்குப் ன்னர் இவ்ெவ த்  ைற 
த ழகத் ல் ெசல்வாக்கு இழந் ட்ட .  

எனேவ இத்தைகய சிறப் க்க எ த்  ைறைய மாணவர்க க்குப் 
ப ற் க்கும் ேநாக்கில் ெசம்ெமா த் த ழாய்  மத் ய வனம் இந்தப் ப லரங்ைக 
நடத்தத் ட்ட ட் ள்ள . 

வட்ெட த் த் ேதாற்றத் ன் வரலாற் ப் ன்ன , இவ்ெவ த் கள் கிைடத்த 
இடங்கள், சமயத் ெதாடர் , இவ்ெவ த் கைள வாசித்த தல், எ தப் பழக்குதல் 
ஆகியைவ ம் இப்ப லரங்கில் நடத்தப்ெப ம். ேம ம்,  வட்ெட த் க் கல்ெவட் ைன 



ேநர யாகச் ெசன்  வாசித்த யக் கள ஆய் ம் இப்ப லரங்கில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 
ஆய்  மாணவர்கள் மட் ம் இப்ப லரங்கில் பங்ேகற் ப் பயன்ெபறலாம்.  

ஆய்  மாணவர்கள் ேநர யாகப் பயன்ெப ம் வைக ல் நடத்தப்ெப ம் 
இப்ப லரங்கில் ெதால் யல் ைற சார்ந்த அ ஞர்கள் ப ற்சி அ க்க உள்ளனர். த ழ், 
வரலா , ெதால் யல் ஆகிய ைறக ல் ஆய் யல் ைறஞர், ைனவர் பட்ட ஆய்  
ேமற்ெகாள் ம் மாணவர்கைள இப்ப லரங்கில் பங்குெபற் ப் பயன்ெப மா  
அைழக்கிேறாம். 

பயிலரங்க விதி ைறக ம் விவரங்க ம் கீழ்வ மா : 

1. ப லரங்கில் கலந் ெகாள்ள அ ம க்கப்ப பவர்க ன் எண் க்ைக 20. 
2. ப லரங்கு நைடெப ம் நாட்கள்: 09.12.2021 தல் 15.12.2021 ய ஏ  நாட்கள். 
3. ப லரங்கு ேநரம்: காைல: 10.00 - 01.00 & மாைல: 02.00 - 05.00. 
4. பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கு டத்ைதத் தாங்கேள ஏற்பா  ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். 
5. பங்ேகற்பாளர்க க்குப் பயணப்ப ம் நாட்ப ம் மத் ய அரசு ைறக ன்ப  

வழங்கப்ப ம். 
6. பங்ேகற்பாளர்க க்கு ம ய உண ம், ேத ம் வனத் ன் சார் ல் வழங்கப்ப ம். 
7. ப லரங்கில் கலந் ெகாள்ள ம் ேவார் இதன் கீ ள்ள ண்ணப்பத்ைத 

ைற ெசய்  workshope@cict.in என்ற ன்னஞ்சல் கவ க்கு அ ப் தல் 
ேவண் ம். இப்ப லரங்ைகப் பற் ய கூ தல் வரங்கைளத் ெத ந் ெகாள்ள 
ேமற்கண்ட ன்னஞ்சல் லமாகேவ ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ம். எக்காரணத்ைதக் 
ெகாண் ம் ெதாைலேபசி/அைலேபசி வ யாகத் ெதாடர் ெகாள்ளக்கூடா .  

8. ப லரங்கக் கட்டணம் ஏ ம் இல்ைல. 
9. ெசம்ெமா  வன ைறக ன்ப  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு 

ன்னஞ்சல்/ லனம் வ யாக மட் ம் அைழப்பாைண அ ப்  ைவக்கப்ப ம். 
10. பங்ேகற்பாளர்கள் ெசம்ெமா  வன ைறகைளப் ன்பற் ட ேவண் ம். 
11. ைற  ெசய்யப்ெபற்ற ண்ணப்பங்கள் வந் ேசர ேவண் ய இ  நாள் 30.11.2021. 

காலதாமதமாக வ ம் ண்ணப்பங்கள் எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் 
ஏற்கப்படமாட்டா.  

12. இப்ப லரங்கில் பங்ேகற்கத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்க க்கு 01.12.2021 அன்  
ன்னஞ்சல்/ லனம் லமாகத் தகவல் ெத க்கப்ப ம்.   

 



ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனம், ெசன்ைன 

வட்ெட த் ப் பயிலரங்கம் 
 (09.12.2021 – 15.12.2021) 

விண்ணப்பப் படிவம் 
 

1. ெபயர் 
தமிழ்  

ஆங்கிலம்  

2. பிறந்த நாள்/ வய   

3. பா னம்                

4. வகுப்  (✓ ெசய்க) 
ெபா  

இதர 
பிற்ப த்தப்பட்ட 

வகுப்பினர் 

பட் யல் 
வகுப்பினர் 

   

5. கல்வித் தகுதிகள்  

6. 
ஆய்வியல் நிைறஞர் / ைனவர் 
பட்டப் ப ப்பில் ேசர்ந்த 
நாள்/ஆண்  

 

7. ஆய்வியல் நிைறஞர் / ை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 


