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ெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழி         தமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழா         ம தியம தியம தியம தியம தியம தியம தியம திய        நி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வன         
((த னா சித னா சித னா சித னா சித னா சித னா சித னா சித னா சி  நி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வன ,,  மனிதவளமனிதவளமனிதவளமனிதவளமனிதவளமனிதவளமனிதவளமனிதவள  ேம பாேம பாேம பாேம பாேம பாேம பாேம பாேம பா   அைம சகஅைம சகஅைம சகஅைம சகஅைம சகஅைம சகஅைம சகஅைம சக ,,  இ தியஇ தியஇ தியஇ தியஇ தியஇ தியஇ தியஇ திய  அரஅரஅரஅரஅரஅரஅரஅர ))  

சாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைல   ேபா வரேபா வரேபா வரேபா வரேபா வரேபா வரேபா வரேபா வர   நி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வன    வளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாக , , ற சாைலற சாைலற சாைலற சாைலற சாைலற சாைலற சாைலற சாைல, , தரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணி, , ெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைன  ––  600 113600 113  

CCEENNTTRRAALL   II NNSSTTII TTUUTTEE  OOFF  CCLL AASSSSII CCAALL   TTAAMM II LL   
((AAnn  aauuttoonnoommoouuss  IInnssttiittuuttiioonn  uunnddeerr   MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  NNeeww  DDeellhhii))  

TThhee  II nnsstt ii ttuuttee  ooff   RRooaadd  TTrr aannssppoorr tt   CCaammppuuss,,  110000  FFeeeett   RRooaadd,,  TTaarr aammaannii ,,  CChheennnnaaii   ––  660000  111133  

நாநாநாநாநாநாநாநா ::        0066..66..22001199  
  

ெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யரெச ெமாழி  தமி கான யர தைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவ         வி கவி கவி கவி கவி கவி கவி கவி க         22001188--22001199  
ெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழெமாழிவி கான அைழ   

  

ெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிழாதமிழா   ம திய நி வன  ம திய நி வன  ெச ெமாழி  தமி கான ெச ெமாழி  தமி கான யரயர தைலவதைலவ   
விவி  தி ட தி தி ட தி கீகீ   ெச ெமாழி  தமி  தைலசிற த ப களி ைப  ெச தி  ெச ெமாழி  தமி  தைலசிற த ப களி ைப  ெச தி  
சிற த அறிஞ க  சிற த அறிஞ க  வி கவி க   வழ கி  வழ கி  சிற பிசிற பி   வ கிறவ கிற ..  அ வைகயிஅ வைகயி   20120188  ஆ  ஆ  
ஆ  வி க கான ஆ  வி க கான ெமாழி க  வரேவ க ப கி றனெமாழி க  வரேவ க ப கி றன..  கீ க டகீ க ட  அைனஅைன   
வி கவி க   இ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யரஇ திய  யர தைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவதைலவ   அவ களா  வழ க பஅவ களா  வழ க ப ..  

  
  

11..  ெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பிய   விவிவிவிவிவிவிவி   ((மதிமதி   சா றிதசா றித , , நிைனநிைன   பாிபாி , , பாபா   
ஐஐ   இல சஇல ச   பாிபாி   ெதாைகெதாைக  ஆகியைவஆகியைவ  இதிஇதி   அடஅட ))  --  ஆ ேதாஆ ேதா   ஓஓ   இ தியஇ திய  
அறிஞஅறிஞ   ஒஒ   விவி ..  
  

  

22..  றறறறறறறற   டடடடடடடட   விவிவிவிவிவிவிவி   ((மதிமதி   சா றிதசா றித , , நிைனநிைன   பாிபாி , , பா  பா  ஐஐ   இல சஇல ச   பாிபாி   

ெதாைகெதாைக  ஆகியைவஆகியைவ  இதிஇதி   அஅடட ))  --  ஆ ேதாஆ ேதா   இஇ   வி கவி க   ––  அயஅய   

நா டவநா டவ   ஒஒ , , அய நாஅய நா   வாவா   இ தியஇ திய   ஒஒ ..  
  
  

33..  இளஇள   அறிஞஅறிஞ   விவி   ((மதிமதி   சா றிதசா றித , , நிைனநிைன   பாிபாி , , பா  பா  ஒஒ   இல சஇல ச   பாிபாி   

ெதாைகெதாைக  ஆகியைவஆகியைவ  இதிஇதி   அடஅட ))  --  ஆ ேதாஆ ேதா   ஐஐ   வி கவி க ..  இ விள பர திஇ விள பர தி   
கைடசி ேததிகைடசி ேததி   பப   வயதிவயதி   நா பநா ப   வயதிவயதி   இைடஇைட ப டப ட  இ தியஇ திய  இளஇள   

அறிஞஅறிஞ கக   உஉாியாிய ..  

வழிகாவழிகாவழிகாவழிகாவழிகாவழிகாவழிகாவழிகா   ெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறகெநறி ைறக   ::  
11..  ப ைட காலப ைட கால   ெதாட கிெதாட கி  கிகி..பிபி..600 600 வைரயிலானவைரயிலான  தமிழியதமிழிய   சா தசா த  இல கியஇல கிய , , இல கணஇல கண , , 

ெமாழியியெமாழியிய , , ெமாழிெபயெமாழிெபய , , வரலாவரலா , , கைலககைலக , , க டடவியக டடவிய , , ெதா ெபா ளியெதா ெபா ளிய , , 

நாணயவியநாணயவிய , , க ெவ யக ெவ ய , , வவ யியியய , , ப பாப பா   த யத ய  ைறகளிைறகளி   
ேம ெகா ள ப டேம ெகா ள ப ட  ஆ கஆ க   விவி ெபறெபற   த தி ைடயைவத தி ைடயைவ..  
  
  

22..  இ தியாஇ தியா  அ லாதஅ லாத  ஏேதஏேத   ேவேவ   நா ைடயநா ைடய  கட சீகட சீ   ((ெச நிைலயிெச நிைலயி   

நட பி ளநட பி ள ))  உைடயவஉைடயவ   அய நா டவஅய நா டவ   ஆவாஆவா ..  
  

  

33..  இ தியாவிஇ தியாவி   கட சீ ைடகட சீ ைட  உைடயவஉைடயவ   இ தியாஇ தியா  அ லாதஅ லாத  ஏேதஏேத   ேவேவ   நாநா   

வா வ பவ மானவா வ பவ மான  ஒ வஒ வ   அ லஅ ல     இ தியஇ திய   மகனாகமகனாக  இஇ   பிபி   

ேவெறாேவெறா   நாநா   ாிைமாிைம  ெப றி கி றெப றி கி ற  ஒ வஒ வ   அய நாஅய நா   வாவா   இ தியஇ திய   ஆவாஆவா ..  
  

  

44..  அறிஞ கஅறிஞ க   ெமாழிெமாழி  ஆ வஆ வல கல க   க விக வி//ஆஆ   நி வன களிநி வன களி   தைலைமதைலைம  
அ வல கஅ வல க   த தி ளத தி ள  அறிஞ கைளஅறிஞ கைள    ெமாழியலாெமாழியலா ..  
  

  

55..  அறிஞஅறிஞ   எவஎவ   த ைமத ைம   தாேமதாேம  விவி காககாக  ெமாழிெமாழி ெகா ளெகா ள   டாடா ..  
  

  

66..  ெமாழி கெமாழி க   வ ப யிவ ப யி ,,  ெம ப யிெம ப யி   அ ப ப தஅ ப ப த   ேவேவ ..  
  

  

77..  ெமாழி கெமாழி க   இய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய ந ,,  ெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழாதமிழா   ம தியம தியம தியம தியம தியம தியம தியம திய  நி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வனநி வன ,,  எஎஎஎஎஎஎஎ . . 4400,,  றறறறறறறற   
சாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைலசாைல,,  சாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வரசாைல ேபா வர   வளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாகவளாக ,,  தரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணிதரமணி,,  ெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைனெச ைன  ––  660000  111133  எஎ   கவாிகவாி , , 

22001199  ஜுைலஜுைலஜுைலஜுைலஜுைலஜுைலஜுைலஜுைல  66ஆஆ   நாளிநாளி   அ சஅ ச   வழிவழி  அ பிஅ பி  ைவ க படைவ க பட  ேவேவ ..  
  
  

இய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய நஇய ந   



        
  

ெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழி     தமி கானதமி கானதமி கானதமி கானதமி கானதமி கானதமி கானதமி கான  யர தைலவயர தைலவயர தைலவயர தைலவயர தைலவயர தைலவயர தைலவயர தைலவ   விவிவிவிவிவிவிவி கககககககக   
ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழிெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி   ப வப வப வப வப வப வப வப வ   

II ..  பாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க ப   விவிவிவிவிவிவிவி   ((√√√√√√√√  ெச கெச க))  

  

((அஅ))  ெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பியெதா கா பிய   விவிவிவிவிவிவிவி     
((இ தியஇ திய   ம க ாியம க ாிய ))  

  

((ஆஆ))  றறறறறறறற   டடடடடடடட   விவிவிவிவிவிவிவி     

((ii ))  அய நா டவஅய நா டவ       

((ii ii ))  அய நா வாஅய நா வா   இ தியஇ திய     

((இஇ))  இளஇளஇளஇளஇளஇளஇளஇள   அறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞ   விவிவிவிவிவிவிவி   ((3030--40 40 வயவய   

வர பிவர பி   வவ   இ தியஇ திய  இளஇள   

அறிஞ கஅறிஞ க ))  

  

  

II II ..  பாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க ப   ைறகைறகைறகைறகைறகைறகைறகைறக   ((√√√√√√√√  ெச கெச க))  
  

இல கணஇல கண     இல கியஇல கிய     ெமாழிெபயெமாழிெபய     கைலககைலக     

க டட கைலக டட கைல    ெதா யெதா ய     க ெவ யியக ெவ யிய     நாணயவியநாணயவிய     

வ யியவ யிய     ப பாப பா     ெமாழியியெமாழியிய     

  
      II II II ..  பாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைர   அறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞ   ெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபய   

                        

                        

  
கவாிகவாி  

  

ெதாைலேபசிெதாைலேபசி  எஎ   

மி ன சமி ன ச   கவாிகவாி  

  
  
  
  
  

        

22001188--20120199  ஆஆஆஆஆஆஆஆ   ஆ கானஆ கானஆ கானஆ கானஆ கானஆ கானஆ கானஆ கான  பாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைரபாி ைர  

11..  பாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க பபாி ைர க ப   அறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞஅறிஞ   ெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபய   
  

22..    கவாிகவாி  

  

ெதாைலேபசிெதாைலேபசி  எஎ   

மி ன சமி ன ச   கவாிகவாி  

  
  
  
  

  

33..  ((அஅ))  பிற தபிற த  நாநா   
நாநா   

  
மாதமாத   

  
ஆஆ   

                

((ஆஆ))  வயவய   
  

  ஆ கஆ க   
    



44..  ((அஅ))  க விக வி   த திகத திக   ::  
ப கைல கழக திப கைல கழக தி   ெபயெபய , , 

ஆஆ , , வவ //தரதர   

  

  

((ஆஆ))  பணிவிவர கபணிவிவர க   ::  
பணியா றியபணியா றிய  நி வனநி வன ,,  பதவிபதவி,,  
பணியா றியபணியா றிய  காலகால   

  

  

((இஇ))  சிற பறிசிற பறி   ெப ளெப ள  ைறைற    

  

  
  
  

55..  கக //  ெவளி கெவளி க   ::  

((அஅ))  எ தியைவஎ தியைவ  

((ஆஆ))  பதி பி தைவபதி பி தைவ  

((இஇ))  ெமாழிெபய தைவெமாழிெபய தைவ  
  

(( ெபாெபா //ெமாழிெமாழி))  
  

  

66..  பாி ைர க ப பவரபாி ைர க ப பவர   

வழிகா தவழிகா த   பிபி..எஎ .. .., , .. . . 

ப டப ட   ெப ளெப ள  ஆரா சியாளாிஆரா சியாளாி   

எ ணி ைகஎ ணி ைக  

  

  

77..  ஏ கனேவஏ கனேவ  ெப ளெப ள  சிற கசிற க   

((அஅ))  விவி , , சிற ப டசிற ப ட   த யனத யன  

((ஆஆ))  ஆஆ   

((இஇ))  வழ கியவழ கிய  நி வனநி வன   
  

  
  
  
  
  

88..  ெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிைழதமிைழ   பரபர   

வைகயிவைகயி   ஆ றியஆ றிய  சிறசிற   ப களிப களி   

ப றியப றிய  விவர கவிவர க   
  

  
  

  

99..  கல ெகா டகல ெகா ட  மாநா கமாநா க / / 

கவியர ககவியர க //க தர கக தர க     
((இடஇட , , நாநா , , அைம பாள கஅைம பாள க , , 

ஆ க ைரஆ க ைர  ேபா றேபா ற  
விவர க டவிவர க ட ))  
  

  
  
  
  

    



1100..  ெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிேழாதமிேழா   

ெதாட ைடயெதாட ைடய  ய சிகளிய சிகளி   

பழ தமிபழ தமி   மரபிைனமரபிைன   

இ ைறயஇ ைறய  வள சிகைளவள சிகைள   

இைணஇைண   வைகயிவைகயி   

ஆ றி ளஆ றி ள  சாதைனகசாதைனக   

  

1111..  இ தஇ த  அறிஞைரஅறிஞைர   

பாி ைர பத கானபாி ைர பத கான  சிறசிற   

காரண ககாரண க , , வ வானவ வான  

சா கசா க , , ஏேதஏேத   

இ பிஇ பி ......  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
நாநா   ::  

  

பாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாி   ைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா ப   
  
  

∗∗  றிறிறிறிறிறிறிறி   ::   ேமேலேமேலேமேலேமேலேமேலேமேலேமேலேமேல  ஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ளஒ க ப ள  இடஇடஇடஇடஇடஇடஇடஇட   ேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைலேபாதவி ைல  எ றாஎ றாஎ றாஎ றாஎ றாஎ றாஎ றாஎ றா   தனிதனிதனிதனிதனிதனிதனிதனி   தாளிதாளிதாளிதாளிதாளிதாளிதாளிதாளி   விவர கவிவர கவிவர கவிவர கவிவர கவிவர கவிவர கவிவர க   

இைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலாஇைண க படலா ..    

                



        
  

ந னட ைதந னட ைதந னட ைதந னட ைதந னட ைதந னட ைதந னட ைதந னட ைத   சா றிதசா றிதசா றிதசா றிதசா றிதசா றிதசா றிதசா றித   
  
  

________________________________________________________  எ பவாிஎ பவாி   மகமக //மகமக , , __________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  எஎ   கவாியிகவாியி   

யி பவயி பவ   ஆகியஆகிய    ____________________________________________  எஎ   நாநா , , __________________________________________  

____________________________________________________________________________________  எஎ   கவாியிகவாியி   யி பவயி பவ   

ெச ெமாழி தமிெச ெமாழி தமி   விவி   ெமாழிய ப பவெமாழிய ப பவ   ஆகியஆகிய  திதி //தி மதிதி மதி//ெச விெச வி  

______________________________________________________________எ பவைரஎ பவைர   கட தகட த  ________________________________________________  

ஆ களாகஆ களாக  அறிேவஅறிேவ   எஎ   அவஅவ   ந ெலா கந ெலா க   உைடயவஉைடயவ   எஎ   இத லஇத ல   

உ தி கி ேறஉ தி கி ேற .  .  அவஅவ   எதிராகஎதிராக  நீதிம றநீதிம ற  வழவழ   எஎ   நி ைவயிநி ைவயி   இ ைலஇ ைல  

எ பேதாஎ பேதா   கட தகட த  கால திகால தி   ஒ ேபாஒ ேபா   அவ மீஅவ மீ   ச டச ட  நடவ ைகநடவ ைக  

ெதாடர ப கவி ைலெதாடர ப கவி ைல  எஎ   சா றளி கிேறசா றளி கிேற . .   

  
  ((__________________________________________________________________________________))  
  பாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாிபாி ைர பவாி   ெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபயெபய , , ைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா பைகெயா ப   

  
  

இடஇடஇடஇடஇடஇடஇடஇட   ::   
  

நாநாநாநாநாநாநாநா       ::   
  
  

  


