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ேகா.எண். 11-264/ெச.த.ம.நி./2020-21/கு யர த்தைலவர் வி கள்             நாள்: 12.5.2020 
 
ெப நர் 

1. அைனத்  ெசயலாளர்கள், இந்திய அர . 
2. தைலைமச் ெசயலாளர்கள், அைனத்  மாநில அர கள்/ஒன்றியப் பகுதிகள். 
3. ெசயலாளர்கள், கல்வித் ைற, அைனத்  மாநில அர கள்/ஒன்றியப் பகுதிகள். 
4. ைணேவந்தர்கள், அைனத்  இந்தியப் பல்கைலக்கழகங்கள்/மாநிலப் 

பல்கைலக்கழகங்கள்/நிகர்நிைலப் பல்கைலக்கழகங்கள். 
5. தைலவர்கள், அைனத்  இந்தியத் தரகங்கள், இந்திய ெவளி ற ச் ெசயலர் 

வழியாக, ெவளி ற  அைமச்சகம், இந்திய அர .  
6. கடந்த ஆண் களில் ெதால்காப்பியர் மற் ம் குறள் டம் வி ெபற்ேறார்.  

ெபா ள்: ெசம்ெமாழித் தமி க்கான கு யர த்தைலவர் வி கள் (2019-2020) -       
ெதால்காப்பியர் வி  (1), குறள் டம் வி  (2), இளம் அறிஞர் வி  (5)                 

ன்ெமாழி கள் வரேவற்ப  – ெதாடர்பாக. 
***** 

தமி  ெமாழி, இலக்கியம், பண்பா  ஆகியவற்றின் ேமம்பாட் ற்கான தைலசிறந்த பணி 
ெசய் ள்ள ேபரறிஞர்கைளப் பாராட் தற்காக ம், இளம் அறிஞர்கள் ேம ம் தமிழியல் ஆய்வில் 
ஈ பட் ப் ெப ம்பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ஊக்குதற்காக ம் இந்திய அர  ெசம்ெமாழித் 
தமி க்கான மத்தியத் திட்டத்தின்கீ  எட்  வி கைள வழங்க அ மதி அளித் ள்ள . எட்  
வி களில், ஓர் இந்திய அறிஞ க்கான வி  ெதால்காப்பியர் ெபயாி ம், இ  வி கள் 
(ஒன்  அயல் நாட்டவ க்கும் மற்ெறான்  அயல்நாட் ல் வா ம் இந்திய க்கும்) குறள் ட 
வி கள் என் ம் ெபயாி ம், ஐந்  வி கள் 30 தல் 40 வய  வைர ள்ள (விண்ணப்பங்கள் 
அ வலகத்ைதச் ேச ம் இ தி நாளில்) இளம் அறிஞர்க க்கு இளம் அறிஞர் வி  என்ற 
ெபயாி ம் வழங்கப்ப ம். வி கள் பற்றிய விவரங்கள் கீேழ தரப்பட் ள்ளன.  

1. ெதால்காப்பியர் வி  (மதிப் ச் சான்றித , நிைன ப் பாி , ஐந்  இலக்கம் பாய் 
பாி த் ெதாைக ஆகியைவ இதில் அடங்கும்) - ஆண் ேதா ம் ஓர் இந்திய அறிஞ க்கு ஒ  
வி . 

2. குறள் டம் வி  (மதிப் ச் சான்றித , நிைன ப் பாி , ஐந்  இலக்கம் பாய் பாி த் 
ெதாைக ஆகியைவ இதில் அடங்கும்) - ஆண் ேதா ம் இ  வி கள் – அயல் 
நாட்டவ க்கு ஒன் , அயல்நா  வா  இந்திய க்கு ஒன் . 

3. இளம் அறிஞர் வி  (மதிப் ச் சான்றித , நிைன ப் பாி , ஓர் இலக்கம் பாய் பாி த் 
ெதாைக ஆகியைவ இதில் அடங்கும்) - ஆண் ேதா ம் ஐந்  வி கள். 
இ விளம்பரத்தின் இ திநா க்குள் ப்ப  வயதிற்கும் நாற்ப  வயதிற்கும் இைடப்பட்ட 
இந்திய இளம் அறிஞர்க க்குாிய . 

…2/- 
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வி க க்கான தகுதிகள்: 

 ெச வியல் தமி  ெமாழிக்கும், இலக்கியத்திற்கும் அாிய பங்களிப் ச் ெசய்த க ெபற்ற 
அறிஞர்கைள அைடயாளம்கண்  ேபாற் ம் ேநாக்கத் டன் இ வி கள் 
வழங்கப்ப கின்றன. கி.பி. 600 வைர ள்ள ெச வியல் தமிழின் பல ைறகளில் ேதர்ந்த 
ஆராய்ச்சி ல்கள் எ திப் ெப ம்ெபயர் ெபற்ற விண்ணப்பதாரர்கேள இ வி க க்கு 
உாியவராவர். இலக்கணம், இலக்கியம், ெமாழிெபயர்ப் , ண்கைலகள், கட்டடவியல், 
ெதால் யல், கல்ெவட் யல், நாணவியல், வ யியல், பண்பா  ஆகிய ைறகளில் 1950 தல் 
2020 வைர (2019-20) பதிப்பிக்கப்ெபற் ள்ள ல்கேள கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ளப்ெப ம். 
வி க க்கான ெநறி ைறகள் யா ம் கீேழ தரப்பட் ள்ளன.  

ெநறி ைறகள் : 

1. பண்ைடக்காலம் ெதாடங்கி கி.பி.600 வைரயிலான தமிழியல் சார்ந்த இலக்கியம், 
இலக்கணம், ெமாழிெபயர்ப் , ண்கைலகள், கட்டடவியல், ெதால் யல், நாணயவியல், 
கல்ெவட் யல், வ யியல், பண்பா  த ய ைறகளில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய் கள் 
வி ெபறத் தகுதி ைடயைவ. 

2. இந்தியா அல்லாத ஏேத ம் ேவ  நாட் ைடய கட ச்சீட்  (ெசல் நிைலயி ம் 
நடப்பி ள்ள ) உைடயவர் அயல்நாட்டவராவார். 

3. இந்தியாவின் கட ச்சீட்  உைடயவ ம் இந்தியா அல்லாத ஏேத ம் ேவ  நாட் ல் 
வா ந் வ பவ மான ஒ வர் அல்ல  ன்  இந்தியக் கு மகனாக இ ந்  பின்  
ேவெறா  நாட் ன் கு ாிைம ெபற்றி க்கின்ற ஒ வர் அயல்நா  வா  இந்தியராவார். 

4. இந்தச் ற்றறிக்ைக அ ப்பப்பட் ள்ள கல்வி நி வனங்க ம், ைற அதிகாாிக ம் 
தகுதி ைடய கல்வியாளர்களின் விண்ணப்பங்கைளப் பாிந் ைரக்கலாம். 

5. விண்ணப்பப் பாிந் ைரகள் அறிஞர்களின் சிறப்பான பங்களிப்ைபத் ெதளிவாக 
எ த் க்காட் வதாக இ த்தல் ேவண் ம். விண்ணப்பங்கேளா  நன்னடத்ைதச் சான்றித  
உாிய அதிகாாிகளால் ைகெயாப்பமிட்  இைணக்கப்படல் ேவண் ம்.  

6. விண்ணப்பங்கைளப் பாிந் ைரக்கும்ேபா , அறிஞர்கள் அத் ைறயில் சிறப்பான பணி 
ெசய்தி ப்பைத வ த்தல் ேவண் ம். இளம் அறிஞர் வி க்கான விண்ணப்பதாரர் 
ெசம்ெமாழித் தமிழில் ஏேத ம் ஒ  ைறக்கு அாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்க ேவண் ம்.  

7. ஏற்கனேவ இந்த வி களில் ஒன்ைறப் ெபற்றவர் மீண் ம் விண்ணப்பிக்கக் டா . 
இறந் ேபான அறிஞர்கள் யா க்கும் இ வி  அளிக்கப்ெபறா . ஏேத ம் குற்றவியல் 
வழக்கில் ஏற்கனேவ தண் க்கப்பட்டவ க்கும், வழக்குமன்றத்தில் வழக்கு நி ைவயில் 
இ ப்பவ க்கும் வி  வழங்கப்ெபறமாட்டா . எனேவ, விண்ணப்பதாரர் இ பற்றிய 
உண்ைமையக் கட்டாயமாக விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட ேவண் ம். தவறான தகவல்கள் 
தரப்பட் க்குமாயின், அதற்கு விண்ணப்பதாரேர ப்ெபா ப்பாகக் க தப்ப வார்.  

8. அறிஞர்கைள வி க க்காகப் பாிந் ைர ெசய்ேவார் அதைன ெவளியில் ெதாியாமல் 
க க்கமாக ைவத் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம். விண்ணப்பிக்கும் அறிஞைரப் பற்றிய 
ெசய்திகைளப் பல வழிகளி ந்  பாிந் ைர ெசய்ேவார் அறிந் ெகாள்வ  நல்ல . 
அறிஞர்கள் தனியாகத்த ம் தகவல்கள் எ ம் பாிந் ைரேயா  அ ப்பப்ப தல் டா . 

9. அறிஞர் எவ ம் தம்ைமத் தாேம வி க்காக ன்ெமாழிந் ெகாள்ளல் டா . 

10. ஏற்கனேவ ெதால்காப்பியர் வி , குறள் டம் வி  ஆகியவற்ைறப் ெபற்றவர்கள் 
மட் ேம இந்த ஆண் ற்கான ெதால்காப்பியர் வி , குறள் டம் வி , இளம் அறிஞர் 
வி  ஆகியவற்றிற்கான விண்ணப்பங்கைளப் பாிந் ைரக்கலாம். ெசன்ற ஆண் களில் 
இளம் அறிஞர் வி  ெபற்றவர்கள் இந்த ஆண் ற்கான விண்ணப்பம் எதைன ம் 
பாிந் ைர ெசய்தல் டா .  

…3/- 
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11. ன்ெமாழி கள் வன்ப யி ம், ெமன்ப யி ம் அ ப்பப்ப தல் ேவண் ம். 

12. ன்ெமாழி கைளக் குறிப்பிட் ள்ள ப வத்தில் நிைற ெசய்  இயக்குநர், ெசம்ெமாழித் 
தமிழாய்  மத்திய நி வனம், எண். 40, ற ச் சாைல, சாைலப் ேபாக்குவரத்  நி வன 
வளாகம், தரமணி, ெசன்ைன – 600 113 என் ம் கவாிக்கு, 2020, ஜுன் 15ஆம் நாளிற்குள் 
அ சல் வழி அ ப்பி ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

 
 

 
இயக்குநர் 

 
நகல்: 

1. இயக்குநர், இந்திய ெமாழிகளின் ந வண் நி வனம், மானசகங்ேகாத்ாி, ைம ர் - 570006. 

2. ெசயலாளர், தமி  வளர்ச்சித் ைற, தமி நா  அர , ெசன்ைன - 600009. 

3. இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நி வனம், தரமணி, ெசன்ைன - 600113. 

  …4/- 
 
 
 

  



           இ தி நாள்: 15.06.2020  
ெசம்ெமாழித்  தமி க்கான கு யர த்தைலவர் வி கள் (2019-2020) 

ன்ெமாழி ப் ப வம் 

I. பாிந் ைரக்கப்ப ம் வி  (√ ெசய்க) 
 

(அ) ெதால்காப்பியர் வி   
(இந்தியக் கு மக்க க்குாிய ) 

 

(ஆ) குறள் டம் வி   
(i) அயல்நாட்டவர்   
(ii) அயல்நா வா  இந்தியர்  

(இ) இளம் அறிஞர் வி  (30-40 வய  
வரம்பிற்குள் வ ம் இந்திய இளம் 
அறிஞர்கள்) 

 

 

II. பாிந் ைரக்கப்ப ம் ைறகள் (√ ெசய்க) 
 

இலக்கணம்  இலக்கியம்  ெமாழிெபயர்ப்   ண்கைலகள்  
கட்டடக்கைல  ெதால் யல்  கல்ெவட் யல்  நாணயவியல்  

வ யியல்  பண்பா   ெமாழியியல்  

 
   III. பாிந் ைரக்கும் அறிஞர் ெபயர் 

            

            

 
கவாி 

 

ெதாைலேபசி எண் 

மின்ன சல் கவாி 

 
 
 
 
 

 

2019-2020 ஆம் ஆண் ற்கான பாிந் ைர 

1. பாிந் ைரக்கப்ப ம் அறிஞர் ெபயர் 
 

2.  கவாி 

 

ெதாைலேபசி எண் 

மின்ன சல் கவாி 

 
 
 
 

 

3. (அ) பிறந்த நாள் நாள் 
 

மாதம் 
 

ஆண்  
        

(ஆ) வய  
 

 ஆண் கள் 
 



4. (அ) கல்வித் தகுதிகள் : 
பல்கைலக்கழகத்தின் ெபயர், 
ஆண் , வகுப் /தரம் 

 

 

(ஆ) பணிவிவரங்கள் : 
பணியாற்றிய நி வனம், பதவி, 
பணியாற்றிய காலம் 

 

 

(இ) சிறப்பறி  ெபற் ள்ள ைற  

 

 
 
 

5. ல்கள்/ ெவளி கள் : 
(அ) எ தியைவ 
(ஆ) பதிப்பித்தைவ 
(இ) ெமாழிெபயர்த்தைவ 
 

( ற்ெபா ள்/ெமாழி) 
 

 

6. பாிந் ைரக்கப்ப பவர  
வழிகாட் த ல் பி.எச். ., . ட். 
பட்டம் ெபற் ள்ள ஆராய்ச்சியாளாின் 
எண்ணிக்ைக 
 

 

7. ஏற்கனேவ ெபற் ள்ள சிறப் கள் 
(அ) வி , சிறப் ப்பட்டம் த யன 
(ஆ) ஆண்  
(இ) வழங்கிய நி வனம் 
 

 
 
 
 
 

8. ெசம்ெமாழித் தமிைழப் பரப் ம் 
வைகயில் ஆற்றிய சிறப் ப் பங்களிப் ப் 
பற்றிய விவரங்கள் 
 

 
 

 

9. கலந் ெகாண்ட மாநா கள்/ 
கவியரங்குகள்/க த்தரங்குகள்  
(இடம், நாள், அைமப்பாளர்கள், 
ஆய் க்கட் ைர ேபான்ற 
விவரங்க டன்) 
 

 
 
 
 

  



10. ெசம்ெமாழித் தமிேழா  
ெதாடர் ைடய யற்சிகளி ம் 
பழந்தமி  மரபிைன ம் 
இன்ைறய வளர்ச்சிகைள ம் 
இைணக்கும் வைகயி ம் 
ஆற்றி ள்ள சாதைனகள் 

 

11. இந்த அறிஞைரப் 
பாிந் ைரப்பதற்கான சிறப் க் 
காரணங்கள், வ வான 
சான் கள், ஏேத ம் 
இ ப்பின்... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
நாள் : 

 
பாிந் ைரப்பவாின் ைகெயாப்பம் 

 
 
∗ குறிப்  : ேமேல ஒ க்கப்பட் ள்ள இடம் ேபாதவில்ைல என்றால் தனித் தாளில் விவரங்கள் 

இைணக்கப்படலாம்.  
  



 
 

நன்னடத்ைதச் சான்றித  
 
 

____________________________ என்பவாின் மகன்/மகள், _________________________ 

______________________________________________________ என் ம் கவாியில் 

கு யி ப்பவர் ஆகிய  ______________________ என் ம் நான், _____________________ 

__________________________________________ என் ம் கவாியில் கு யி ப்பவ ம் 

ெசம்ெமாழித்தமி  வி க்கு ன்ெமாழியப்ப பவ ம் ஆகிய தி /தி மதி/ெசல்வி 

_______________________________என்பவைரக் கடந்த ________________________ 

ஆண் களாக அறிேவன் என் ம் அவர் நல்ெலா க்கம் உைடயவர் என் ம் இதன் லம் 

உ தி கின்ேறன்.  அவ க்கு எதிராக நீதிமன்ற வழக்கு எ ம் நி ைவயில் இல்ைல 

என்பேதா  கடந்த காலத்தில் ஒ ேபா ம் அவர்மீ  சட்ட நடவ க்ைக 

ெதாடரப்பட் க்கவில்ைல என் ம் சான்றளிக்கிேறன்.  

 
 (_________________________________________) 
 பாிந் ைரப்பவாின் ெபயர், ைகெயாப்பம் 

 
 

இடம் : 
 

நாள்   : 
 
 

 


