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பயிலர�க� -  4 

வரலா�, ச�கவிய� ம��� மானிடவிய� �ல� 

தமிழ� வா�ெமாழி மர�க�� ெச�ெமாழி� தமிழில�கிய� பதி�க�� 

(16.09.2021 – 22.09.2021) 

அறிவி��� அைழ��� 

                ச�க அைம��கேள இல�கிய� ேதா�ற�தி�� அ��தளமாக அைமகி�றன. 

இ�த அைம��க����ளி���� வா�ெமாழி மர�க� மிக ��கிய� ப�� 

வகி�கி�றன. மா�தவின� ேவ�ைடயா�ய நிைலயி���� ேவளா�ைம� ெதாழி� 

ெச��� நிைல�� மாறிய பி�ன� வணிக நிைல�� வள��� ��ேனறி��ள�.  

  ப�நிைல வள��சி ெப��வ�த மா�தவின� �த�� ேதா�றிய இட� 

இெல�ாியா எ�ப� பாவாணாி� ஆ�� ��பாக இ��த�. �கா� எ�ய� (Scott-

Elliot) �மாி� க�டேம �த� மா�தவின�தி� ேதா�ற� ப�தி எ�� The Story of 

Atlantis and the Lost Lemuria எ�ற ��� �றி�பி���ளா�. தமி� மா�தவின� 

ேதா�றிய வரலா� ப�றிய ஆ��க�� ெதாட���ெகா��தா� உ�ளன. ���காாி� 

நட�த�ெப�ற கட� அகழா��களி� �ல� அ�நகாி� கால� கி.�. ப�தாயிர� 

ஆ��க� பழைம உைடய� எ�ப� ெம��பி�க�ப���ள�.  

  மா�தவின� ெதாட�கநிைலயி� வா�ெமாழி மர�கைளேய ெகா����தன. அ� 

வா�ெமாழி மர�கைள� கால� காலமா� மா�தவின� ைக�ெகா�� வ�த நிைலயி� 

அறி� வள��சி ெப�ற பி�ன� ஏ��ல�கிய�கைள வ����ெகா�டன. இ�த 

வள��சிநிைல� கால�தி� ேதா�றிய ெதா�கா�பிய�, தமி�ெமாழியான� ‘வழ��� 

ெச����’ ெகா�ட இர�ைடவழ�� ெமாழி எ�பைத� �றி�பி�கி�ற�.  

  உலக� ��வ�� இல�கிய� ேதா�ற�தி� ெதாட�கநிைல வா�ெமாழி மர� 

வழி�ப�டதாகேவ இ��தி��கிற�. எ��தி� பதி�� மர� ஏ�ப�ட பி�ன� 

வா�ெமாழி மர�களி� தா�க� அத�� வ�� பதி�தன. ெச��� இல�கிய ஆ�க� 



��களாகிய உவைம, எ�ைக, உ�வக�, உ��ைற ேபா�றன வா�ெமாழி 

மர�களி���ேத ைக�ெகா�ள� ெப�றதாக ஆரா��சியாள�க� �றி�பி�கி�றன�. 

இ�த� பி�னணியி� தமிழ�களி� வா�ெமாழி, இல�கிய மர�க� �றி�த ஆ��கைள 

வள��ெத��க ேவ��ய ேதைவ��ள�. 

  தமிழாி� ேவ�ைட �ைறைம, உண��ைற, ம���வ�, அறிவிய�, 

ேவளா�ைம இவ�ைற உ�ளட�கிய வா�ெமாழி மர� ப�றிய வரலா�, கைல மர�க� 

ேபா�றனவ�ைற ஆ�� மாணவ�க���� பயி��வி��� ேநா�கி� ெச�ெமாழி� 

தமிழா�� ம�திய நி�வன� இ�பயிலர�ைக நட��கிற�. பயி��ைர, கள ஆ�� 

எ�� இ� வ�வி� இ�பயிலர�க� நைடெப��. ஆ�� மாணவ�க� ம��ேம 

இ�பயிலர�கி� ப�ேக�க ����.  

  ஆ�� மாணவ�க� ேநர�யாக� பய�ெப�� வைகயி� நட�த�ெப�� 

இ�பயிலர�கி� �ைறசா��த அறிஞ�க� பயி�சி அளி�க உ�ளன�. தமிழிய� ஆ��� 

கள�ைத வள�ப���� வைகயி� ஆ�விய� நிைறஞ�, �ைனவ� ப�ட ஆ�� 

மாணவ�க� இ�பயிலர�கி� ப��ெப��� பய�ெப�மா� அைழ�கிேறா�. 

பயிலர�கி� விதி�ைறக��, விவர�க�� கீ� வ�மா�: 

1. பயிலர�கி� கல��ெகா�ள அ�மதி�க�ப�ேவாாி� எ�ணி�ைக 25 

2. பயிலர�� நைடெப�� நா�க�: 16.09.2021�த� 22.09.2021வைர (ெதாட��� 7 

நா�க�) 

3. பயிலர�� ேநர�: 10.00 - 01.00 வைர & 02.00 - 5.00 வைர. 

4. ப�ேக�பாள�கேள த��மிட�ைத ஏ�பா� ெச��ெகா�ள ேவ���. 

5. ப�ேக�பாள�க���� பயண�ப�, தின�ப� ம�திய அர� விதி�ைறகளி�ப� 

வழ�க�ப��. 

6. மதிய உண��, ேதநீ�� நி�வன�தி� சா�பி� வழ�க�ப��. 

7. பயிலர�கி� கல��ெகா�ள வி���ேவா� இத� கீ��ள வி�ண�ப�ைத 

நிைற�ெச�� hsa@cict.in எ�ற மி�ன�ச� �கவாி�� ம��ேம அ���த� 

ேவ���. இ�பயிலர�ைக� ப�றிய ��த� தகவ�கைள� ெதாி��ெகா�ள 

ேம�க�ட மி�ன�ச� �லமாகேவ ெதாட��ெகா�ள ேவ���. 

எ�காரண�ைத� ெகா��� ெதாைலேபசி வழியாக� ெதாட�� ெகா�ள��டா�.  



8. வி�ண�ப� க�டண� ஏ�� இ�ைல. 

9. வி�ண�ப� உாிய வழியாக அ��ப�ப�த� ேவ���. 

10. ெச�ெமாழி நி�வன விதி�ைறகளி�ப� ேத��ெத��க�ப�டவ�க��� 

மி�ன�ச�/�லன� வழியாக ம��ேம ப�ேக�� ஆைண அ��பி ைவ�க�ப��. 

11. ப�ேக�க அைழ�க�ப�� ஆ�விய� நிைறஞ�, �ைனவ� ப�ட ஆ�� 

மாணவ�க� த�க� ெநறியாளாிடமி���� �ைற� தைலவாிடமி���� ஒ��த� 

ெப�� வ�தா� ம��ேம அ�மதி�க�ப�வ�.  

12. ப�ேக�பாள�க� ெச�ெமாழி நி�வன விதி�ைறகைள� பி�ப�றிட ேவ���. 

13. வி�ண�ப� வ�� ேசரேவ��ய இ�தி நா� 11.09.2021. இத��� பி�வ�� 

வி�ண�ப�க� எ�காரண�ைத� ெகா��� ஏ�க�படமா�டா�.  

14. இ�பயிலர�கி� ப�ேக�க� ேத��ெத��க�ப�டவ�க��� 13.09.2021அ�� 

மி�ன�ச� �ல� தகவ� ெதாிவி�க�ப��.   

       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ெச�ெமாழி� தமிழா�� ம�திய நி�வன� 

வரலா�, ச�கவிய� ம��� மானிடவிய� �ல� 

       தமிழ� வா�ெமாழி மர�க�� ெச�ெமாழி� தமிழில�கிய� பதி�க�� 
 (16.09.2021 – 22.09.2021) 

வி�ண�ப� ப�வ� 

1.  ெபய� 
தமி�  

ஆ�கில�  

2.  பிற�த நா�/ வய�  

3.  பா�ன�                

4.  வ��� (✓ ெச�க) 
ெபா�            இ.பி.வ.           ப��ய� இன�தவ�  

5.  க�வி� த�திக�  

6.  
ஆ�விய� நிைறஞ� / �ைனவ� 

ப�ட� ப��பி� ேச��த 

நா�/ஆ�� 

 

7.  �ைனவ� ப�ட ஆ��� தைல��  

8.  

ப�கைல�கழக�/க��ாி/நி�வன 

�கவாி 

(ெதாைலேபசி/ மி�ன�ச� 

�கவாி�ட�) 

 

9.  

இ�ல �கவாி 

(ெதாைலேபசி/ மி�ன�ச� 

�கவாி�ட�) 

 

 

10.  �லன எ�  

 

 

நா�  :               (ைகெயா�ப�) 

இட�: 

      உாிய ��திைர�ட�      உாிய ��திைர�ட� 

�ைற� தைலவாி� ேமெலா�ப�         ெநறியாளாி� ைகெயா�ப� 

 

நிழ�பட� 


