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ஆவணகம் வைலத்தளம் (Avanavaham) 

  

 2017 ைதப்ெபாங்கலன்று ெதாடங்கப்பட்ட ஆவணகம் வைலத்தளத்தில் கீழ்வரும் 
விடயங்கள் இைணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

வைக எண்ணிக்ைக 

நூற்பட்டியல் 191 

ஒலிச்ேசகரம் 30 

படங்கள் ேசகரம்   100 

நிகழ்படச் ேசகரம் 12 

ேமற்ேகாள்கள்   4 

குறுங்கால ஆவணங்கள் 200 

எழுத்தாவணங்கள் 14 

தனிநபர் ேசகரங்கள் 2 

ஓவியங்கள் ேசகரம் 24 

ைகெயழுத்து ஆவணங்கள் 10 

 
ஆவணவாக்க அனுமதிகள் (Rights Management) 

 

● ஜனவr மாதத்தில் கீழ்வருேவார் தமது ெவளியடீுகைள ஆவணவாக்குவதற்கான 

அனுமதியிைன பதிவுெசய்துள்ளனர். 

 

ெவளியடீ்டாளர்கள் 

★ Jaffna National College of Education 
 

எழுத்தாளர்கள் 

★ கந்தசாமி, நாராயணபிள்ைள 

★ சதாசிவம், அமிர்தலிங்கம் 

★ பாலகிருஷ்ணன், இரகுவரன் 

★ ஆனந்தராணி நாேகந்திரன் 

★ சந்திரகலா ேவலு 

★ லதா, க. 

★ கருணாகரன், கிருஷ்ணன் 

★ சரவணன், க. 

★ சிவேசகரன், சிவலிங்கம் 

★ ேவலும்மயிலும், கந்ைதயா 



★ முல்ைலதிவ்யன், அ. 

★ யேசாதா கண்ணன் 

★ ேதனுஷா நாேகஸ்வரன் 

★ ேதவகி ராேமஸ்வரன் 

★ தர்ஷன், அருளானந்தம் 

★ தர்மினி பத்மநாதன் 

★ கேணஷன், தர்மேதவன் 

★ தமிழ்கவி 
★ சரவணன், ைக. 

★ அம்ரா புஹாr 

★ மிஷாந்தி ெசல்வராஜா 

★ ஞானமாதங்கி, எஸ். 

★ சிவாஸ்கந்தஸ்ரீ 

  
காப்புப்படி (Backup) 

  

 மாதாந்தம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மின்வருடப்படும் ஆவணங்கள் காப்புப்படியிற்காக 
ெகாழும்பு அனுப்பப்படுகின்றன. அதில் நூலக இலக்கங்கைள ெகாண்ட ஆவணங்கள் வன் 
தட்டுக்களில் பதிேவற்றப்படுகின்றன. இம்முைற 23.01.2017 அன்று நூலக எண்  21001– 
32500 வைரயான ஆவணங்களுக்கான கைடசி காப்புப்படி கிைடக்கப்ெபற்றது. 

  
 

நிர்வாகம் (Administration)  

 

 கட்ைடபிராய், யாழ்ப்பாணத்தில் அைமந்திருந்த யாழ்ப்பாணக அலுவலகம் 
இம்மாதத்திலிருந்து இல. 100, ஆடியபாதம் வதீி, ெகாக்குவில் என்ற முகவrயிற்கு 
மாற்றப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்துக்கு அருகில் அதிக வசதிகளுடன் 
கூடியதாக உள்ள இந்த அலுவலகம் மூலம் நூலகச் ெசயற்பாடுகைள ேமலும் விருத்தி 
ெசய்ய முடியும் என எதிர்பார்க்கிேறாம். 

 
 

வரவு ெசலவு அறிக்ைக (Financial Statement) 

 

 ஜனவr மாதத் ேதைவகளுக்காக ரூ. 457,083.73 ெசலவானது. இதில் ஆளணியினருக்கான 

ெகாடுப்பனவுகள் 246,925.00, உபகரணம் மற்றும் பராமrப்பு ெசலவு 123,000.00, வாடைக 30,000.00, 

ெதாைலேபசி மற்றும் இைணயம் 21,307.73, மின்சாரம் 4,895.00 மற்றும் ஏைனய ெசலவுகளும் 

உள்ளடங்குகின்றன. 

 

 ஜனவr மாதம் ஐக்கிய அெமrக்க அன்பர்கள் ஊடாக 337,000.00 ரூபாவும் அவுஸ்திேரலிய 

அன்பர்கள் ஊடாக 110,000.00 ரூபாவும் கனடா அன்பர்கள் ஊடாக 102,563.33 ரூபாவும் ரூபாவும்  

நன்ெகாைடயாக கிைடக்கப்ெபற்றது. 

 

இலாப ேநாக்கற்று இயங்கும் நூலக நிறுவனம் ெகாைடயாளர்களின் நன்ெகாைடயிேலேய இயங்கி 
வருகிறது. அவ்வைகயில் நன்ெகாைட வழங்கிய அைனவருக்கும் எமது நன்றிகள். ெதாடர்ந்தும் எம் 

பணிகளுக்கு உதவ ேவண்டும் என்று ேகட்டுக் ெகாள்கிேறாம். 

 
நன்றி. 


