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நலகம 2010

நலக ந�றவனதத�ன 2010 ஆம ஆணடகக�ன ச�யறப�டகள பறற�ய 
தகவலகள மழரமபபடததபபடடள�ன.

2010 இல நலகத த�டடதத�ல சம�ர 3,019 ம�னனலகள இர3ககபபட 
நலக ந�றவனம உதவ�யள�த.  (பககம 2)  இவறற�ல சம�ர 1,070 
பதத���ரககள நலக ந�றவனதத�ன மதல�வத எண3�ம 

’ஆவ3பபடததற ச�யறற�டடம�ன வ���க��ரல 2010’ மலம 
உரவ�ககபபடடரவ ஆகம. (பககம 7)

சம�ர 136 நனசக�ரடய��ரகள ஏறதத�ழ 1.6 ம�லலயன இலஙரக 
ரப�ககர� 2010 இல நலக ந�றவனததகக வழஙக�னர.  2009 உடன 
ஒபப�டரகய�ல நனசக�ரடய��ர எண3�கரக ஏறதத�ழ 
இரமடஙக�க� உள�தடன நனசக�ரடத சத�ரக 55%  ஆல 
அத�க��ததள�த.  நனசக�ரடய��ர,  ந�த�ப பயனப�ட பறற�ய 
தகவலகள www.noolahamfoundation.org இல வ���வ�க உள�ன. 

2010  இல ப��ளத�,  �ரவளத�,  ச�யறற�டடக கழககள 
உரவ�ககபபடடன.  அததடன ளம ம�ததத�ல நலக ந�றவனம �டட 
�>த�ய�கப (GA 2390) பத�வச�யயபபடடத.

�மக மடடதத�ல வ�ழ�பப3ரரவ ஏறபடததவம தகவலகர�க சக�ணட 
ச�லலவம சபரம�வ மயற��கள 2010 இல சத�டஙகபபடடன.  எடட 
அற�மக ந�கழவகளம இர ச�யறப�டட��ர �நத�பபம ஓர 
எண3�மம�ககப பய�ற��ப படடரறயம இடமசபறறன.  இததவ�� 
எண3றற �நத�பபககளம இடமசபறறன.  ஆணடறத�ய�ல நலக 
ந�றவனதத�ன ப��தம ந�ரறளவறறப ப3�பப��ர க.��>வன 
ச�யறப�டட வ���வ�ககம,  ளமமப�ட சத�டரப�ல தம�ழகததகக ஒர 
பய3தரதயம ளமறசக�ணடரநத�ர.  ச�யத�மடல ஒனரற 
சவ��ய�டவதறக�ன மனளன�டச ச�யறற�டடம ஒனறம 
ச�யறபடததபபடடத.

இநத இதழ�ல நலகச ச�யத�கள,  வ���க��ரல ச�யறற�டடம பறற�ய 
தகவலகளடன அற�வதத�ஙகள,  அற�வதசத�டரச��, �மக உர�ய�டல 
எனம கடடர�யம தகவல அற�த�றன சத�டரப�ன அற�மகசம�னறம 
இடமசபறக�னறன.  கடடறற இர3யக கரலகக�ஞ��யம�ன 
வ�கக�பபடய�வ�ன 2010 கக�ன ஆணடற�கரக ம>ளப��ச�ம�க�னறத. 
நலகவ�யல,  ஆவ3பபடததல சத�டரப�ல ச�யறபடடவரம நல 
ளதடடம,  உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம,  நலகத த�டடம,  தம�ழப 
பததக தகவல த��டட ஆக�ய 4  மயற��கள பறற�ய ��றநலகள 
அற�மகம�க�னறன. இநத நலகள அரனதரதயம www.noolaham.org இல 
கணடரடயல�ம.

உஙகள கரததககர� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

ச�வய��கம ந�த�யதவ�

இலணடன ��வளய�கம ரறற�ங அமமன ளக�ய�ல 
ந�ரவ�கதத�னர நலகச ச�யறப�டகளகக�க 2,000 
பவணடகர� நனசக�ரட அ��ததள�னர. 
(இலஙரக ரப� 347,200).  இதசத�ரக 2011 
ச�யறப�டகளககப பயனபடக�றத.  இதவர� 
க�லதத�ல ஒள� தடரவய�ல நலகததககக 
க�ரடதத அத�கடய சத�ரகய�ன இநத 
நனசக�ரட க�ரடபபத�ல த�ர.  �>வ�தத�னம 
அவரகளம உதவ�ய�ரநத�ர.  ��வளய�கம ளக�ய�ல 
ந�ரவ�கதத�னரகக எம மனபபரவம�ன நனற�கள.

2010 இல 3,109 ம�னனலகள

நலகத த�டடம�னத ஈழதத எழதத�வ3ஙகர� 
எண3�மம�கக� இர3யதத�னட�கக க�ரடககச 
ச�யயம ச�யறற�டடம�கம.  அத 2010 இல 3,109 
அச��வ3ஙகர� ஆவ3பபடதத�யள�த.

இத 2009 இல ஆவ3பபடததபபடட 
எண3�கரகய�ன 142 %  ஆகம எனபளத�ட 
ஓ��ணடல ஆவ3பபடததபபடட அத�கடய 
எண3�கரகயம�கம.

2010 இல நலக ந�றவனம�னத வ���க��ரல 
எனம ச�யறற�டடதத�னட�க ளந�டய�க 

ம�னனல�ககதத�ல ஈடபடடத.  இததவ�� நலகத 
த�டடததகக�ன ந�த�யதவ�களம எதவ�த 
தரடகளம�லல�மல வழஙகபபடடன.

2010 இல நலக ந�றவனதத�ன வ���க��ரல 
ச�யறற�டடதத�னட�க ���ந�கர,  ந�க��,  த�னம�ச, 
த�ர�,  த�னககத�ர,  பத�ய பம�,  ஆதவன ளப�னற 
பதத���ரககள சபரம�வ�ல ஆவ3பபடததப 
படடன.  நலக ந�றவனம ளந�டய�க உரவ�கக�ய 
ம�னனலகள அரனததககம நலகதத�டடத 
சத�ட��லககளம பயனபடததபபடடத.  ஒள� 
ளவரல ம>ணடம ச�யயபபடவரதத தவ�ரபபதம 
கடடரழபரப ஊககவ�பபதளம இதறக�ன 
க��3ம�கம.

2010  இல ளந�டய�க நலக ந�றவன மயற��ய�ல 
அலலத நலக ந�றவன அன��ர3யடன 
உரவ�க�ய ஈழதத ம�னனலக��ன எண3�கரக 
3,019 ஆகம.  எஞ��ய 90  ம�னனலகள மடடளம 
ளவற மயற��களட�க நலகத த�டடதத�ல 
இர3ககபபடடன.

கனட�வ�ல நலக அற�மகம

கனட�வ�ல, தம�ழ வ�கக�யடகஙகள, நலகம, தம�ழ 
ம�பத த�ஙகள ஆக�ளய�ர ஒரஙக�ர3நத ஒர 
தம�ழக க3�ரமப பயற��ப படடரற �னவ�� 16, 
2011 அனற இசகக�ரபள��வ�ல நரடசபறறத. 
இத�ல பத�சனடட வர�ய�ன ஆரவலரகள, 
நடபவ�யல��ரகள கலநத சக�ணட�ரகள. 
நலகம பறற�ய ந�கழததரல ப�ல� அவரகள 
ச�யத�ரகள.   கலநத சக�ணடவரகள பலர 
நலகதத�ன ளதரவரய நனக உ3ரநதவரக��க 
இரநத�ரகள.   நலகம எத�ரளந�ககம �வ�லகள 
பறற�க ளகளவ�கள மனரவககபபடடன. 
கனட�வ�ல தம�ழ கறபதறக�ன ஒர அ��ய வ�ம�க 
நலகம பயனபடல�ம எனறம இஙகள� தம�ழ 
வகபபகளகக இத அற�மகபபடததபபட 
ளவணடம எனறம ளவணடளக�ள மனரவககப 
படடத.   கலநத சக�ணடவரகளகக நலகம 
பறற�ய அற�மகப ப��ச�மம வழஙகபபடடத.
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அற
வததளஙகள,  அற
வதசத�டரச�
, 
�மக உர�ய�டல

இ. நறக�ரன

தம�ழ எனற�ல இலகக�யம.  இலகக�யம எனற�ல 
��றகரத,  பத�னம,  கவ�ரத,  க�வ�யம எனற 
ளத�றறபப�ட தம�ழச சழலல உள�த.  இநத 
வர�யரறரய ம>றவத பரடபப���களகக 
மடய�த ஒனற�களவ இரநத வரக�றத. 

�மகக கரததககர� எடததர�கக 
வநதவரகளமகட இநத வடவஙகளககளள�ளய 
தள�பபடக�னற�ரகள. எடததகக�டட�க ��த�யம, 
சபணகள அடககமரற,  மடநமப�கரககள 
ளப�னற �மக ளந�யகர� அல� மறபடட 
இடத���� அலலத பகததற�வவ�தச 
��நதரனய��ரகள இநத வர�யரறககள 
வரமவர�,  தம�ழ�ன இலகக�ய வடடததகக 
அபப�ளலளய ரவககபபடடனர.  அபபட அவரகள 
இததரகய இலகக�யம பரடதத�லம,  அநத 
பரடபப�ல அழக�யல அலலத நடபப ப�ரழரய 
தகக�ரவதத ��றரமபபடததபபடவத வழரம. 
எனளவ தம�ழ�ல அற�வதத�ஙகள சம�ழ� 
இலகக�யம எனற வர�யரறரயத த�ணட 
உரவ�க ஒர வரக ம�பத தரட உள�த. 

இநத ம�ப�ல ��றற�தழகள ஒர சபரம உரடபரபச 
ச�யதன.  தம�ழ�ல �மகம சத�டரப�ன �>��ய 
உர�ய�டலகள,  வ�வ�தஙகள,  கரலசச��ல 
உரவ�ககம,  நரட வ�ரதத� ��றற�தழத த�தத�ல 
ந�கழநதன.  இனற அ���யல,  சப�ர��த��ம, 
�மகச ��ககலகள,  �மகவ�யல ளக�டப�டகள 
ஆக�யரவ பறற�ய கரதத�டலகள தம�ழ�ல, 
தலலயம�க நரடசபறக�னறன.  கற�பப�க 
ளமறளக�ளகள தநத,  தரகக மரறய�ன, 
ளக�டப�டகள பறற�ய கரதத�டலகள 
நரடசபறக�னறன. 

ஆன�ல இளத ளப�னற வ�ரச�� தம�ழ�ல 
அற�வ�யல சத�ழ�லநடப த�தத�ல இதவர� 
நரடசபறவ�லரல.  எமம�டம உள� 
சத�ழ�றகரலகள (கபபறகரல,  தசசத 
சத�ழ�லநடபம,  கடடககரல,  ளவ��ணரம,  ம>ன 
ப�டபப),  நடபஙகள பறற�ய கரதத�டளல�, 
அலலத தறளப�த வ�ரச�� சபறற வரம 
அற�வ�யல சத�ழ�லநடபம பறற�ய கரதத�டளல� 
நரடசபறவத�லரல.  ஒர கற�பப�டததகக 
வ�த�வ�லகக பணரடய சத�ழ�றகரலக��ல 
பயனபடததபபடட வநத கரலசச��றகள ��ல 
தரறகளககத சத�கககபபடடத.  இத�ல 
தறளப�தத�ன ��ல மயற��கள க�3பபடக�னறன. 
சப�த மககளகக�ன தரற��ர இதழகள 
க3�ன�யல,  மரததவம,  ளவ��ணரம,  சழலயல, 
�டடம ளப�னற தரறக��ல சவ��வரக�னறன. 

ஆன�ல இயறப�யல,  ளவத�யல,  வ�ன�யல, 
உறபதத�,  த�ன�யஙக�யல ளப�னற தரறக��ல 
எநத இதழகளம சவ��வரவத�க ந�ன அற�ய 
மடயவ�லரல.  ந�ச�யம�க இரவ எதவம 
ஆயளவடகள த�தத�ல இலரல. 

இநத தரற��ர கரதத�டலகளகக,  இதழகளகக, 
ஆயளவடகளகக ளதரவ உள�த� எனற ளகளவ� 
உள�த.  தம�ழரகள ச�ற�நத வ�ழம இடஙக��ல 
தமத தரறகள பறற� தமத சம�ழ�ய�ல 
உர�ய�டல ந�கழததவத எனபத இயலப�க 
இரககக கடய வ�டயம த�ன.  இரவ தவ�� 
இலஙரக,  மளல��ய�,  தம�ழந�ட ளப�னற 
இடஙக��ல அற�வ�யல சத�ழ�லநடபம தம�ழ�லம 
கறப�ககபபடக�றத.  எனளவ தம�ழ சம�ழ� 
ம�3வரக��ன அற�ரவ வ�ரகக இநத ஆககஙகள 
அவ��யம.  சத�ழ�றகரலகள,  ளவ��ணரம, 
சழலயல,  ம>ன ப�டபப ளப�னற பல தரறக��ல 
தம�ழ சம�ழ� ஊட�க ஒர உர�ய�டரல 
ளமறசக�ளளம ளப�தம,  ந�ம எமத ப��மப��ய 
அற�ரவ ம>டசடககவம, பயனபடததவம ளப3வம 
ஒர பலம�ன த�தரத உரவ�கக�க சக�ள�ல�ம. 

அற�வ�யல சத�ழ�லநடபத தரறகளகக�ன ஒர 
நலல த�ம�க இர3யம உள�த.  �மகம 
சத�டரப�ன உர�ய�லகள அற�வ�யல 
சத�ழ�லநடபம தரறகள பறற�ய 
உர�ய�டலகர�,  ஆயவகர� ந�கழததவதறக 
நலல எடததகக�டட�க உள�த.  அதன ஒர 
சத�டகக கடடளம தம�ழ வ�கக�பபடய� மறறம 
நலகத த�டடம.  தம�ழ�ல சவ��வநத அற�வ�யற 
கரலகக�ஞ��யம,  மரததவக கரலகக�ஞ��யம, 
��தத மரததவக கரலகக�ஞ��யம ளப�னற 
தரற��ர ஆககஙகள இர3யததகக எடதத 
வரவத ஒர மகக�ய அடதத கடடம.  இரத 
அடதத ஒவசவ�ர மகக�ய தரற��ர க�ஙகளம 
கடடரமககபபடளவணடம. 

இபபடக ளக�ரவத�ல,  ஆஙக�லதரத தவ�ரபபத 
எனற அரததமலல,  அத ��தத�யமம அலல. 
ம�றற�க இனற அற�வ�யல ஆயவகள கடதல�க 
நரடசபறம �>னம,  ளயரமன,  யபப�ன�ச ளப�னற 
சம�ழ�க��லம கற�பப�டததகக வ�ழகக�டடனர 
த�றரம சபறவத அவ��யம�கம.  வ�ர�வ�ல 
சப�ற�மரற சம�ழ�சபயரபபச ��தத�யம 
ஆகல�ம.  ஆன�ல அத ஒரளப�தம ஒர �மக 
அற�வதத�ஙகர�ளய�,  கரதத�டரலளய� 
ந�கழதத�த.  இரவ எமம�ல மடடம மடநத 
ச�யறப�டகள.

tamilwikipedia.blogspot.com
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கடடறற கரலகக�ஞ��யம�ன வ�கக�பபடய�வ�ல இரநத

 2010 தம
ழ வ
கக
பப%டய� ஆணட அற
கரக

2010  ம ஆணடல தம�ழ வ�கக�பபடய� பத�ய 
மயற��கள��ட வ�ரச�� சபறறத.  இநத ஆணட 
கடடர�க��ன எண3�கரக கடநத ஆணடல 
இரநத 6,500  கட,  சம�ததம 26,700  ஆக 
உயரநதத.  கடநத ஆணடகர�க க�டடலம 
இவவ�ரச�� ம�கக கடயத�கம.  பத�வ ச�யத 
பயனரக��ன எண3�கரகயம ஏறககரறய 
இ�ணட மடஙக�க�,  24,000  ககம ளமல�க 
கடயள�த.  2010-இல பத�த�க ந�னக 
ந�ரவ�க�கள ளதரசதடககபபடடனர.  ந�ளளத�றம 
தம�ழ வ�கக�பபடய� ப�ரககபபடம அ�வ கடநத 
ஆணரட வ�ட 25,000 ஆல கட 89,256 ஆக 
உயரநதத.

2010 ம ஆணட வ�கக�பபடய�வ�ன உள�டககம 
பல தரறக��ல வ���வ சபறறத.  கற�பப�க 
உய���யல (உய�ரச�தத,  ளந�யகள,  கரவறதல), 
மன�த உ��ரமகள,  �ஙக க�லப பலவரகள, 
இ�ணட�ம உலகப ளப�ர,  தம�ழந�ட �டடமனறத 
சத�கத�கள ஆக�ய வ�டயஙகள சத�டரப�க பல 
கடடர�கள உரவ�ககபபடடன.  ஆஙக�ல 
வ�கக�பபடய� ளப�னற தம�ழ வ�கக�பபடய�வம 
பத�ய எ��ய இரடமகதரதப சபறறக 
சக�ணடத.  மரலய�� வ�கக�ப பயனரக��ன 
உதவ�யடன ளந�டய�கத தம�ழ 99  அலலத 
எழததபசபயரபப மலம தம�ழ�ல தடடசச ச�யயம 
வ�த� ஏதவ�ககபபடடத.  தம�ழ வ�கக�பபடய� 
கறநதடடத த�டடம சத�டஙகபபடடத.

2010 ம ஆணடச ச�யறப�டக��ல உலகத தம�ழச 
ச�மசம�ழ� ம�ந�டடடன நடநத தம�ழ 
வ�கக�பபடய� கடடர�ப ளப�டடயம,  ம�ந�டட 
அற�மகபபடததலகளம மகக�ய இடம வக�ததன. 
இநதப ளப�டடய�ல பலளவற கலல��கர�, 
பலகரலககழகஙகர�ச ��ரநத ம�3வரக��ல 
3000-ககம ளமறபடட கடடர�கள 
�மரபப�ககபபடடன.  கரலயம அற�வ�யலம, 
ளவ��ணரம,  மரததவம,  க�லநரட மரததவம, 
சத�ழ�லநடபம,  கலவ�ய�யல,  வ�ர�ய�டட, 
�டடம ஆக�ய ப���வக��ல கடடர�கள 
�மரபப�ககபபடடன.  ளப�டடகக வநத 
கடடர�கர�த தம�ழ வ�கக�பபடயரகளம 
கலவ�ய��ரகளம மத�பபட ச�யத ��றநத 11 
கடடர�களககப ப��சகள வழஙகபபடடன.

ச�மசம�ழ� ம�ந�டடடன இர3நத நடததபபடட 
2010  தம�ழ இர3ய ம�ந�டடல வ�கக�பபடய�, 
வ�க�ன�� பறற� வ��ககவதறக�க ஒதககபபடட 
அ�ஙகக��ல தம�ழ வ�கக�பபடயரக��ல 
ப��த�ய�ர பலகரலககழக ம�3வரகள 
உதவ�யடன ம�ந�டடல கலநத 
சக�ணடவரகளகக அற�மகஙகள வழஙகப 
படடத.  இர3ய ம�ந�டடல நரடசபறற தம�ழ 

ம�Sனத�வ மறறம ம�னனக��த�கள எனம 
தரலபப�ல�ன ஆயவ�ஙக�ல ளதன�.ம.சபப��ம3� 
தம�ழ வ�கக�பபடய� எனம தம�ழக 
கரலகக�ஞ��யம எனற தரலபப�ல கடடர� 
வ���தத�ர.  வரலபபககள மறறம வ�கக�பபடய� 
கற�தத கலநதர�ய�டல ந�கழவ�லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள கலநத சக�ணடனர.  இநத 
ம�ந�டடல தம�ழ இர3யக கலவ�ககழகம 
இ�ணட இலட�ம ச��றகர�க சக�ணட 
த�வதத�தரத தம�ழ வ�க�ன��ய�ல 
ள�ரபபதறசகன வழஙக�யத.

2010 வ�கக�ளமன�ய� ம�ந�ட கட�னசக, 
ளப�லநத�ல நரடசபறறத.  இநத ம�ந�டடகக 
மய�ந�தன �மரபப�தத Tamil  Wikipedia:  A Study  of 
The  Challenges  and  Potentials  in  Relation  to  Socio-
Cultural  Context  of  the  Tamil  Community (தம�ழ 
வ�கக�பபடய�:  �மக பணப�டடச சழலல 
தரடகளம வ�யபபககளம பறற�ய ஒர ஆயவ) 
எனற கடடர�யம,  இ�வ��ஙகர �மரபப�தத A 
Review of Google Translation project in Tamil Wikipedia: 
Role  of  voluntarism,  free  and  organically  evolved 
community  in  ensuring  quality  of  Wikipedia (தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�ல கக�ள சம�ழ�சபயரபபச 
ச�யறத�டடம பறற�ய மத�பபட:  வ�கக�ப 
படய�வ�ன த�தரத உற�த�பபடததவத�ல 
இயலப�க உரவ�ன தனன�ரவலர கமகதத�ன 
பஙக)  எனற கடடர�யம ஏறறக 
சக�ள�பபடடன.  இ�வ� ளந�டய�க கலநத 
சக�ள� மடய�ரமய�ல மய�ந�தன இர 
கடடர�கர�யம வழஙக�ன�ர.  இ�வ�ய�ன 
கடடர� சத�டரப�க பல ளகளவ�கள 
மனரவககபபடடன,  ந�யய�ரக ர�மச ளப�னற 
அரனததலக ஊடகஙக��லம ச�யத�க கற�பபகள 
சவ��வநத�ரநதன.

கடநத ஆணடல இரநத கக�ள ந�றவனம 
அவரக�த சம�ழ�ம�றற�க கரவ�ரயப 
பயனபடதத�,  தரற��ர சம�ழ�சபயரபப��ர 
கர�யம ஈடபடதத� ஆஙக�ல வ�கக�ய�ல இரநத 
��ல இநத�ய வ�கக�களகக கடடர� 
சம�ழ�சபயரபபகர�ச ச�யத வரக�றத.  இநத 
கக�ள சம�ழ�சபயரபபத த�டடதத�ன�ல 
நறறகக3கக�ன ஆழம�ன கடடர�கள 
வ�ர�வ�க ஆககபபடவதறக�ன வ�யபப உள�த. 
ஆன�ல சத�டககதத�ல சம�ழ�சபயரககபபடட 
சபரமப�ல�ன கடடர�க��ன த�ம ம�க 
ளம��ம�னத�க இரநதத.  இதன�ல இநத ஆணட 
தம�ழ வ�கக�பப�டயர �மகம கக�ள த�டட 
ஒரஙக�ர3பப��ரகளடன பல கலநதர�ய�டல 
க��ல ஈடபடட,  ஓ��வ இ3கக மடவ 
எடடபபடடத.  தம�ழ வ�கக�ய�ல 
ள�ரநசதடககபபடட தரலபபக��ல,  ஏறறக 
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சக�ள�பபடடததகக த�தத�ல ஆஙக�ல வ�கக�ய�ன 
��றபபக கடடர�க��ல இரநத கடடர�கள 
தறளப�த சம�ழ�சபயரககபபடக�னறன.

இநத ஆணட வ�கக�யடக அறககடடர�ய�ன 
இநத�யப ப���வம அலவலகமம சபஙகள��ல 
சத�டஙகபபடடத.  அத சத�டரப�ன 
�நத�பபக��லம,  அ3�க��லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள பஙக சக�ணட�ரகள.  ளமலம 
தப�ய�ல நடநத �நத�பப ஒனற�லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள பஙக சக�ணட�ரகள.

கடநத ஆணடகர�ப ளப�லளவ ஊடகஙகள, 
படடரறகள,  ந�கழவகள ஊட�க தம�ழ 
வ�கக�பபடய�ரவ ப�நத தம�ழச �மகதத�றக 
அற�மகபபடததம ச�யறப�டக��ல ஈடபடளட�ம. 
இநத ஆணட இர அற�மகபபடததல படடரறகள 
ளபரகன,  ளந�ரளவய�ல அனரனபபத� 
தம�ழககரலககட ஆத�வடன நரடசபறறன. 
ளபரகன�ல மதல மரறய�க ந�கழநத 2010  தம�ழ 
த�யசம�ழ� ம�ந�டடலம தம�ழ வ�கக�பபடய� 
பறற�ய ஒர சரககம�ன அற�மகம த�பபடடத. 
ச�னரனய�ல நவமப��ல ஒர வ���வ�ன படடரற 
ந�கழநதத.  ச��றனள��,  கனட�வ�ல ளய�ரக 
பலகரலககழக தம�ழ வகபப ம�3வரகளககம, 
கனட� ச��றளக�ரவக கழவ�றகம 
அற�மகபபடததலகள வழஙகபபடடன.

இலஙரகய�ல மதன மரறய�க ட�மபர 28,  2010 
இல க�ழககப பலகரலககழகதத�ல தம�ழ 
வ�கக�பபடய� பய�ற��ப படடரற நரடசபறறத. 
இத�ல பலகரலககழக வ���வர�ய��ரகள, 
ஊழ�யரகள,  ம�3வரகள கலநத சக�ணட�ரகள. 
ந>ணட க�லதத�றகப ப�னப இலஙரகய�ல இரநத 
பஙக��பபகள ம>ணடம வ�ரச�� சபறத சத�டஙக� 
உள�ன.  தம�ழ�ல உயர கலவ� வர� இரககம 
இலஙரக தம�ழ வ�கக�யடகஙகளகக ஒர 
மதனரம வ�ரச�� மரன ஆகம.

தம�ழ வ�கக�பபடய�,  வ�கக�யடகத த�டடஙகள 
பறற�ய ஆயவ மறறம ச�யத�க கடடர�கள 
பலளவற ஊடகஙக��ல சவ��வநதள�ன. 
த�னம3�ய�ல ம.  இ�ஙளக�வன எழத�ய "தம�ழ 
வ�க�ன��-சம�ழ�வ�ம க�டடம க�ம!”  எனற 
கடடர� சவ��ய�னத.  இநத�யன எகசப��ச,  த 
இநத,  த�னமலர,  த�ய வட,  க�லம �ஞ��ரக 
ளப�னற பல ஊடகஙக��ல தம�ழ வ�கக�பபடய� 
பறற�ய ஆககஙகள சவ��வநத�ரநதன.  தம�ழ 
வ�கக�பபடய� கற�தத அரனதத வ��கரகளககம 
எ��ரமய�க அற�மகம ச�யயம வண3ம 
ளதன�.ம.சபப��ம3� எழத�ய தம�ழ வ�கக�பபடய� 
எனம நல இநத ஆணட சவ��ய�னத.

தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�ன வ�ரச��ரய 

ளவகபபடதத தம�ழந�டடல ஒர தனன�ரவலர 
நடவம ஒனரற அரமபபத சத�டரப�க 
ப��நதர�கள மனரவககபபடடன.  இநத நடவம 
தம�ழ வ�கக�யடகத த�டடஙகள,  தம�ழக க3�ரம, 
பலலடக ஆவ3பபடததல,  அற�வ�யல தம�ழ, 
உ��ததர3 ஆயவ ளப�னற தரறக��ல 
க�பப3�ய�ல ஈடபடல�ம எனபபடடத.  என�னம 
தம�ழந�டடல வலவ�ன ஒர வ�கக� அ3� இனனம 
இலல�த�ல இநதத த�டடம 
ஒதத�பளப�டபபடடள�த.

இநத�ய�,  இலஙரக தவ�ரதத மளல��ய�, 
��ஙகபபர,  ப���னச,  ப���தத�ன�ய�,  ளயரமன� 
ளப�னற தம�ழரகள ச�ற�நத வ�ழம இத� 
ந�டக��ல இரநதம தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�றக 
பயனரகர�க கடடவத எமத ளந�ககம�க 
இரநத வரக�றத.  இநத ஆணட ஒர ��ல நலல 
பயனரகர� இநத ந�டக��ல இரநத பஙக��ககத 
சத�டஙக� உள��ரகள.  என�னம தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�ன அற�மகம ம�கவம 
கரறநத�ளவ இஙக உள�த.

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆணட அற�கரகக��ல 
சத��வ�ககபபடடத ளப�னற தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�றக நட ந�ரலரம,  இ3கக 
மடவ,  உலக ளந�கக,  த�ம,  நமப�கரக,  �மகம 
மதலயரவ மகக�யம.  எ��ய தம�ழ�ல த�ம�ன 
கடடறற கரலகக�ஞ��யம எனற கற�களக�ள 
எமத ச�யலப�டரட ஒரஙக�ர3தத வழ� 
நடததக�னறத.  உலசகஙகம வ�ழம அரனதத 
தம�ழரகளம இல�ப ளந�ககமறற,  அ���யல-�மய-
பகக-��த�-வரகக ��ரபறற இநத 
அற�வதசத�கபப�ன தம�ழ கடடரழபபத 
த�டடதத�றக பஙக��கக மனவ�ளவணடம.

இநத 2010 தம�ழ வ�கக�பபடய� ஆணட 
அற�கரகய�ன ளந�ககம 2010 ஆணட 
ச�யலப�டகர� வ�வ��தத,  2011  ஆணடகக�ன 
ஒர மனப�ரரவரய ரவககமபட 
ளவணடவதத�ன.  எடததகக�டடககளகக 2005, 
2006,  2007,  2008,  2009  அற�கரகக��ன ளபசசப 
பககஙகர�ப ப�ரககவம.  இவளவணடளக�ர� 
மனரவககம சப�ழத வ�கக�பபடய�வ�ன 
ச�யலப�டகள மறறம வ�ரச��,  இறக�ய 
த�டடஙகர�ளய� கடடரமபரபளய� 
சக�ணடரபபத�லரல எனபத சடடபபடக�னறத. 
இவவற�கரக பயனரக��ன ஒர ப�ரரவ மடடளம. 
ப�ற ப�ரரவகர� வ�கக�பபடய�:ஆலம�ததட, 
வ�கக�பபடய�:வ�ரச��கக�ன த�டட மனசம�ழ�வ 
ளப�னற பககஙக��ல ப�ரககல�ம.  ய�ரம 
எபசப�ழதம வ�கக�பபடய� ஆககஙகர� 
ளமமபடததல�ம எனபத இவவற�கரகககம 
சப�ரநதம.

கற�பப:  உ��ததர3 வ�ப�ஙகள ம>ளப��ச�ம�கவ�லரல.  வ�கக�பபடய� சத�டரச��ய�க இறரறப 
படததபபடம கரலகக�ஞ��யம�கம.  அவவரகய�ல இநத அற�கரகயம ம�றறஙகளகக உள��கல�ம. 
உ��ததர3களககம ம�கப ப�நத�ய ஆணடற�கரகககம ta.wikipedia.org ககச ச�லலஙகள.
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தகவல அற
த
றன
யக�ப�

தகவல அற�த�றன (Information  Literacy) எனபத 
ஒரவர தமககத ளதரவய�ன தகவலகர�த 
ளதரவபபடம ளவர�ய�ல கணடரடநத 
வ�ரனதத�றனடன பயனபடதத�க சக�ளளம 
த�றரமரயக கற�கக�னறத எனல�ம.

தகவல அற�த�றன எனபபடவத ப�ல�லம பல 
வ�தஙக��லம வர�யறககபபடக�னறத. 
ளதரவபபடம தகவலகர�த ளதடயரடநத, 
அவறரற ஆ��யநத,  சப�ரததம�ன வ�ததத�ல 
பயனபடததவதறக�ன த�றரம எனச சரககம�க 
வர�யறககல�ம.

அசம��கக நலகச �மளம�னதத�ன 
அற�கரகசய�னற தகவலன ளதரவரய 
ளதரவபபடரகய�ல உ3ரநத,  ளதரவய�ன 
தகவலகர�க கணடரடநத அவறற�ன த�மற�நத 
பயனபடதத�க சக�ளபவர தகவல 
அற�த�றனரடயவர என வர�யறகக�றத.

தகவல அற�த�றன எனபரத "மன�த வ�ழவ�ன 
எலல� ந�ரலக��லம அவரக�த தன�பபடட, 
�மக,  சத�ழ�ல�>த�ய�ன,  கலவ���ரநத 
இலகககர� அரடவதறகத தகவலகர� 
வ�ரனதத�றன�க ந�டவம �>ரதகக�ப ப�ரககவம 
பயனபடததவம உரவ�ககவம வ�யபப��கக 
உதவம ஒர வழ�வரக"  என அசலக��நத���ய�ப 
ப��கடனம வர�யறகக�றத.

தகவலகர�ப சபற நலகஙகர� 
வ�ரனதத�றனடன பயனபடததம த�றரமளய 
ஆ�மபதத�ல அரடய��ங க�3பபடடசதனல�ம. 
அவவரகய�ல பதசத�னபத�ம நறற�ணடன 
நலக வழ�க�டடற பய�ற��சநற�கள தகவல 
அற�த�றரனயம கறப�ததன எனக�னறனர 
ஒர����ர.  இரபத�ம நறற�ணடன 
ஆ�மபதத�ளலளய இககரததர உரவ�னத 
எனக�னறனர இனசன�ர ����ர.  Patricia  Knapp 
(1956),  Ernest  Roe  (1965) ளப�னற பலரம நலகப 
பயனப�ட சத�டரப�ல�னத�க கற�பப�டததகக 
கரததககர�த சத��வ�தத வநத ளப�த�லம 1974 
இல Paul  Zurkowski  எனபவள� தகவல அற�த�றன 
எனற பததரத மதனமதலல பயனபடதத�ன�ர. 
"உரவ�க�வரம தகவற �மத�யதத�ல 
ளப�டடய�டவம ந�ரலககவம அரனவரம தகவல 
அற�த�றனள�வரக��க இரகக ளவணடம" எனற 
அவர தனத ஆயவக கடடர�சய�னற�ல 
கற�பப�டட�ர.

தகவல அற�த�றன�னத மன�தர தகவல, 
சத�டரப�டல நடபதரத வ�ரனதத�றனடன 
பயனபடதத ம�கவம அதத�ய�வ��யம எனக 
கரதபபடக�றத.  படஙகள,  ஒல,  தகவல 
ஆக�யனவறற�ன உரவ�ககம,  ப��ம�றறம, 

பயனபடததல,  ள�ம�ததல ளப�னறவறரற 
க3�ன�யம இர3யமம ரகயடககக 
கமப�ய�லல�ச ��தனஙகளம சபரம�வ�ல 
ம�றற�யரமதத�ரகக�னறன எனபரத எலளல�ரம 
ஏறறகசக�ளக�ற�ரகள.  அளதளந�ம உலக அற�வச 
�மத�யதத�ன மழபபயரன ந�டகளம, 
ந�றவனஙகளம,  மன�தரகளம சபற க3�ன�, 
ஊடகத சத�ழ�நடபஙகர� மடடம கறறல 
ளப�த�த எனபதம ஏறறக சக�ள�பபடக�றத.

இநத எண3�ம உலக�ன �வ�லகர� 
எத�ரசக�ள� சத�ழ�நடபதரத வ��ஙக�க 
சக�ளவத மடடம ளப�த�த.  பலத�பபடடதம 
வ�ரனதத�றனம�ககதம�ன பத�ய நடபஙகர� 
வ�ரனதத�றன�கவம ஆககபரவம�கவம 
பயனபடதத�த தகவலகர�த ளதடப சபறற, 
ஒழஙகபடதத�,  பகபப�யவ ச�யத,  �>ரதகக�ப 
ப�ரததப ப�னனர அவறரற கற�தத 
மடசவடததலக��லம ப��ச��ரன த>ரததலலம 
பயனபடததவம ஒவசவ�ரவரம கறறக 
சக�ளவதம அவ��யம�னத�கம.

Understanding Information Literacy: A Primer எனற நல 
ப�னவரம பத�சன�ர படந�ரலகர�க 
சக�ணடத�க தகவல அற�த�றன வ�ழகரக 
வடடதத�ரன வர�யறககக�றத.

1.எத�ரளந�ககம ��ககல அலலத ளதரவரய 
ந�வரதத� ச�யயத தகவல ளதரவ எனபரத 
உ3ரதல;  2.ளதரவரயப பரதத� ச�யய, 
ப��ச��ரனரயத த>ரகக அலலத மடசவ�னரற 
எடககத ளதரவய�ன தகவலகர�த தலலயம�க 
அரடய��ங க�ணதலம வர�யறததலம; 
3.ளதரவய�ன தகவலகள ஏறகனளவ உள�னவ� 
எனபரதத த>ரம�ன�ததல;  4.தகவலகள 
இரகக�னறன என�ன அவறரறத ளதடயரடதல; 
5.இலரலசயன�ன இலல�த தகவலகர� 
உரவ�ககதல அலலத உரவ�ககச ச�யதல; 
6.சபறறக சக�ணட தகவலகர� மழரமய�க 
வ��ஙக�க சக�ளளதல,  வ��ஙக�வ�டன 
ளதரவய�ன உதவ�கர� எஙக�ரநத 
சபறவசதனபரத அற�நத�ரததல;  7.தகவலகர� 
ஒழஙகபடததல,  பகபப�யவ ச�யதல, 
வ��ககதல,  �>ரதகக�ப ப�ரததல.  இதனள தகவல 
மலதத�ன நமபகததனரமரயயம �>ரதகக�ப 
ப�ரகக ளவணடம; 8.தகவலகர� ஏரனளய�ரகக 
சப�ரததம�னதம பயனபடததக கடயதம�ன 
வடவஙக��லம வழ�மரறக��லம சக�டததல; 
9.தகவரலப பயனபடதததல;  10.எத�ரக�லத 
ளதரவகளகக�க தகவலகர�ப ப�தக�ததல, 
க�ஞ��யபபடததல,  ம>�பபயனபடததல, 
பத�வச�யதல,  ஆவ3ப படததல;  11.ளதரவயறற 
தகவலகர� ந>ககதலம ளதரவய�னவறரறப 
ப�தக�ததலம .
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வ��
க��ரல  2010

வ���க��ரல எனபத நலக ந�றவனதத�ன�ல ச�யறபடததப 
படம ச�யத�தத�ளகர� எண3�ம வடவதத�ல பத�வச�யயம, 
இர3யதத�ல க�ரடககச ச�யயம ஒர ச�யறப�ட�கம.

2009 வர� ம�னனல�கக மயற��களகக ந�த�,  நடப உதவ�கர� 
வழஙக�வநத நலக ந�றவனம 2010 இல ம�னனல�ககச 
ச�யறப�டகர�யம சத�டஙக�யத.  அவவரகய�ல 
”வ���க��ரல 2010”  ஆனத நலக ந�றவனதத�ன மதல�வத 
எண3�ம ஆவ3பபடததற ச�யறற�டடம�கம.  இசச�யறற�டட 
ம�னனலகள அரனததககம நலகதத�டடத சத�ட��லககளம 
பயனபடததபபடடத.  ஒள� ளவரல ம>ணடம ச�யயபபடவரதத 
தவ�ரபபதம கடடரழபரப ஊககவ�பபதளம இதறக�ன 
க��3ம�கம.

இச ச�யறற�டடம மலம ஆவ3பபடததபபடட பதத���ரகக��ன 
வ�ப�ம வரம�ற:

த�னம�ச 496

��� ந�கர 214

த�னக கத�ர 165

பத�ய பம� 114

த�ர� 42

ஆதவன 29

ந�க�� 10

சம�ததம 1.070

வ���க��ரல ச�யறற�டடதரத மனசனடபபதறக உதவ�ளய�ர 
பலர.  சத�டரபகர� ஏறபடதத�ளய�ர,  அனமத�ய��தத 
சவ��யடட��ரகள, பதத���ரகத சத�கத�கர�த தநததவ�ளய�ர, 
வ�டபடட இதழகர�த ளதடளய�ர,  தநததவ�ளய�ர, 
பதத���ரககர� ம�னவரடத ளதரவய�ன சப��ய 
ம�னவரடகர� வ�ஙக�ய��ததவரகள,  அவறரறக 
சக�ணடவநத ள�ரதளத�ர,  ம�னவரடலல உதவ�ளய�ர,  ப�ரழ 
த�ரதததத�ல உதவ�ளய�ர,  வரலளயறறதரதச 
��தத�யம�கக�ளய�ர என ந>ளம சப��ய படடயல அத.

உதவ�ய அரனவரககம நலக ந�றவனதத�ன ��ரப�கவம 
வ��கரகள ��ரப�கவம நனற�கர�த சத��வ�ததக 
சக�ளவளத�ட இனனமம வ�டபடடரககம இதழகர�யம ளவற 
பதத���ரககர�யம ஆவ3பபடதத� இர3யளமறற உஙகள 
அரனவ�தம ஒததரழபப�ரன ளவணட ந�றக�ளற�ம.

கற�பப:  கடநத ஆணடக��ல கனட�வ�ன ரவகரற 
பதத���ரகய�னர தமத 169  இதழகர� pdf  வடவதத�ல எமகக 
அனபப�ய�ரநதனர.  அநத இதழகர�யம noolaham.org  இல 
ளதடப சபறல�ம.
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நலகவ
யல அற
மக நலகள

ப��ச�ம : நல ளதடடம தகவல ரகளயட
ஆணட : 2005
பத�பப��ர : அளய�தத� நலக ள�ரவகள

நலகவ�யல��ர ந.  ச�லவ��ஜ�வ�ன நல ளதடடம எனற ஈழததத தம�ழ 
நல வ�ப�பபடடயல மயற��ரயப பறற�ய அற�மகக ரகளயட இதவ�கம. 
தம�ழ�லம ஆஙக�லதத�லம அரமநதள� இபப��ச�தத�ல நல ளதடடம 
மயற�� பறற�யம அளய�தத� நலக ள�ரவகள பறற�யம ச�லவ��ஜ�வ�ன 
நலகவ�யற ப3�கள பறற�யம தகவலகளம வ�ப�ஙகளம உள�ன.  நல 
வ�ப�பபடடயலகக�ன பத�வத த�ளம ப�னன�ர3பப�கக சக�டககப 
படடள�த.

ப��ச�ம : உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம ஓர அற�மகம
ஆணட : 1996
பத�பப��ர : நல�����யரகள

கரமப��டட இ��.  கனக�தத�னம,  த�ரமத� பவ���3� கனக�தத�னம 
ஆக�ளய���ன  மயற��ய�ன உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம எனற 
ஆவ3பபடததல மயற�� பறற�ய அற�மக சவ��யட இத.  இர3பப�க 
அவரக�த நனற�ச ச�யத�ரயயம பலளவற இதழக��ல சவ��ய�ன 
ச�யத�கள,  தகவலகள,  அற�ஞரக��ன ப���டடச ச�யத�கர�யம 
படஙகர�யம சக�ணடள�த.

ப��ச�ம : உஙகள பரனளய�ரலகள ம�னசவ��கக வநதவ�டடனவ�?
ஆணட : 2007
பத�பப��ர : நலகத த�டடம

க�க�த நலகள ம�னனலக��ககபபட ளவணடய ளதரவ கற�தத ��ற 
உர�ய�டல எனம உப தரலபபடன சவ��ய�ன இநத சவ��யட நலகத 
த�டடம பறற�ய ஓர அற�மகப ப��ச�ம ஆகம.  ம�னனல�ககதத�ன 
ளதரவரய வலயறததம இத எழதத��ரகளகக�ன அற�மகம�க எழதப 
படடத�க உள�த.  நலகத த�டடம பறற�ய கற�பபககர�யம 
ப�னன�ர3பப�கக சக�ணடள�த.

ப��ச�ம : தம�ழப பததக தகவல த��டட
பத�பப��ர : வ�ரப�

இர3யத த�வத த�ம�ன viruba.com பறற�ய அற�மகப ப��ச�ம 
இதவ�கம.  "தம�ழப பததகஙகர�ப பறற�ய மழரமய�ன/ 
ஒரஙக�ர3ககபபடட தகவல த�வத த�ம இதவர� இலரல. 
அககரறரயப ளப�ககளவ வ�ரப� ட�ட க�ம உரவ�ககபபடடத"  எனம 
அற�மகததடன சத�டஙகம இவசவ��யட வரலதத�தத�ன ளந�ககம, 
உள�டககம ளப�னற வ�ப�ஙகளடன சத�டரப சக�ளவதறக�ன 
வ�ப�ஙகள,  வ�ரப� சத�டரப�ல ளவற ஊடகஙக��ல சவ��ய�ன 
கற�பபககர�யம சக�ணடள�த.

இநத சவ��யடகர�யம நலகவ�யல,  நலவ�ப�பபடடயலகள சத�டரப�ன தகவலகள,  ச�யத�கர�க 
சக�ணட பலளவற சவ��யடகர�யம நலக வரலதத�தத�ல (www.noolaham.org) ளதடப சபறல�ம.
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