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எணண�ம ஆவணபபடததல

தகவல வ�ஙகக� எணண�ம வடவஙக��ல ஆவணபபடததம 
வ�த�களம நடபமம அற�மகம�க�ப பரவல�னகமய�ன சபறளபறகள 
இகணயதத�னட�க அகனததத தரபப�னரககம க�கடககத 
சத�டஙக�யள�ன.

ப�ரமப��ய நலகஙகள,  ஆவணக க�பபகஙக��ல ளபணபபடம தகவல 
வ�ஙகக� அபப�ரளத�தத�ளல� அலலத அநந�டடளல� 
வ�ழபவரக��ல அநந�றவனஙகள த�றநத�ரககம ந�டக��ல மடடளம 
பயனபடதத மடயம.  ஆன�ல த�றநத அணககததடன (open  access) 
இகணயதத�ல சவ��ய�டபபடம எணண�ம வடவ ஆவணஙகக� உலக�ன 
எநத மகலய�லரநதம எவரம எநளநரமம பயனபடதத மடக�றத. 
அததடன ஒளர ளநரதத�ல பலர பயனபடதத மடக�றத.

அழ�வ�ன வ���மப�லள� தகவல வ�ஙகக� எணண�ம வடவஙக��ல 
பத�வச�யத சக�ளவத�ல அகவ அடதத தகலமகறகளககம 
க�கடபபத ��தத�யம�க�றத.  ளமலம ஓ��ர ப�ரத�கள� எஞ��யள�, 
ம�கபபகழய,  க�கடததறக��ய ஆவணஙகக� ம@ணடம ம@ணடம 
பயனபடததவத அவறகறச ��கதவகடயச ச�யதவ�டம.  ஆன�ல 
எணண�ம வடவதத�ல ஒரமகற பத�வச�யத சக�ணட�ல மலபப�ரத� 
ளமலம ��கதவகடவகதத தடபபதடன அததககய ப�ரத�க��ன 
உள�டககதகத அகனவரம பயனபடததவம மடக�றத.

ளமலம ளதடல வ�த�கக�ப பயனபடதத� எணண�மத தகவல வ�ஙகக� 
இலகவ�கவம ம�க ளவகம�கவம ளதட உடனடய�கப சபறறப 
பயனபடதத மடக�றத.

இததககய வ�யபபககள எமத சழலலம வ�கனதத�றனடன 
பயனபடததபபடவகத உறத�ச�யயம ச�யறப�டகக� நலக 
ந�றவனம சத�டரச��ய�க மனசனடதத வரக�றத. அவவககய�ல நலக 
ந�றவனதத�ல ச�யறபடததபபடம இகணய எணண�ம நலகம�ன 
www.noolaham.org தம�ழ�ன மனனண� இகணய நலகம�கத த�கழக�றத. 
நலக ந�றவனம எணண�ம ஆவணபபடததல சத�டரப�ல 
வ�ழ�பபணரவடடவம பய�ற�� வழஙகவம சத�டரநத ச�யல�றற� 
வரக�றத.  அவவககய�ல ஏறப�ட ச�யயபபடட இரணட�வத பய�ற�� 
வகபபத சத�டரப�ன வ�பரஙகள இநத இதழ�ல சவ��ய�க�னறன.

இநத இதழ�ல நலக ந�றவனதத�ன 2010 ஆம ஆணடகக�ன வ���வ�ன 
ந�த�யற�ககக சவ��ய�க�றத.  எணண�ம ஆவணபபடததல பய�ற�� 
வகபபத சத�டரப�ல சவ��ய�ன ச�யத�யம த �ணளட இநத�யன இதழ�ல 
சவ��ய�ன ச�யத�சய�னறம ம@ளப�ரசரம�க�னறன.  இகவதவ�ர, 
பனசம�ழ� ஆறறலன பயனகள எனம கடடகரயம இடமசபறக�றத.

உஙகள கரததககக� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

எணண�ம ஆவணவ	ககப பய�றச�

நலக ந�றவனதத�ன எணண�ம ஆவணவ�ககம 
சத�டரப�ன பய�ற�� வகபபகள 15.02.2011 
ச�வவ�ய மதல மனற ந�டகளகக ய�ழபப�ணம 
வணண�ரபணகண இரதத�னம வத�ய�ல 
அகமநதள� ��நதகனககட ளகடளப�ர கடதத�ல 
இடமசபறறத.

இத ய�ழபப�ணதத�ல நகடசபறம இரணட�வத 
இததககய பய�ற��வகபப ஆகம.  இநந�கழவ�ல 
இர� ��வ�நத�ரன, இரதத�னஜ@வன கல ஆக�ளய�ர 
அற�மகவகர ந�கழதத�னர.  ��வ�நத�ரனத 
உகரய�ன ச�யத� வடவம இநத இதழ�ன 7, 8 ஆம 
பககஙக��ல சவ��ய�க�றத.

நலக ந�றவனதத�ன எணண�ம நலகச 
ச�யறற�டட ஒரஙக�கணபப அலவலர�ன 
அ.வ�ரமத� பய�ற�� வழஙக�ன�ர.

பககஙகக� ம�னவரடதல,  அவவ�ற 
வரடககய�ல சப�தவ�க ஏறபடம தவறகள,  அத 
தவறகக�த தவ�ரககம வழ�வகககள, 
ம�னவரடபபடட பககஙகக�ச ச�மகமப 
படதததல,  அவறகற ம�னனலக��ககதல 
ஆக�யகவ ச�யலமகற வ��ககததடன அற�மகஞ 
ச�யயபபடடன.

நலக ந�றவனதத�ன தகலவர த�ர பதமந�ப 
ஐய��னதம மதனகம ந�கறளவறறப பண�பப��ர 
த�ர களண��னநதன ��@வனதம உகரகள ஐகக�ய 
இர�ச��யதத�லரநத ஸககப மலம ஒ��பரபபப 
படடன.

அற�வவ ஆவணபபடததலம 
பரவல	ககதலம

அற�கவ ஆவணபபடதததல,  பரவல�ககதல 
சத�டரப�ல   ��.ள�ரன அணகமய�ல அற�மக 
உகரசய�னற ந�கழதத�ன�ர.

ஆயவ, அப�வ�ரதத�கய ஊககவ�ககம ளந�ககடன 
ய�ழபப�ணதத�ல இயஙக�வரம ��நதகனக கடம 
அகமபப�னர கடநத சபபரவ�� 5,  6  ஆம 
த�கத�க��ல Resources,  utilization  and development 
strategies எனம படடகறசய�னகற 
ஒழஙகச�யத�ரநதனர. 

தம�ழ�லம ஆஙக�லதத�லம நடநத அநத ந�கழவ�ன 
இரணட�ம ந��னற ள�ரன Knowledge 
preservation,  Archiving  and  dissemination  of 
knowledge  through  digital  form எனம தகலபப�ல 
உகரய�றற�ன�ர.

நலகதத�ல பத வரவகள

ந@.  ப�.  அர��னநதம,  ள��.  பதமந�தன,  ளந�யல 
நளட�ன உள��டட பல எழதத��ரக��ன 
நலகளம ந@ஙகளம எழதல�ம,  ந�கர ளப�னற 
இதழகளம நலக வகலதத�தத�ல பத�த�க 
இகணககபபடடள�ன.

2011  எழதத��ர ம�ந�டடல க�கடககபசபறற 
சவ��யடகக� இகணககம பண�களம 
சத�டஙக�யள�ன.  வ�கரவ�ல ளமலம பல 
எழதத��ரக��ன சவ��யடகக� மழகமய�க 
ஆவணபபடததம மயற��கள சத�டஙகபபட 
உள�ன.

இவணயதத�ல பத�ய நலகம

இபளப�த இகணயதத�ல பத�ய நலகம 
இதழகக� நலக ந�றவன வகலதத�தத�ல 
பத�வ�றககவம வ���ககவம மடயம. 

பத�ய நலகதத�ன அகனதத இதழகக�யம க�ண, 
வ���கக www.noolahamfoundation.org ககச 
ச�லலஙகள.

பத�ய நலகம
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பனச��ழ
 ஆறறல
ன பயனகள

இ. நறக&ரன

தம�ழந�டடலம பகலட ந�டக��லம வடடளல�, 
ளவகலய�ளல�,  உறவ�னரகள��ளட�,  நணபர 
கள��ளட�,  இதர தம�ழரகள��ளட� தம�ழரகள 
தம�ழ�ல ளபசவத அரக� வரக�றத.  தம�ழ கலவ� 
ஒனறககம உதவ�தத; தம�ழ கலவ� 
ம�ணவரகளகக சகம ள�ரககம எனபத பல��ன 
வ�தம.  ஆஙக�லளம கலவ�ய�ல,  வண�கதத�ல, 
உலகமயம�தலல ஆத�ககம ச�லததவத�ல அத 
மடடளம கறபத,  அத�ளலளய அற�வப பலதகத 
உரவ�ககவத ளப�தம�னத எனபத தறளப�த 
ளவகம�க தம�ழச �மகதத�ல மனசனடககபபடம 
கறப�தம ஆகம.  இத சத�கலளந�ககறற,  கறக�ய, 
ளகட தரககடய ப�ரகவ ஆகம.

மதலல கழநகதகள அலலத ��றவரகள 
த�யசம�ழ� அலலத பனசம�ழ�கக�க க�டடலம 
ஆஙக�லம கறபளத அவரக��ன வரஙக�லததகக 
நலலத எனற கரதத தவற�னத.  பல �@��ய 
ஆயவகள கழநகதகள இர சம�ழ�கக�க 
கறபத�ல அவரக��ன பலளவற ஆறறலகள 
வ�ரதத� சபறவகத எடததக க�டட உள�ன. 
ஒபபடட�வ�ல இர சம�ழ�கக�க கறகம 
கழநகதக��ன கவன�பப ஆறறல மறறக 
கழநகதகக� வ�ட ளமனகமய�க இரகக�றத. 
அவரக��ன ��நத�ககம ஆறறலககம உதவ� 
ச�யக�றத.  ��நதகனகக� சம�ழ�ய�ல இரநத 
ப���தத,  நணபலம�க ��நத�ககப பனசம�ழ� 
ஆறறல உதவக�றத.  சவவளவற பணப�டட 
சம�ழ�ச சழலல பல வ�டயஙகக�ப சப�ரதத� 
ஆர�ய பனசம�ழ� ஆறறல உதவக�றத.  இவரகக 
தம�ழ வ��ஙகம ஆன�ல ககதகக ம�டட�ர, 
அலலத வ���கக ம�டட�ர ளப�னற சம�ழ� 
ஆறறகல இஙக கற�பப�டவ�லகல.

ஒரவரகக அவ��ன அகடய��ம எனபத ம�க 
மகக�யம�னத.  தம�ழரகக�ப சப�றதத வகரய�ல 
அவரக��ன அகடய��ம அவரக��ன 
சம�ழ�ளய�ட ப�னன�ப ப�கணநதத.  எமத 
வரல�ற, இலகக�யம, அற�வ எமத சம�ழ�ய�ளலளய 
சப�த�நத க�டகக�றத.  இநத அகடய��தகத 
ஒரவரககத தரவத�ல தம�ழ சம�ழ� 
அவ��ம�க�றத.  இரணட�ம சம�ழ� ��ஙக�ம�க, 
மல�ய�க,  ஆஙக�லம�க,  இநத�ய�க இரககல�ம, 
ஆன�ல தம�ழ�ல ளப�, எழத, வ���ககத சத��ய�மல 
தம�ழர எனற ச��லவத�ல அரததம இலகல. தம�ழ, 
தம�ழர எனற உணகமய�க உகழககம பலர கட 
இநத அடபபகடகய உணர�மல தமத 
ப�ளக�கக� அனன�யர ஆககக�ற�ரகள.

இனற ஆஙக�லம கறபவரகள வண�கதத�றக�களவ 
சபரமப�லம கறக�ற�ரகள. ஆன�ல சப�ர��த�ர 
உலகம ளவகம�க ம�ற� வரக�றத.  �@ன�,  மதத�ய 
க�ழகக ந�டகள,  யபப�ன,  உர��ய�,  ச�ரமன�, 
ப�ளர��ல,  எசப�ன�ய ந�டகள,  மளல��ய�, 

இநளத�ளன��ய�,  இநத�ய� என சவவளவற 
சம�ழ�க��ன உலகஙகள வ���நத வரக�னறன. 
எனளவ ஆஙக�லதகதத த�ணட �@னம,  அரப, 
யபப�ன�ச,  உர��யன,  ளயரமன,  ளப�ரததகக@ச, 
எசப�ன�ச,  இநத� என பல சம�ழ�கக�க கறபதம 
ளதகவய�க�றத.  எனளவ ஆஙக�லம மடடம 
எனபத ளப�தம�னத அலல.

தம�ழத த�கரததகற, இக�ததகற, பத�பபததகற, 
கலவ�ததகற எனத தம�ழ சம�ழ� ��ரநத,  தம�ழ 
மககள ��ரநத சப�ர��த�ரதகதயம கவனதத�ல 
சக�ள� ளவணடம.  தம�ழ சம�ழ�கய இகணபப 
சம�ழ�ய�கப ளபண� பல தகறக��ல ந�ட கடநத 
சப�ர��த�ர வ�யபபககக�யம கவனதத�ல 
சக�ள� ளவணடம.  ந�ம ஆஙக�ல உலக�ன 
உறபதத�கக� நகரநத�ல ளத�றகப ளப�வத எமத 
உறபதத�கள�,  எமத சப�ர��த�ரளம.  இனற 
மளல��ய�,  ��ஙகபபர,  இலஙகக,  ளமறகந�டகள 
என வலம வரம தம�ழப பகடபப���கள ஆஙக�லம 
மடடம எனற உலக�ல எனன மகக�யததவம 
சபறவ�ரகள எனற எணண�ப ப�ரகக ளவணடம. 
தம�ழப படஙகள��,  ந�டகஙகள��,  பத�னஙகள�� 
சம�ழ�சபயரககபபடவத கடதல�க மகலய��ம, 
சதலஙக ளப�னற சம�ழ�க��ளலளய.  இத 
இயலப�க இரககம ஒர பணப�டடப 
சப�ர��த�ர சவ��பப�ட ஆகம.  இகத ந�ம 
ஒரசம�ழ�ச சழலல இழநத வ�டளவ�ம.

கனட�வ�ல அணகமய�ல சவ��வநத ஆயவகள 
பனசம�ழ�ப பலகம உள�வரகளகக மறத�ளந�ய 
வரவத 4-6  ஆணடகள ப�னளப�டல�ம எனற 
கறக�னறன.  மறறவரகக�க க�டடலம உயரநத 
அற�த�றளன�ட இயஙகக கடயத�க உள�த�கவம 
அவரகள கறக�ற�ரகள.  உஙக��ன அற�த�றகன 
(cognition)  ள�ம�தத கவகக பனசம�ழ� அறறல 
உதவவத�க இநத ஆயவ��ரகள கறக�ற�ரகள.

மடவ�க,  பனசம�ழ� ஆறறல ஒரவரகக 
ளமனகமய�கச ��நத�கக,  கவன�கக,  பல 
ளக�ணஙக��ல வ�டயஙகக� ஆய உதவ� 
ச�யக�றத.  ஒரவ��ன மக�கய,  அற�த�றகன 
கடய க�லம ளபண உதவக�றத.  உஙக��ன 
அகடய��தகத,  பணப�டகட அற�ய,  அதன�ல 
பலம சபற உதவக�றத.  மறறவக��ன 
பணப�டகட,  வ�ழம�யஙகக� அற�ய உதவக�றத. 
ளவகலதத�தத�ல உஙகள ஆறறல படடயகல 
வ���வ�கக�க க�டட உதவக�றத.  ஒர �மகதத�ன 
பணப�டப சப�ர��த�ரதகத தகக கவகக 
உதவக�றத.  இவறறகக ளமல�க சவவளவற 
சம�ழ�க��ல இலகக�யதகத இர��கக உதவக�றத. 
த�யபப�ல ளப�ல த�யசம�ழ�க கலவ�யம, 
�ததணவ ளப�ல பனசம�ழ� அற�வம எமகக 
இனற�யகமய�தகவ. 

tamilwikipedia.blogspot.com
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நலக ந
றவன ந
த
யற
ககக 2010

எஙக�ரநதம எநளநரமம எலளல�ரம அணகக 
கடயகவ எனபத�ல எணண�ம நலகஙகள 
கலவ�ச ச�யறப�டகளககம �மக 
மனளனறறததககம ம�கநத பயனப�டகடயகவ. 
அததககய எணண�ம நலகசம�னகற 
அகககறயள� அகனவரம இகணநத 
தனன�வ�ல மழகமய�னசத�னற�க வ�கரவ�க 
வ�ரதசதடபபத க�லதத�ன கடட�ய 
ளதகவய�கம.

அவவககய�ல இலஙககத தம�ழ��ன ம�கப சபரம 
எணண�ம நலகம�ன www.noolaham.org  ஆனத 
நலக ந�றவனதத�ன�ல மனசனடககபபடக�றத. 
நலக ந�றவனம இலஙககய�ல பத�வச�யயபபடட 
ஓர இல�பளந�ககமறற அகமபப ஆகம.  நலக 
வகலதத�ம மடடமனற� அதனடன 
சத�டரபகடய பல ச�யறற�டடஙகக�யம 
வ�ழ�பபணரவடடம ந�கழவகக�யம நலக 
ந�றவனம சத�டரச��ய�க மனசனடதத 
வரக�னறத.

இலஙககய�ன பல பகத�க��லம உலசகஙகம 
பரநத வ�ழம நறறககணகக�ன 
தனன�ரவலரக��ன மயற��ய�ல 
இசச�யறற�டடஙகள மனசனடககபபடக�னறன. 
அவரக��ல பலர ந�றவனததகக 
ந�த�யதவ�கக�யம அ��தத வரக�னறனர.

கடடச ச�யறப�டடல மனசனடககபபடம 
ந�றவனசம�னற அதன ச�யறப�டகள 
சத�டரப�லம ந�த�ப பயனப�ட சத�டரப�லம 
சவ��பபகடய�னத�கவம நமபகம�னத�கவம 
இரகக ளவணடம.  அவவககய�ல 2010  கக�ன 
ந�த�ப பயனப�டட அற�ககக சவ��ய�க�றத.

ம�த�நத மதனகம ந�த�ப பஙக��பப��ரகள

2010  கக மனனர�ன க�லஙக��ல ந�த�ப 
பயனப�ட சத�டரப�ல மனகடடய 
த�டடம�டலகள ��தத�யம�கவ�லகல. 
நனசக�கடகள க�கடபபகதப சப�றததம 
க�கடதத ப�னனரளம ச�யறற�டடஙகள 
மனசனடககபபடடன.  ��ல ச�யறற�டடஙகள ம�க 
அத�க க�லம எடததகமகக அத க�ரணம�க 
அகமநதளத�ட ந�றவனச ச�யறப�டகக�ச �@ர�க 
மனசனடததச ச�லல மடய�த ந�கலயம 
க�ணபபடடத.

இத ம�கவம ப�தகம�ன வ�க�வகக� 
ஏறபடதத�யகம இனஙக�ணபபடடகதத 
சத�டரநத 2009  இறத�ய�ல ந�த�த த�டடம�டல 
ஒனற ளமறசக�ள�பபடடத.  அவவககய�ல 
ச�யறப�டகக�ச �@ர�க மனசனடககக 
ககறநதத ர.  100,000.00  ம�த�நதம ளதகவ 
எனபதம இனஙக�ணபபடடத.  ந�றவனஙகள 

��ரநதம ச�யறப�டட��ரகள ��ரநதம பனன�ர 
நனசக�கடய��ரகளம இனஙக�ணபபடடனர.

ந�த�த த�டடம�டகலயம ம�த�நத மதனகம ந�த�ப 
பஙக��பப��ரகக� இனஙகணட 
ஒரஙக�கணககம பண�கக�யம நலகதத�ன 
மதனகம ந�கறளவறறப பண�பப��ர�ன 
க.��@வன ளமறசக�ணடரநத�ர.

அவவககய�ல ம�த�நத மதனகம ந�த�ப 
பஙக��பப��ரக��கப பஙக��கக மனவநத 
பனன�ரவ��ல மவர�ல பலளவற க�ரணஙக��ல 
அபபஙக��பப�கனச ச�யய மடயவ�லகல. 
அவவககய�ல க�கடகக�த மனற ம�தஙக��ல 
ஒனறகக மடடம இனசன�ர பஙக��பப�கனப 
சபறறக சக�ள� மடநதத.  அவவககய�ல 
இநந�த�த த�டடம�டலன சபறளபற 83% ஆகம.

ம�த�நத மதனகமப பஙக��பப��ரக�தம 
அவரக�த பஙக��பப�னதம வ�பரம வரம�ற:

1. யனவ�� - கவ�ஞர மஹ�கவ� ந�கனவ�க அவரத 
கடமபதத�னர. (112,050)
2.  சபபரவ�� -  லணடன எனஃபலட ந�கபஷண� 
அமமன ளக�வ�ல (89,500)
3.  ம�ரச -  ம�ரச 8  சபணகள ந�க� மனன�டட 
சபணண�யம,  தலதத�யம இகணயச �ஞ��கககள. 
(100,000)
4.  ஏபரல -  சக�ழமப பலககலககழக 
வ�ஞஞ�னபட தம�ழ பகழய ம�ணவரகள. (70,000)
5. ளம - சத�ழ�ல��ர த�னதகத மனன�டட பகலட 
��நதகன கமயம. (145,133)6. 
6.  யன -  ஏத�லகள அகமபபடன இகணநத 
கனட� வ�ழ நலக அனபரகள. (108,500)
7.  யகல -  �ஞ�@வன ந�கனவ�க ய�ழ இநதக 
கலல�� 2001  உயரதரபப���வ ம�ணவரகள. 
(142,581)
8. ஓகஸற - க�கடககவ�லகல
9.  ச�பசரமபர -  தரமளதவ� �ப�ரதத�னம அவரகள 
ஞ�பகம�க �ப�ரதத�னம அவரகள. (100,000)
10.  ஒகளர�பர -  அமரர ச.  ளவலபப�ளக� 
ந�கனவ�க ந�வறகழ� மக�வ�தத�ய�லய பகழய 
ம�ணவரகள. (107,365)
11.  நவமபர -  சதன கலளப�ரன�ய� வ�ழ நலக 
அனபரகள. (188,193)
12. ட�மபர - க�கடககவ�லகல
ம�த�நத ந�த�ப பஙக��பபகக��ல ம�கக கடய 
சத�கக ஐகக�ய அசம��கக�வ�ன 
சதனகலளப�ரன�ய�வ�லரநத க�கடததத. 
அசச�யறப�டகட ப.ப�ரத@பன ளமறசக�ணட- 
ரநத�ர.

4



இததவ�ர �மதத�ர� எனம அனபர ம�த�நதம ர. 
10,000  வதம பதத ம�தஙகள பஙக��தத வநத�ர 
எனபதம கற�பப�ட ளவணடயத�கம.

இநத ந�த�ப பஙக��பபககள க�கடததகமய�னத 
2010  இல ந�றவனச ச�யறப�டகக�த த�றமபட 
ஒரஙக�கணபபகதச ��தத�யம�கக�யத.  அவ 
-வககய�ல அவறகற த�டடம�டட,  ஒரஙக�கணதத, 
ள�க��தத,  பஙக��தத,  ��தத�யம�கக�ய 
அகனவரககம மனபபரவம�ன நனற�கக�யம 
ப�ர�டடககக�யம சத��வ�ததக சக�ளக�ளற�ம.

ந�த�ப பஙக��பபககள 2010

2010  இல சம�ர 136  நனசக�கடய��ரகள 
ஏறதத�ழ 1.6  ம�லலயன இலஙகக ரப�ககக� 
நலக ந�றவனததகக வழஙக�னர.  2009  உடன 
ஒபப�டககய�ல நனசக�கடய��ர எணண�ககக 
ஏறதத�ழ இரமடஙக�க� உள�தடன 
நனசக�கடத சத�கக 55%  ஆல 
அத�க��ததள�த.  பஙக��தத அகனவரத சபயர, 
பஙக��பப வ�பரஙகக�யம ந�றவன 
வகலதத�தத�ல ப�ரகவய�டல�ம.  அததடன 
ந�றவனதத�ன 2010  ஆணடற�கககய�லம 
அவவ�பரஙகள சவ��ய�டபபடம.  ��ல 
பஙக��பப����ன சபயர வ�பரஙகள சத��ய�தத�ல 
அகவ நலனவ�ரமப� எனபத ளப�னற சபயரக��ல 
உள�ன.

2010  ட�மப��ல 2011 கக�ன இர நனசக�கடகள 
க�கடததன.  அகவ 2010 வரவச�லவககள 
ள�ரககபபடவ�லகல.  அவறற�ன வ�பரம 
இவவற�கககய�ல க@ளழ உள�த.

2010 ந�த� வரவ�ன சரககம வரம�ற

31.12.2009 ம@த�                   7,360.56
நனசக�கடகள                      1,645,524.00
வஙக� வரம�னம                       1,797.44

சம�ததம                               1,654,682.00

2010 இல இர தனன�ரவலரக��ன சபய��ல�ன 
வஙக�க கணகசக�னளற பயனபடததபபடடத. 
அத ள�ம�பபக கணகக எனபத�ல ��றசத�கக 
வடட க�கடததத.  அத�லரநத வஙக�ச ச�லவகள 
ளப�க எஞ��யசத�ககளய வஙக� வரம�னம எனக 
கற�பப�டபபடக�றத.  ஆணட இறத�ய�ல 
தணடவ�ழநத சத�ககய�ன 8,481 
நனசக�கடய��சர�ரவர�ல ம@ளந�ரபபபபடடத.

ந�த�ப பஙக��பபகக��க ளமளல கற�பப�டப 
படடகவ அகனததளம க���கப சபறபபடடகவ 
அலல எனபகதயம இஙளக கற�பப�ட ளவணடம. 
வழஙக�ச ச�லவகள,  ��ல பயணச ச�லவகள, 
சவ��வனதடடககள ளப�னறகவ அனப��பபச 
ச�யயபபடடகவ அலலத பஙக��பப��ரக��ல 

ளநரடய�க வழஙகபபடடகவ ஆகம.  எமககச 
���ய�கத சத��நத சத�கககக� மடடளம இஙக 
ள�ரததளள��ம.  சத��ய�த தப�றச�லவகள 
உள��டட ��ல சத�கககள ள�ரககபபடவ�லகல.

ளமலம தனன�ரவலரக��ன ளநரம,  உகழபப�-
கனயம ந�த� அற�கககய�ல ள�ரபபத 
��தத�யம�லகல.  ந�த�ய�கக க�கடததகத வ�ட 
இததககய உகழபப�கக க�கடததத அத�கம 
எனளற நமபக�ளற�ம.

ச�லவகள 2010

2010  இன நலக ந�றவனச ச�லவக��ன வ�பரம 
வரம�ற

இகணய இகணபப   52,417.00
சத�கலளப��     9,990.00
ளப�ககவரவ                  30,407.00
கண�ன�, உபகரணஙகள                 71,900.00
ந�ரவ�கச ச�லவகள            167,995.00
ச�யறற�டட அலவலர                  214,000.00
க�க�த�த�கள                                      3,345.00
�டடச ச�லவகள                             52,500.00
வழஙக�, ஆடக�பசபயர                    15,700.00
ச�யத�மடல ம�த���                25,000.00
நலகத த�டடம                                562,532.00
ஆயவகம                                               4,500.00
க@றற                                                     79,200.00
ந�றவனச ச�யறற�டடஙகள            268,846.00
அச��டல                                              22,350.00
இநத�ய ந�கழவகள                              74,000.00

சம�ததம                                           1,654,682.00

ச�லவக��ல சபரம பகத� நலகத த�டடம 
ம�னனல�ககம ச�யவதறக�ன ந�த�யதவ� ஆகம. 
ச�யறற�டட அலவலரத மதனகமப பண� நலக 
வகலதத�தகத இறகறபபடததவத�க இரநதத.

அததடன ந�றவனம ��ரப�க வ���க��கல 2010 
எனம ம�னப�ரத�ய�ககச ச�யறற�டடதகதயம 
ளமறசக�ணடரநளத�ம.  அசச�யறற�டடம மலம 
ஆய�ரததககம அத�கம�ன பதத���கககள 
எணண�ம வடவம�ககபபடடதடன நலகத த�டட 
சத�ட��லககதத�ளலளய சவ��ய�டபபடடன.

எடட அற�மக ந�கழவகளம இர ச�யறப�டட�ர 
�நத�பபம ஓர எணண�மம�ககப பய�ற��ப 
படடகறயம 2010  இல இடமசபறறன.  இததவ�ர 
எணணறற �நத�பபககளம இடமசபறறன. 
ஆணடறத�ய�ல நலகப பண�பப��ர ச�யறப�டட 
வ���வ�ககம,  ளமமப�ட சத�டரப�ல தம�ழகததகக 
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ஒரபயணதகதயம ளமறசக�ணடரநத�ர. 
ச�யத�மடல ஒனகற சவ��ய�டவதறக�ன 
மனளன�டச ச�யறற�டடம ஒனறம 
ச�யறபடததபபடடத.

2010 இல இர இகணய இகணபபககள 
பயனபடததபபடடன.  அச��டல ச�லவக��ல 
சபரமபகத� ஆணடற�ககககக��யத�கம.  நலகத 
த�டடம தவ�ர க@றற வகலதத�ம,  ஆயவகம 
(IIRAA) ஆக�யவறறககம ந�த�யதவ�கள 
வழஙக�ய�ரநளத�ம.

ந�ரவ�கச ச�லவகள எனபத�ல 2010  மதல 5 
ம�தஙகளகக�ன மக�கமய��ர �மப�ததடன 
சமனசப�ரட ச�லவகள,  எத�ரப�ர�த ச�லவகள, 
அற�மக ந�கழவ-�நத�பபச ச�லவக��ல ஒரபகத�, 
தப�ற ச�லவகள ஆக�யன அடஙகக�னறன. 
மக�கமததவப பண� ளமறசக�ணளட�ர ச�யத 
ச�லவக��ன ம@���பபத சத�கககள� 
அகவய�கம.

2010  ளமய ம�ததத�ல ந�றவனதகத இலஙககய�ல 
�டட�@த�ய�கப பத�வச�யத சக�ணளட�ம. அதறக 
ஏறபடட ச�லவகள �டடச ச�லவக��கக 
கற�பப�டபபடக�னறன.

ச�லவகக� வ�த�கரத�ச சரககம�கப 
ப�னவரம�ற ப�ரககல�ம.

சத�கலளப��, இகணயம, வழஙக�   78,107.00
கண�ன�, உபகரணச ச�லவகள   71,900.00
ந�த�ய��பபககள 381,995.00
நனசக�கடகள 646,232.00 
ச�யறற�டடஙகள 293,846.00 
ந�றவனச ச�லவகள   78,195.00 
பயணச ச�லவகள   104,407.00

சம�ததம              1,654,682.00

கடநதக�ல ந�றவன ந�த�பபயனப�டம 
பஙக��பப��ரகளம

ஆணட�@த�ய�க நலகச ச�லவவ�பரம வரம�ற

2005-06      61,958.25
2007    371,343.00
2008    269,660.75
2009 1,050,506.00
2010 1,654,682.00

2010 வகர ம�க அத�கம பஙக��தளத���ன வ�பரம 
வரம�ற

இ. பதமந�ப ஐயர 497,830.00
இ. நறக@ரன 162,165.00
த�லகல சஜகந�தன  100,000.00
�மதத�ர�   100,000.00
ஆ. �ப�ரதத�னம  100,000.00
ளபரத இலஙககத தம�ழச �ஙகம   90,840.82
எனபலட ந�கப�ண� அமமன ளக�ய�ல  89,500.00
ப. ப�ரத@பன    77,292.75
ஆழ�ய�ள    75,930.00

2011 கக�ன பஙக��பபககள

2010 ட�மப��ல 2011 கக�ன இர நனசக�கடகள 
க�கடததன. அவறற�ன வ�பரம வரம�ற

இ. பதமந�ப ஐயர   50,000.00
��வளய�கம அமமன ளக�ய�ல 347,200.00

சம�ததம  397,200.00

இநதத சத�கககள 2011 ந�த�யற�கககய�ல 
ள�ரககபபடக�னறன.

ளமலம 2011  இலரநத ந�றவனதத�ன சபய��ல 
சத�டஙகபபடட கணகக�லககளம ந�த�க 
சக�டககல வ�ஙகலல பயனபடக�றத.  நலக 
ந�றவனததகக நனசக�கட ச�லதத 
வ�ரமபளவ�ரகக�க அவவ�பரம இஙளக 
தரபபடக�றத.

Account Name        : Noolaham Foundation

Account Number     : 1100063121

Bank : Commercial Bank 
  (Wellawatte Branch),    
  Colombo, Sri Lanka

சத�டரச��ய�க நனசக�கட அ��ததவரம 
அகனவரககம எமத நனற�கக� ம@ணடம 
சத��வ�ததக சக�ளக�ளற�ம.  சத�டரச��ய�ன, 
அத�க��தத பஙக��பளப த�டடம�டட ந�கலய�ல 
ச�யறபடதத மடய�மல இரககம பல 
ச�யறற�டடஙகக�யம ��தத�யம�கக வலலத 
எனபகதயம உஙகள கவனததககக 
சக�ணடவரக�ளற�ம.

நனற�

நலக வகலதத�தத�ல தஙகள நலகள,  இதழகக� சவ��ய�ட வ�ரமபம எழதத��ரகள, 
சவ��யடட��ரகள noolahamfoundation@gmail.com கக எழதஙகள.
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இலஙககத த�
ழரகள
னதம  த�
ழ ந
லதத
னதம 
ஆவணஙககள பபண
பபயனபடததம 

எணண
� நலகத த
டடம
பபர	ச�ர�யர இர	 ச�வசநத�ரன

நலக ந�றவனம (www,noolahamfoundation.org) 
ம�னநல உரவ�ககதத�கனப பரவல�ககம 
பண�கக� ய�ழபப�ணதத�ல �ம@பதத�ல 
சத�டஙக�யள�த.  இப பண�கய ளமறசக�ளவதற-
க�ன வ�வ��ர பய�ற�� வகபபகள 15.02.2011 
ச�வவ�ய மதல மனற ந�டகளகக 
வணண�ரபணகண இரதத�னம வத�ய�ல 
அகமநதள� ��நதகனககட ளகடளப�ர கடதத�ல 
இடமசபறறத.  நலக ந�றவனதத�ன ய�ழபப�ணப 
ப�ரளத� இகணபப��ர�கப பண�ய�றறம 
ளபர�����யர இர� ��வ�நத�ரன தம�ழர எணண�ம 
நலகதத�ன ளதகவ,  வகலதத�தத�ன வரல�றம 
ச�யறப�டம,  அதன பயனகள,  எழதத��ரகளம 
ஆரவலரகளம இப ப���ய பண�கக எவவககய�ல 
பஙக��கக மடயம எனபன பறற� பய�ற��ய�ன 
ஆரமப உகரய�றறககய�ல வ�பரம�க 
எடததகரதத�ர.

தகவல வ�ஙகக� எணண�ம (digital)  வடவதத�ல 
சக�ணடள� நறசற�கத�கய எணண�ம நலகம 
என வழஙகக�னளற�ம. எமத நலகதத�ன இகணய 
மகவ�� www.noolaham.org எனபத�கம.

இனற உலகம அற�கவ அடபபகடய�கக 
சக�ணட அற�வ கமய உலகம�க ம�ற� 
வரக�னறத.  தரவகள ஒழஙககமககபபடடத 
தகவல�க ம�ற� அற�வகக�ன அடதத�தகத 
உரவ�ககக�னறன.  அற�வ�ன ஓர உயரநத 
ந�கலளய ஞ�னம�கம.  இதளவ அற�வ�ன 
ப��ண�மம�கம.  இனற அற�வ��ர சப�ர��த�ரம, 
அற�வ��ர ஊழ�யம எனபத�க ஓர அற�வப பரட�� 
யகம உரவ�க� வரக�னறத.  �மக வரல�ற 
க�டடம வ�வ��யபரட��,  ககதசத�ழ�ல பரட�� 
ளப�ல அற�வபபரட�� மலம�களவ எமத �மக 
சப�ர��த�ர கல���ரதகத வலவள�த�கக 
கடடசயழபப மடயம.  இநந�கலகய எயதவதறக 
எமத தம�ழ மககளககப பண�ய�றறளவ எணண�ம 
நலகத த�டடதகதத த��தம�க வ�ரதசதடகக 
ளவணடய ளதகவ உள�த.

தம�ழ�ல �மக�ல அற�வ பக�ரபபடம ம�க மகக�ய 
வகலதத�ஙக��ல ஒனற�க நலக இகணயதத�ம 
வ��ஙகக�னறத.  எதவ�த இல�பளந�ககம அறற 
கடடமயற��ய�ன இத 2005 கதபசப�ஙகல 
த�னததனற த�ர ம.மயரன,  த�ர.த�.ளக�ப�ந�த 
ளப�னறவரக��ன ஆரவதத�ல உரவ�ககபபடடத. 
ம�ணவரக��க இரநத இவரக��ன இவ 
ஆககபரவம�ன ��நதகனயம ச�யறப�டம 
சபரம�வ தனன�ரவலரக��ன இகணவ�ன�ல 
வ���வகடநத ப�னனர க.  ��@வன�ன மயற��ய�ல 

ஒழஙககமககபபடட நலக ந�றவனம�க 
ம�றறபபடட த�ர பதமந�ப ஐயர அவரகக�த 
தகலவர�கக சக�ணட,  �ரவளத� க�க�கக�யம 
உரவ�கக� இயஙக� வரக�றத.  2011 �னவ�� வகர 
இநநலக வகலதத�தத�ல 8,300  வகரய�ன 
இலஙககத தம�ழ எழதத�வணஙகள பத�வ 
ச�யயபபடடள�ன.  1700 கக ளமறபடட 
எழதத��ரத நல வ�பரஙகள பத�ளவறறம 
ச�யயபபடடள�ன.  நலகள,  இதழகள, 
பதத���கககள,  ��ற ப�ரசரஙகள,  ஆயளவடகள, 
ந�கனவ மலரகள,  வ�ழ� மலரகள,  ஆயவ�தழகள, 
ப�ட��கல மலரகள,  உள��டட எமத 
மணண�றக��ய �கலவ�தம�ன எழதத�வணஙகளம 
ஆவணபபடததபபடட வரக�னறன. ம�தம ளத�றம 
200 – 300  பத�ய ம�ன நலகள பறற�ய வ�பரஙகள 
பத�ளவறறம ச�யயபபடக�னறன.  இந நலகக� 
எழதத��ர சபயர சக�ணடம, ஆணட �@த�ய�கவம, 
சவ��ய�டட பத�பப��ர வ�பரஙகக�க சக�ணடம, 
மறறம நலவகக �@த�ய�கவம ளதடப சபறல�ம. 
தம�ழ,  ஆஙக�லம,  ஆக�ய இர சம�ழ�க��லம 
ளதடவம உல�வவம இயலம.

இநத ம�ன நலகதத�ன பயனகள அ�பப��யன. 
எமத வரல�ற,  இலகக�யம,  பணப�ட,  �மயஙகள, 
ககலகள,  ந�டட�ர வழகக�றற�யல உள��டட 
அகனததம ஆவணபபடததபபடக�னறன.  அழ�யம 
ந�கலய�லள� எழதத�வணஙகள அடதத 
தகலமகறககக க�கடககம வணணம ளபண�ப 
ப�தக�ககப படக�னறன.  ஆயவ��ரகளககம, 
பலககலககழக ம�ணவரகளககம,  ப�ட��கல 
ம�ணவரகளககம நலகம ஓர அகறய�னள 
ஒ��ரநத அ�பப��ய கலவ�ச ள�கவகய 
ஆறறக�னறத.  உலக�ல எநத இடதத�ல 
வ�ழளவ�ரம எதசத�ககய�னரம ஒளர ளநரதத�ல, 
எந ளநரமம சபறறப பயனசபற மடக�னறத.

இகணயதத� வரககக கண�பப�ன மலம த�னமம 
450  ககம அத�கம�ளன�ர இந நலகதகதப 
பயனபடததவத சத��ய வரக�னறத.  இநத�ய�, 
இலஙகக வ��கரகள சபரநசத�ககய�கவம 
ஐகக�ய அசம��கக�,  ஐகக�ய ர�ச��யம,  கனட�, 
அவஸளரலய�,  ��ஙகபபர,  ப�ர�னஸ ளப�னற 
ந�டக��லரநத கண��ம�ன சத�ககய�னரம 
ப�ரகவய�டவத சத��க�னறத.  எணண�ம 
நலகதத�ளல எமககத ளதகவய�ன தகவலகக� 
இலகவ�கவம,  ளவகம�கவம,  எநளநரமம, 
எநந�டடல இரநதம பயனபடதத மடயம.

எனளவ எமத தம�ழச �மகதத�ன ளமமப�டடறக 
இனற�யகமய�த ம�ன நலகதத�ன வ�ரச��கக 
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ய�ழபப�ணதத�லள� அகனதத நலகஙகளம, 
தன�பபடட மகறய�ல நலகக� ள�க��தத 
கவதத�ரபளப�ரம நலகக�த தநத உதவமடயம. 
ம�னப�ரத�ய�ககபபடட ப�னனர அநநல ப�ரத�கள 
அவரக��டம த�ரமபவம ஒபபகடககபபடம. 
எழதத��ரகள,  பத�பப��ரகள,  இதழ�����யரகள, 
அவரக�த சவ��யடகக� எணண�மம�ககம 
அனமத�யடன அனபப� உதவ மடயம.  நலக 
வகலதத�தகத ம�ணவர மதல ஆரவலரகள 
அகனவரம பரவல�க அற�மகபபடதத� அதன 
பயனப�ட அகனவரககம க�கடகக உதவ� 
ச�யயல�ம.  ந�த� ம�கநதவர நலக ந�றவன 
ச�யறப�டகளகக ந�த�யதவ� வழஙக� 
ஊககவ�ககல�ம.

எத�ர க�லதத�ல இநத நலகதத�ல எமத கலவ�, 
பணப�டட அம�ஙகக� ஒ��,  ஒல வடவ�லம 
ஆவணபபடததம த�டடம உணட.  இலஙககத 
தம�ழ��ன பரணம�ன எகக�லதளதயம அழ�கக 
மடய�த நலகம�க இதகன உரவ�ககவதறக 
மககள அகனவரம ஒததகழகக ளவணடம.

ளபர�����யர இர�.  ��வ�நத�ரன�ன அற�மக 
உகரகயத சத�டரநத,  நலக ந�றவனதத�ன 
தகலவர த�ர பதமந�ப ஐய��னதம மதனகம 
ந�கறளவறறப பண�பப��ர த�ர களண��னநதன 
��@வன அவரக�தம உகரகள ஐகக�ய 
இர�ச��யதத�லரநத ஸககப மலம ஒ��பரபபப 
படடகமயம கற�பப�டத தககத.

த �ணபட இநத
யன இதழ
ல
ரநத

��@வன களண��னநதன,  இலஙககத தம�ழ ளபசம 
�மகஙக��ன எழதத�வணஙகக� டஜ�டடல 
மகறய�ல இகணயதத�ல ஆவணபபடததம நலகம 
அறககடடக�ய�ன தகலகம ந�ரவ�க இயககநர. 
இநத இகணயதத�தத�ல ஈழததத தம�ழ நலகக� 
இலவ�ம�கப படககல�ம எனபத ��றபபம�ம. 
அவ��டம ளப��ளன�ம.

இலஙககத தம�ழச �மகம எனபத ஏளத�சவ�ர 
வ�ததத�ல ��கக� ��னன�ப�னனம�க�ய�ரகக�ற ஒர 
�மகம�க இரகக�றத.  பவ�ய�யல �@த�ய�க ஒளர 
இடதத�ல வ�ழககடய சழலனற�,  அத பரநத 
வ�ழக�றத.  ��த�ரண ஒர நலகதகத 
ய�ழபப�ணதத�ல சத�டஙக�ன�ல ப�ரகவய��ரகள 
எனபவரகள மடடபபடததப படவ�ரகள. 
ய�ழபப�ணதத�ல வ��பபவரகள மடடளம அகதப 
பயனபடததககடய ந�கலகம இரககம.  இத 
இலணடன,  கனட� என எஙளக சத�டஙக�ன�லம 
அதத�ன நடககம.

ஆன�ல இகணயபபரபப�ல சத�டஙகபபடம ளப�த, 
அகத எலல� இடஙக��லம எலளல�ரளம 
ப�ரகககடய ந�கலகம ��தத�யம�கம.  அதத�ன 
அதன மகக�ய ளந�ககம.  எமத வரல�ற,  இலகக�யம, 
சம�ழ�,  பணப�ட,  �மயஙகள,  ககலகள,  ந�டட�ர 
வழகக�றகள உள��டட அகனததம 
ஆவணபபடததபபடக�னறன.  அழ�யம ந�கலய�லள� 
எழததககள,  ஆவணஙகள அடதத 
தகலமகறகளககம க�கடககம வணணம 
www.noolaham.org எனற எஙகளகடய டஜ�டடல 
நலகதத�ல ப�தக�ககபபடக�னறன.

நலகக� த�ரடட,  ஒவசவ�ரவ�தம�ன கரவககம 
தன�ததன� ககள கழககக� உரவ�கக� 
கவதத�ரகக�னளற�ம.  இககழககக� ஒரஙக�கண 
பபத�ல ��ல இடரபப�டகள இரகக�னறன.  அகத 
ம@ற�தத�ன சத�டரச��ய�க ச�யலபடடக 
சக�ணடரகக�னளற�ம.  இத�ல �வ�ல எனன 
சவனற�ல,  எலளல�ர�லம எலல� ளநரதத�லம 
ளவகல ச�யயமடய�த.  அவரவர தஙகளகக ளநரம 
க�கடககம ளப�தத�ன அநதப பண�கக�ச 
ச�யவ�ரகள எனபதத�ன.  இநத நலக 
வகலதத�தத�ல ளநரடய�க எழதத ஆவணஙகள 

சத�டரப�ன தகவலகக�ச ���ப�ரததம இகணததம 
த�தத�ல உள�டககதகத வ���வ�ககல�ம. 
இகணயதத�ல க�கடககம ம�னனலகளகக�ன பத�ய 
வ�வரப பககஙகக�த சத�டஙகல�ம.  எஙகளகக 
உதவ�ய ஒரவரகக ளநரம�னகம க�ரணம�கப 
பஙக��பப ககறயம ளப�த,  ளவசற�ரவர வரவ�ர. 
இபபட பத�யவரகள வநதசக�ணளட இரகக�ற�ரகள.

கடநத ஆற ஆணடக��ல ஒர ச�யலத�டடம�கத 
சத�டஙகபபடடத ந�றவனம�க வ�ரநதள�த. 2010 
நவமபர வகரய�ல எடட�ய�ரம ஆவணஙகக� 
ஆவணபடதத�ய�ரகக�னளற�ம.  இத ம�கபசப��ய 
அகடவ�க இரகக�றத.  அதறகபப�ல இன� 
ஆணடகக 12  ஆய�ரம ஆவணஙகள எனற இலககக 
கவதத�ரகக�னளற�ம.

இத�ல ப�டபபததகஙகக�யம கட 
ஆவணபபடததக�ளற�ம.  இகணயதத�ன மலம�க 
�கல ப�டஙகக�யம படககககடய ந�கலகம 
உரவ�கம.  டய�ன கலச�ர பத�க�ரம�க 
வ�ரநத�ரகக�றத.  அகத ஒழ�கக ளவணடய 
ளதகவய�ரகக�றத.  அகத ஒழ�ககம ளப�த சயகலவ� 
எனபத வ�ரம.  இகத ஊககவ�கக ளவணடய 
ளதகவயம ஈரகக�றத.

இதறக சப��ய ந�றவனஙக��டம�ரநத எநத ந�த� 
உதவ�கக�யம ந�ஙகள சபறறக சக�ள�வ�லகல. 
தன�நபரக��டம�ரநத க�கடககம உதவ�கக�த த�ன 
சபறறக சக�ளக�ளற�ம.  இதசவ�ர தனன�ரவக 
கடடமயற�� எனபத�ல ஆரவமள� எவரம 
பஙகசபறல�ம.

1887 மதல 2010  வகரய�ல�ன க�லபபகத�ய�ல 
சவ��ய�ன ஆவணஙகள எஙக��டம உள�ன. 
இலஙககத தம�ழ அலல�த சவ��யடகக�க 
சக�ணடரககம அயலகம பகத�ய�ல ஏறதத�ழ 300 
ஆவணஙகள உள�ன.

இபளப�த தம�ழர வரல�ற சத�டரப�ன 
ஆவணஙகக�த ளதடக சக�ணடரகக�ளற�ம.  அகவ 
ய���டம�வத இரபப�ன சக�டதத உதவல�ம. 
இலவ�ம�க இகணயதத�ல ய�ர ளவணடம�ன�லம 
அகதபபடககம வ�ததத�ல பத�ளவறறளவ�ம.

(06 சபபரவ�� 2011, பககம 25)
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