
பத�ய பததகம ப
சத பரக�ணல

நலக ந�றவனதத�ன மதனம� ந�ம�வவறறப 
பண�பப�ளர க.  சச�வன தனத இநத�யப 
பயணதத�னவப�த பத�ய பததகம வபசத இதழகக 
நலக ந�றவனச சசயறப�டகள சத�டரப�ல 
வநரக�ணசல�னம� வழஙக�ய�ரநத�ர. நலகதத�ன 
சசயறப�டகள,  வந�ககஙகள,  எத�ரக�லத 
த�டடஙகள எனபன சத�டரப�ல வ���வ�கப வபசம 
அநத வநரக�ணல இநத இதழ�ல மழம�ய�க 
�றப�ரசர��க��த.

இநத வநரக�ணல இவவ�ணடன ஆரமபதத�ல 
வழஙகபபடடத�கம.  அவவமகய�ல ச�ல தகவலகள 
��ற��மடநத�ரககல�ம.  நலக ந�றவனம 
சத�டரப�ன இறம�பபடததபபடட தகவலகமள 
நலக ந�றவன வமலததளதத�ல க�ணல�ம.

தம�ழம வல�ய�ல 2,800 ம�னனலகள

த��ழம வமலய�ன ந�ள ஒர நல மயறச�ய�னத 
2008 ஒகவர�பர 9 அனற சத�டஙகபபடடத�கம. 
1980 கள�லரநத ஆவணக க�பப�ளர�கவம 
ச�ற��தழச வசக��பப�ளர�கவம சசயறபடடவரம 
சப�ளள�சச� நசன தனத வசகரதமத எணண�� 
வடவதத�ல ப�தக�தத இநத மயறச�யட�க 
இமணயதத�ல சவள�ய�டடவரக���ர.

இமமயறச� மலம சவள�ய�டபபடட ��னனலகள 
எணண�கமக 2011 வ� ஆரமபதத�ல 2,800 இமனத 
த�ணடயளளத. (www.thamizham.org)

தம�ழ வ�கக�ப
"டய�வ�ல 31,000 கடடல(கள

கடடற� கமலககளஞச�ய��ன த��ழ வ�கக�பபடய� 
ஏபரல 28,  2011 அனற 31,000 கடடமரகமள 
எடடயளளத.  2003 நவமப��ல சசயறபடத 
சத�டஙக�ய த��ழ வ�கக�பபடய� 2007 ஏபரலல 
10,000 கடடமரகமளயம 2009 நவமப��ல 20,000 
கடடமரகமளயம எடடய�ரநதத.

கடநத இதழ�ல ஏபரல 8 அனற த��ழ வ�கக�பபடய� 
30,000 கடடமரகமள எடடய சசயத�மய 
சவள�ய�டடரநவத�ம.  அடதத 20  ந�டகள�ல 
வ�லம 1000 கடடமரகள எழதபபடடளளம� 
த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ன வவக��க வளரசச�மயக 
க�டடவத�க உளளத.

அணம�கக�லஙகள�ல த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ல 
கடடமர எணண�கமக அத�க��பபகக எழதத�ளர 
ப.  எம.  பனன�ய���ன�ன பஙகள�பபம ஒர 
க�ரண��கம.  அத சத�டரப�ன சசயத�சய�னற 
இவவ�தழ�ல சவள�ய�க��த.

இலணயதத�ல தம�ழ�யல ஆயவ�தழகள

த��ழ�யல எனவம Journal  of  Tamil  Studies எனவம 
அ��யபபடம இரச��ழ�கள�ல சவள�ய�கம 
த��ழ�யல ஆயவ�தழ�னத 1972 மதல உலகத 
த��ழ�ர�யசச� ந�றவனதத�ன�ல சவள�ய�டப 
படக��த.  2010 யன வமர 77 இதழகள 
சவள�ய�க�யளளன.

இபசப�ழத இவவ�யவ�தழ�ன (கமடச� ச�ல 
இதழகள தவ�ரதத)  சபரமப�ல�ன கடநத க�ல 
இதழகள இமணயதத�ல சவள�ய�டபபடடளளன.

www.ulakaththamizh.org/default.aspx எனம இமணய 
மகவ��ய�ல இநத இதழகமள வ�ச�ககல�ம; 
பத�வ��கக�க சக�ளளல�ம.  வ�லம 
கடடமரய�ச���யர சபயர சக�ணடம கடடமரப 
ப���வகள ஊட�கவம கடடமரகமள சப�ல�ம. 
இநத ஆயவ�தழத சத�கபப வ�ரப� வளரத��ழ 
சசயலய�ல இயஙகக��த.

இலணயதத�ல ந�கச சநத�பப

நலகச சசயறப�டட�ளரகள,  ஆரவலரகள�ன 
சநத�பசப�னற இமணயதத�ல வ� 14, 2011  அனற 
இடமசபற�த.  இ.  நறக�ரன�ன ஒரஙக�மணபப�ல 
இசமகப மலம நமடசபற� இககடடதத�ல இ. 
பத�ந�ப ஐயர,  க.  சச�வன,  க.  கரபரன,  வ�வன�த 
ர�ஜன,  ப.  ப�ரத�பன,  த�.  வக�ப�ந�த,  இரவ�சஙகர, 
சச.  இர�.  சசலவக��ர,  சப� ஆக�வய�ர கலநத 
சக�ணடனர.  தவ�ரகக மடய�த க�ரணஙகள�ல 
�யரந�தன,  ககவனச ஆக�வய�ர�ல 
கலநதசக�ளள மடயவ�லமல.

ச��ர இரணடமர �ண�வநரம நமடசபற� 
இககடடதத�ல நலகதத�ன ச�க�லச சவ�லகள 
சத�டரப�ல பல வ�டயஙகள ஆர�யபபடடன. 
இமணயததத�னட�க நலகக கடடச��னற 
நமடசபற�த இதவவ மதலமம�ய�கம. 
எத�ரக�லதத�லம இததமகய கடடஙகமள நடததத 
த�ர��ன�ககபபடடத.
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சச�வன கவணச�னநதன அவரகள ச�ஙகபபர வதச�ய பலகமலககழகதத�ல ஒர த�டடபபண�ய�ன தகவல 
சத�ழ�லநடபதத�ன ஊட�க ஆச�ய�வ�ல இமளஞரகள�ன அரச�யல ஈடப�ட என� தமலபப�ல 
ஆர�யசச�ய�மன வ�றசக�ணட வரக�ன��ர.  இவர ஆயவ �றறம பகபப�யவச சசயறப�டடறக�ன 
ம�யதத�னததம நலகம பவணவடசன�னதம தமலம� ந�ரவ�க�ய�கவம சசயறபடட வரக�ன��ர. 
இலஙமக த��ழவபசம சமகஙகள�ன ஆவணஙகமளப ப�தக�ககம ஆவணகக�பப�ளர�கவம 
த�வ�ர��கச சசயறபடட வரக�ன��ர.

மத��ல www.noolaham.org வல�ததளதலதப 
றற�க 
கறஙகள

www.noolaham.org எனக�� இமணய மகவ��ய�ல இயஙகம 
“ ”  நலகம வமலததளம ஓர எணண�� நலகம ஆகம. 
அத�வத www.noolaham.org  என� ஆடகளபசபய��ல 
இயஙகம இமணய நலகதமத,  கண�ன�யம இமணய 
இமணபபம உளள எவரம பயனபடதத மடயம. இபவப�த 
8,500  ககம அத�க��ன எழதத�வணஙகள�ன வ�பரஙகளம 
இமணபபககளம இநத இமணய நலகதத�ல உளளன. 
பர�டட�கச சச�லவத�ன�ல இனம�ய வதத�ய�ல 3000 
நலகள,  3000  சஞச�மககள,  1500  பதத���கமககள,  1000 
ச�றசவள�யடகள என 8500  ஆவணஙகள சகலர�லம 
ப�ரககக கடயவ�ற ஆவணபபடததபபடடளளன. 
இமவயமனததம ஈழதத ஆவணஙகள.  ஈழதத 
ஆவணஙகள எனனம வப�த ஏவத�சவ�ரவமகய�ல 
ஈழததடன சத�டரபளளமவ.  அவவமகய�ல ஈழதத 
எழதத�ளரகள�ல எழதபபடடவத� அலலத ஈழததப 
பத�பபகஙகள�ல பத�பப�ககபபடடவத� அலலத ஈழம 
சத�டரப�ன வ�டயஙகமள உளளடகக�யவத� என�வ�ற 
அம�யம.

இஙக ந�ன பயனபடததம ஈழம என� சச�ல பனம�ததவ 
வந�கக�ல�ன இலஙமகத த��ழ என� அமடய�ளதமதப 
ப�ரத�பலபபத�கவவ அரததபபடததபபட வவணடம. 
நலகதத�லளள ஆவணஙகளத அரச�யல 
அமடய�ளஙகளத வமரபடதமத க�டச�பபடதத 
எததன�ககம ஒரவர�ல ந�சசய��க அமத உணரநத 
சக�ளள மடயம. த��ழகதத�ல தறவப�த ப�ரவய�க�ககபபடம 
‘ ’  ஈழம என� சச�லலன அரததம,  ந�ன பயனபடததம 
அரததததடன சப�ரநத மடய�த எனவ� 
ந�மனகக�னவ�ன.

இமவ தவ�ர சஙக இலகக�யஙகள மதல வச�வ�யத நலகள 

வமர எனப பலவவற வமகய�ன,  ஏ�தத�ழ 300 
சவள�யடகளகக�ன இமணபபககளம உளளன.  இநத 
நலகம இலவச��னத.  த��நத அணககம (Open  Access) 
உளளத.  அத�வத எவரம எஙக�ரநதம இதமனப 
பயனபடததல�ம.

உஙகளலCய ந�கம தத�Cர
�ன பவல� தம�ழ 
மககள�Cம எபத
�ழத தத(�ய வநதத?

2007  ஆம ஆணட அளவ�வலவய ஒர ந�மளகக 300 
வ�சகரகள என� அமடமவ சத�டடரநவத�ம என�ளவ�ல 
இத சத�டரப�க பலர அ��நத�ரநத�ரகள; 
பயனபடதத�ன�ரகள எனவ� க�வவணடயளளத.  2007 
ஆம ஆணடன இறத�ய�வலவய ந�ஙகள இனற 
பயனபடததம ��டய�வ�கக� (Mediawiki)  என� 
ச�னசப�ரமளப (Software)  பயனபடததத 
சத�டஙக�வன�ம.  அதறக மனனர ச�த�ரண HTML 
படடயலகவள க�ணபபடடன.  வதடவசத�களற� ச�த�ரண 
பககஙகமளக சக�ணட தள��கவவ க�டச�யள�ததத. 
ஆன�ல,  ��டய�வ�கக� பயனபடததத சத�டஙக�யதன 
ப�றப�ட இதன உபவய�கம எனபத பல �டஙக 
சபரக�ய�ரகக�ன�த.  ஏசனன�ல பலவவற வ�த��ன 
மம�கள�ல ஓர ஆவணதமத அணகமடயம எனபதம 
பலவவற வமகபபடட Access  points  அஙக 
இரபபசதனபதம வதடலளள வ�சகமனப சப�றததவமர 
ச�த�ரண வ�டயஙகள அலல.  ஆயவ�ளரகளகக 
உபவய�கபபடககடய அளவ�றகக கடடம�பப 
மறறமழத�க ��ற��யம�ககபபடடதன க�ரண��க 
ச�த�ரண வ�சகரகள கட சபர�ளவ�ல 
பயனசபற��ரகக�ன��ரகள.  ச�த�ரண��க,  ஒர ப�ரத�மய 
இமணயதத�ல க�டச�பபடததவதடன இமணய 
நலகதத�ன பஙக மடவமடநதவ�டவத�லமல.  ப�ரத�மய 
வ�சகனடன ஊட�ட மவபபதம அதன ��த வகளவ�கமளக
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ஆச���யர கழ
இ. க�ரஷணக��ர

வச�வ�சசநத�� க�ரஷணக��ர
க. சச�வன

த�. வக�ப�ந�த

பத�பப�ச���யர
வக�ப�

பத�ய நலகம இதழ�ன உளளடககம  அமனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�மலபப�டமடப ப�ரத�பலபபத�க 
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வக�ரம ப�ரத�கமள உறபதத� சசயவதம கட நலகதத�ன 
பண�ய�க இரகக மடயம.  �ரப�ரநத நலகஙகள 
ப�ரத�கமளக கடடடஙகள�ன ப�ர��ணடதத�றகள 
அமகக�வ�டக�ன�ன.  அதறக�ன ��றறவழ�கமளக 
கணடமடய வவணடயத இம��த���ய�ன இமணய 
நலகஙகள�ன பண�சயனக கரதக�னவ�ன.  ஆக,  அத 
ஊட�டட த��ன�ன சபற��னதமத சத�டரசச�ய�க 
அத�க��ததக சக�ணடரககம அவதவநரம,  அதமன 
உசசதத�ல மவதத�ரகக வவணடயமளளத.

நலகம சத�டரப�ன அ��மகஙகள ஆஙக�ஙவக 
ந�கழததபபடடன.  நலகததடன சத�டரபளளவரகள�ல 
ந�கழததபபடட அ��மகஙகள வப�க,  அதன பஙகள�பப 
சவள�களகக அபப�ல ந�கழததபபடம அ��மகஙகள அத�க 
மகக�ய��னமவ.  உத�ரண��க,  2007 ஆம ஆணட 
எழதத�ளர அ.  மததலஙகம அவரகள�ல ஒர ச���ய 
அ��மகம த�ர�நத� வநரக�ணலல சசயயபபடடத. 
அநவநரதத�ல அமத ��க மகக�ய��ன அ��மக��கக 
கரத�வன�ம.  அத தவ�ர உஙகள நலகம இதழ�ல 
சச.தனப�லன வ�ல�வ��ய�க கடடமரசய�னம� 
எழத�ய�ரநத�ர.  ஆனநதவ�கடன�ல நலகம சத�டரப�க 
ச���ய அ��மகக க��பசப�னற ப�ரசர��க�ய�ரநததத. 
இமவ த��ழந�டட �ககமள எ�த பயன�ளரகள�கக�ய 
அ��மகஙகள.  இவத ��த���ப பலமசபயர சமகஙகள�லம 
ச�ல அ��மகஙகள ந�கழததபபடடரகக�ன�ன.  பல வமலப 
பத�வகள�லம இமணயததளஙகள�லம நலகதத�றக�ன 
சத�டபபகள வழஙகபபடடரநதன.  இவவமகய�ன 
சத�டபபககள ஊட�கப பலர தளதமத வநதமடநத 
பயனபடதத�க சக�ணடரநத�ரகள.  ஆரமபதத�ல பலம 
சபயர த��ழரவள நலகதத�ன சபரமப�னம�ய�ன 
ப�வமனய�ளரகள�கவ�ரநத�ரகள.  இபவப�தம கட 
பலமசபயர சமகததவரத ப�வமனய�ன அளவ கம�நத 
வ�ட�த வப�தம,  அத�ல சபர�ளவ�ன வளரசச�ப வப�ககக 
க�ணபபடவ�லமல.  ஆன�ல,  இபவப�த ப�ரமவ 
ய�ளரகள�ல சபரமப�ல�வன�ர இலஙமக,  இநத�ய 
ந�டகள�லரநவத வரமக தரக�ன��ரகள.  இபவப�தளள 
ப�வமனய�ளரகள�ல 40  சதவ�க�த��னவரகள 
இலஙமகய�லரநதம 40  சதவ�க�த��னவரகள 
இநத�ய�வ�லரநதம ��கத� 20 சதவ�க�த��னவரகள ஏமனய 
ந�டகள�லரநதம என எ�த பளள� வ�வரஙகள 
சத��வ�கக�ன�ன.

�றம�யத,  அ��மகஙகமள ஒர கடடதத�றக வ�ல அத�ல 
சசயறபடபவரகவள ந�கழதத�க சக�ணடரகக மடய�த. 
அமவ பரவல�க ப�வமனய�ளரகள�லம இதன�ல 
பயனசப�பவப�கம சமகஙகள�லம ந�கழததபபட 
வவணடயமவ.  தனன�ரவலரகளத ச���ய பஙகள�பபககமள 
ஒரஙக�மணதத இவவ���ன வ�டயஙகமளச 
சசயறபடததவவத ��கககடன��ன பண�ய�கவளளத. 
இநவநரதத�ல க�மடககபசபறம கம�நதளவ வளஙகமள 
அ��மக ந�கழவகளககம ஒதகக மடய�த.  இவவ���ன 
சசயற��டடஙகமளப சப�றததவமர அ��மகம / 
பரவல�ககம எனபமவ அத�க மகக�ய��னமவ என� 
வப�த�லம,  இவற��றக�க அத�களவ�ன வளஙகமள 
ஒதககவதறக �னம ஒபபவ�லமல எனபவத உணம�. 
உஙகமளப வப�ன� சசயறப�டட�ளரகள�ல 
ந�கழததபபடம அ��மகஙகள ந�சசய��க எமம�ப 
சப�றததவமர ��கபசபற�த�ய�னமவ.

நலகதத�ன ஆரமப க�லதத�ல சபர�ளவ�ல இலகக�யம 
ச�ரநத வ�சகரகவள பயன�ளரகள�க இரநத ந�லம� 
படபபடய�க ����,  தறவப�த அரச�யல 
சசயறப�டட�ளரகள,  சமகவ�யல ஆயவ�ளரகள, 
பலகமலககழக ��ணவரகள என பயன�ளரகள�ன வடவம 
சவகவ�க ����யளளத.  அடதத கடட��க ப�டச�மல 
��ணவரகமளப சபர�ளவ பயன�ளரகள�க ��ற� 
வவணடய வதமவய�ன ந���தத��கச சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ��ம.  ஏசனன�ல,  ப�டச�மல 
��ணவரகமளப பயன�ளரகள�க ��றறம வப�த ந�ணட 
க�லபவப�கக�ல அத�க��வன�ரடன ப��சசய��ன தனம� 

ஏறபடததபபடடவ�டம எனபவத�ட,  பலதரப 
படடவரகள�லம ந�ள�நதம ப�வ�ககபபடம ந�லம�மய 
எடடவ�டம எனபத மகக�ய��னத.  அவதவநரம, 
தன�ததன�ய�ன தம�ச�ரநத ஆரவமளளவரகமள 
அவரகளகக ஏற�வ�ற அணக வவணடய வதமவயம 
கம�நதவ�டம.

உஙகள ந�க வல�ததளம 2005  ஆம ஆணட 
தத�Cஙக�யதன 
�னனண� எனன என
லத 
றற� 
கறமடயம�?

2005  ஆம ஆணட க�லபபகத�கக மனனர�க �தமர 
த�டடம வப�ன� சசயறத�டடஙகள�ல நணபரகள இயஙக� 
வநத�ரகக�ன��ரகள.  இயஙக� வநத வவமளய�ல 
ஈழததகசகன,  ஈழதத நலகமள தன�வய 
ப�தக�பபதறக�ன ஒர சசயறத�டடம வதமவ என� 
எணணம வலபசபற��ரகக�ன�த.  அவவவமளய�ல 
மகக�ய��க இலகக�யம சமபநத��ன நலகமள ம�ய��க 
மவதத இசசசயறத�டடம சத�டஙகப சபற��ரகக�ன�த. 
ஆரமபதத�ல தடசடழதபபடட நலகள பத�வவற�ம 
சசயயபபடடளளன.  ஆய�னம ப�றக�லதத�ல நலகள என� 
வமரயம�மயத த�ணட சஞச�மககளம வசரககபபடடன. 
அதனப�னப பதத���மககள,  ச�றசவள�யடகள என இதர 
எழதத�வணஙகளம உளவ�ஙகபபடட இனற இலஙமகத 
த��ழ வபசம சமகஙகள�ன சகல எழதத�வணஙகளம 
ஆவணபபடததபபடம ஓர ஆவணகக�பபக��க இத 
ப��ண��ததளளத.  எத�ரக�லதத�ல,  எழதத�வணஙகமளத 
த�ணட இதர ஆவணஙகமளயம உளளடகக�ய 
ஆவணகக�பபக��க ��ற�,  அமதச 
சசயறபடததவதறக�ன சத�ழ�லநடப ச�தத�யஙகள 
சத�டரப�க ஆயவ சசயத சக�ணடளவள�ம. அவவமகய�ல 
ஒலக வக�பப (audio),  ந�கழபடம (video),  இயஙகபடம 
(animation),  ந�கழததல (ppt),  படஙகள (images),  தரவகள 
(data) வப�ன�வறம�யம ந�ஙகள எத�ரக�லதத�ல வசரததக 
சக�ளள இரகக�னவ��ம.

�றம�யத, இநத ��ன நலகம (ஏன) வதமவ என� வ�டயம. 
இலஙமகத த��ழச சமகஙகள ஏவத�சவ�ரவமகய�ல மறற 
மழத�க ச�மதககபபடட ஒர சமக அம�பப�கக 
க�ணபபடக�ன�ன.  த�த ந�லம சத�டரப�ன 
ஆத�ரஙகள�லரநத ஏவத� ஒர வமகய�ல 
சபயரககபபடடளள ஒர சமகம.  இலஙமகய�ல வ�ழம 
எணண�கமகககச சறறம கம�வ�லல�த அளவ�வன�ர 
பலம சபயரநத பலவவறபடட ந�டகள�லம த�கக த�கக�க 
வ�ழக���ரகள.  யததம மடவமடநதளள வப�த�லம 
பலமசபயரதல சத�டரசச�ய�க ந�கழநத 
சக�ணடத�ன�ரகக�ன�த.  அவத வநரம,  பவ�ய�யல 
அம�வ�டம ச�ரநத இலஙமகத த��ழ வபசம 
சமகஙகளகசகன ஓர ஆவணகக�பபகதமத 
அம�பபதறக�ன சழந�மல எஙகம க�ணபபடவ�லமல. 
அவவ�ற க��தத இடதத�ல அம�யபசபற��லம அதன 
மலம எலவல�ரம பயனசபறவ�ரகள எனகக� மடய�த. 
ஆக,  இமணயமல��ன ஆவணகக�பபகம ��தத�ரவ� ஒவர 
சத��வ�க உளளத.  இவவ���ன க�ரணஙகள எ�த 
சசயறத�டடஙகளககம இயககதத�றகம வலச வசரபபத�க 
அம�க�ன�ன.  ஒரவமகய�ல இதன மல��ன அத�த 
பயசனனபத எமம� மரகக��க இயஙக மவகக�ன�த 
எனறகடக க� மடயம. ஏசனன�ல ந�ணடக�லப வப�கக�ல 
இதன பயசனனபத ந�மனததப ப�ரகக மடய�த வ�டயம. 
தகவல சமகமம அதன நகரவம எ�கக எடதத�யமபவதம 
அமததத�ன. இவவ�ற ச�மதநதவப�யளள இநத சமகஙகள 
இமணயம மல��க ��தத�ரவ� ஏவத� ஒர வமகய�ல 
ஒரஙக�மணககபபடக��த.  அவவமகய�ல இசசசயறத�டடம 
–  இசசசயறப�ட அத�க மகக�யததவம சபறக�ன�த. 
எனமனப சப�றததவமர சத�டஙக�யதன ப�னனண� அதன 
நகரவகள�ல பலவவறபடட க�ரணஙகமளயம வசரததக 
சக�ணட இனற அதன சபற��னதமத 
அத�க��கக�ய�ரகக�ன�த எனறத�ன கறவவன.
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2005 இல தத�Cஙகம த
�ழத எப
ட உஙகள கழ 
எவவ�ற தசயல
டCத?  தசயற
�டகள எப
ட 
இரநதத?

இசசசயறத�டடம 2005  இல சத�டஙகபபடடவப�த இமத 
சசயறபடதத�யத ஆக இரணவட இரணட வபர 
��தத�ரமத�ன.  எவவ�த��ன ப�னனண�ய�ற� சமக 
வந�ககளள ஆரமப��க அம�நத�ரகக�ன�த.  2005  ஆம 
ஆணட மதப சப�ஙகல த�னதத�ல,  ஒர ��னநலக��க 
நலகத த�டடம என� வ�டயதத�ல 
சத�டஙகபபடடரகக�ன�த.  இரணவட இரணட நபரகள 
ஒர �டல�டல கழ ஒர வமலததளம ஏர�ள��ன �ன 
உறத� ஆக�யமவவய ந�ஙகள இனற க�ணம 500,000 
பககஙகமள ஆவணபபடதத�யளள நலகதத�ன 
மலதனச�ன�ல நமபக கடன��கவவ இரககம. 
படபபடய�க பலவவறபடட ஆரவலரகமளயம 
நலனவ�ரமப�கமளயம இமணததக சக�ணட 
நகரநத�ரகக�ன�த.  இமணததகசக�ளளதல என� தனம� 
–  த�யம�யடன சத�டரபளள அதன தனம�வய 
இனம�ய வளரசச� வமரககம க�ரண��க 
இரநத�ரகக�ன�த எனவ� நமப வவணடய�ரகக�ன�த.

ந�ன ந�மனகக�னவ�ன,  மதல இரணடமர ஆணட 
ந�ம�வறம க�லபபகத�ய�ல 60  தனன�ரவலரகள 
பஙகள�பப�ளரகள�க இரநத�ரகக�ன��ரகள. 
ஒவசவ�ரவரமடய வவமலமயயம ச�பபடதத� 
வந�ககமடய�த.  ஒவசவ�ரவரம பலவவற வ�த��ன 
பஙகள�பமப வழஙக� இரகக�ன��ரகள.  ஒரவ�ததத�ல 
தனன�ரவப பஙகள�பபககள�ல ச�னற� பஙகள�பபககவள 
அதன வ�வசட அமசம எனற கறவவன.  அதத�ன அதன 
அழக சப�ரநத�ய அமசமம கட.  ச�லர ஆவல�சகரகள�கச 
சசயலபடடரகக���ரகள,  தடசடழத� நலகமள 
இமணதத�ரகக�ன��ரகள,  தடசடழத நலகமள 
வழஙக�ய�ரகக�ன��ரகள,  சத�ழ�லநடபப பஙகள�பப�ல 
உதவ�ய�ரகக�ன��ரகள என�வ���க ஒவர தளதத�ல 
மவதத அணக மடய�த பலவவறபடட படட 
சபற�த�யமடய பலவவற தளஙகள�ல அம�நத 
பஙகள�பபககள.  ஏன,  �டல�டல கழவ�ல �டலகமள 
எழதவதன ஊட�கத த�டடதமதச சசழம�ப 
படததபவரகள�க உதவ�ய�ரகக�ன��ரகள.  ஆரமப கடட 
பஙகள�பப ந�லவரஙகள இவவ�றத�ன அம�த�ரநதன.

அதன ப�னனர,  பஙகள�பபககள அலலத பஙகள�பப 
வடவஙகள சறற வ�தத�ய�சபபடததபபடக�ன�ன. 
எலவல�ர�லம நலகமள தடசடழத� இமணபபத எனபத 
இயல�த க���யம.  அவத ச�யம ச�லர�ல ந�த� பஙகள�பப 
சசயயககடயத�க இரககம படசதத�ல அவரகள அநத 
ந�த�மய சக�ணட,  எஙகள மயறச�கக வவகம அள�ததனர. 
தனன�ரவ கழவ�ல இரநதவரகள�ட��ரநத ச�றசத�மக 
ந�த� உதவ�கமள சபறற உளந�டடல ச�ல சசயறத�டடஙகள 
ஒழஙகபபடததபபடடன.  அநத வமகய�ல 
பஙகள�பபவடவம ��ற�ம சபற�த.  பஙகள�பப சவள� 
தன�நபர பஙகள�பமபத த�ணட தன�நபர மல��ன கடடப 
பஙகள�பப எனனம கடடதமத அமடநதத.  இத�ல ச�ல 
ப�தக��ன அமசஙகள அவத�ன�ககபபடட அவத வநரம 
ச�தக��ன அமசஙகமளக கரதத�ல சக�ணட ��ற�ஙகள 
நமடசபற��ரகக�ன�ன.  அத�க�ரப படந�மலகள 
வ�லககபபடட ந�மலய�ல சசயறபடடக சக�ணடரநத 
சசயற��டடம தனமன வ�மரவபடததம வந�கவக�ட 
எடககபபடட மயறச�கள�ல ஏவத�சவ�ர வ�ததத�ல 
தனமன அத�க�ரபபடந�மலகளககள உடபகதத�க 
சக�ணடத.  கடடச சமகச சசயறப�டட ந�கழவ�ல 
இவவமகய�ன அணகமம�கள ப�தக��ன ந�லம�கள 
என� வப�த�லம வ�மரவபடததம வந�கவக�ட பஙகள�பப 
வடவஙகள ���தசத�டஙக�ன.  சப�றபபககள �றறம 
மக�ம�ததவஙகள சத�டரப�கவம அத�க 
பஙகள�பபககமள வழஙக�யவரகள மகக�யததவம 
சபற��ரகள.

எனமனப சப�றததவமர,  இரணட�வத வரட க�ல 

ந�ம�வ�ன ப�னனவர இசசசயறத�டடம சத�டரப�க கடதல 
அககம� சசலததத சத�டஙக�வனன.  நலகத த�டடதத�ன 
மதல இரணட வரட பயணதத�ன சபறவபறம�ப 
ப�ரதவத�வ�ய�ன�ல, இத ��க ச�தவ�ன பயணம எனவ� 
க�மடயம.  அததடன பயனப�டட��த�ய�ல மழம�யமடய 
வ�யபப இலல�த ஒன��கக க�ணபபடடத.  அகக�லதத�ல 

–  ந�ன ஈழததக கவ�மதகள கவ�ஞரகள சத�டரப�ல�ன  
வதடலல இரநவதன.  என வதடலற க�மடககம 
ஆவணஙகமள நலகதத�ல இமணகக மயனவ�ன. 
இதத�ன நலகததடன�ன எனத ஊட�டடதத�ன 
ஆரமப��க அம�நதத.  அநவநரதத�ல ந�ம�யப 
வப�த�ம�கமள அமடய�ளங க�ண மடநதத.  சசயல 
ஒழஙகமதல ச�நதமனமம� வமர ந�ம�ய ��ற�ஙகள 
வதமவபபடடன.  ஏறகனவவ உரவ�க�ய�ரநத 
அத�க�ரபபடந�மலகள ஏவத�சவ�ரவமகய�ல வதககமறற 
அமவ ந�மலககதத�ன வப�க�ன�ன எனபமத �னத�ல 
மவதத சப�றபப ச�ரநத அவறம� வமரயறதத ப�னனர 
அதறக சவள�வய ப���சத�ர சபர�ளவ�வன�ர பஙகள�ககக 
கடய தனன�ரவ சவள�மய உரவ�ககவத என� 
எணணதத�ல சசயறபடத சத�டஙக�வனன.  இதறக 
வ�கக���டய� �றறம வ�கக�படய� ��த���கமள �னத�ல 
மவதத நலகதமத நகரதத�ச சசலல மயனவ�ன. 
தறவப�மதகக நலகதத�ன பஙகள�பப�ளரகமள, 
அவரகள�ன பஙகள�பமப மவதத சப�றபப ச�ரநத 
உறத�ய�ன கடடம�பப ஏறபடததபபடடளளத.  இன�வ�ல 
நலகதத�டடதத�ன ஆரமப க�லகடடதத�ல ஆமசபபடடத 
வப�னற தனன�ரவ சவள�கமள இலஙமகத த��ழவபசம 
சமகஙகள ஊட�டம பலவவற தளஙகள�லம கடடம�கக 
வவணடயத ��தத�ரவ� ��சச��ரகக�ன�த.  பலவவறபடட 
ந�டகள ச�ரநதம ப�ரவதசஙகள ச�ரநதம பரவல�ன 
அ��மகஙகமள ந�கழததவதன ஊட�க தனன�ரவக 
கழககமள உரவ�கக வவணடய வதமவயளளத. 
உரவ�ககபபடம தனன�ரவககழககமள,  தஙகள 
ப�ரவதசஙகள ச�ரநத ஆவணபபடததல ந�கழவகள�ல 
பஙகபற� மவபபவத ந�ம தறவப�மதகக எத�ரப�ரககம 
வ�டய��கம.  சவள�ய�லரநத ப�ரபவப�ரகக,  இதன 
வமரபடம வ�லரநத க�ழ�ன அணகமம�ய�கக 
க�ணபபடம வப�த�லம அவவமரபடஙகள க�ழ�ரநத 
வ�ல�ன அணகமம�கள�வலவய வமரயபபட வவணடம 
அலலத இறத�பபடததபபட வவணடம எனபத�ல ந�ன ��க 
அவத�ன��ய�ரகக�னவ�ன.  எவவமகய�ன ஆவணஙகள 
எவவ�ற ஆவணபபடதத வவணடம எனபத அபப�ரவதசக 
கழககள�ல த�ர��ன�ககபபட வவணடம எனபத ��க 
மகக�ய��ன வ�டயச�னக கரதக�னவ�ன.

ந�க �றவனம எபப
�த�ரநத,  எவவ�ற இயஙக� 
வரக�றத?

நலக ந�றவனம (www.noolahamfoundation.org) 
பத�வசசயயபபடடத சசன� ஆணட, 2010 வ� ��தமத�ன. 
2008  இலரநத மகக�ய பஙகள�பப�ளரகமள இமணததக 
சக�ணட ந�றவன��க இயஙக�வரக�வ��ம.  நலகத 
த�டடததகக சவள�வயய�னத�கவவ ந�றவனம உளளத. 
ஆன�ல ந�றவனதத�ன சபரமப�ல�ன வளஙகள நலகத 
த�டடததககச சசலததபபடக�ன�ன. அவவமகய�ல நலகம 
வமலததளதமத 2009 இல சப�றபசபடதத அதமன ��கப 
பயனளளசத�ன��க வளரதசதடததளவள�ம.  ந�றவனம 
எனபத வவச��ரவ�த��ன வ�டயம.  அநத ந�றவனம 
நலகம வப�ன� வவறவமகய�ன சசயறத�டடஙகளககம 
உதவ�ப��ய கடய ஒன��கம.  பலவவறதரபபடட 
நலகவ�யல,  ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
ந�றவனஙகளடன ஏவத� ஒர வமகய�ல ந�ஙகள ஊட�டக 
சக�ணடரகக�னவ��ம. அவரகளமடய உதவ�மய சபறறக 

– சக�ணடளவள�ம சபறறக சக�ணடரகக�னவ��ம .  அவத 
வநரம,  எஙகள�ல இயன� உதவ�மய ப�� நலகம ச�ரநத 
அம�பபககளககச சசயத சக�ணடரகக�னவ��ம. 
ந�றவன��க இயஙக�ன�லம தனன�ரவ சவள�மய 
(Volunteer  space)  இயல��ன வமரககம கறகக�த 
வமரய�ல ப�ரததக சக�ளக�வ��ம.  அமத வ�லம வ�லம 
எவவ�ற அகலததச சசலவசதனபவத எ�கக மனனளள 
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��கபசப��ய சவ�ல�கம.  ஏசனன�ல,  தனன�ரவ சவள�த�ன 
இநத சசயறப�டடன,  இநத சமக இயககதத�ன அடந�தம. 
தனன�வர சவள�மய ந�ஙகள கறகக மயலவத 
ஏவத�சவ�ர கடடதத�ல எ�ககப ப�தக��னத�கவவ 
அம�யம.  ந�ம அமடய வவணடய இலகமக ��தத�ரம 
�னத�லசக�ணட நகரமவப�த,  பலவவற வ�த��ன 
தமடகமளச சநத�கக வவணடய�ரககம.  ச��ய�ன ப�மதகள 
ச�லவவமள பயண�ககககடய ச�தத�ய��ன ப�மதகள�க 
இரபபத�லமல.  அவதவநரம பயண�கக இலகவ�ன 
ப�மதகள ச��ய�னமவய�க இரபபத�லமல.  இவற��றக 
இமடய�ல�ன பளள�கமளக கணடமடநத எ�கக�ன 
ப�மதகமள வமரநதவ�ற மனவன�கக�ச சசலவத 
��கககடன��னத எனபமத அனபவபரவ��க உணரநத 
சக�ணடடளவள�ம.

தறவப�த ச��தத��க தனன�ரவ பஙகள�பப�ளரகள எனற 
ப�ரதத�ல 500  லரநத 600  வபர என� எணண�கமகமயத 
த�ணடயளளத.  நலகம ந�றவனம என� அளவ�ல மவதத 
ப�ரககம வப�த அதன வடவவ� எ�த வதமவகள ச�நவத 
உரவ�ககபபடடத த�ன.  ப�� ந�றவன மன��த���கமளக 
கட ந�ம மறறமழத�கப ப�னபற�வ�லமல. 
சத�ழ�லநடபம சத�டரப�ன சப�றபபககள,  பரவல�ககல 
சத�டரப�ன சப�றபபககள,  ந�றவன ந�த�கமகய�ளமக 
சத�டரப�ன சப�றபபககள என சப�றபபககமள 
வமரயறதத ஏறகனவவ அவசவள�கள�ல 
இயஙக�யவரகமள அதறகப சப�றபப�க ந�ய��ததளள 
அவதவநரம,  அவரகள சய��க த�ஙகள �றறம தஙகள 
சப�றபபககள ச�ரநத தனன�ரவககழககமள அம�தத 
சசயறபடக�ன��ரகள.  இதனமலம அத�க�ரப 
படந�மலகள�ல இறககதமத கம�தத இயஙகவதறக�ன 
சப���மம�மயக கடடம�பபவத மகக�ய வந�ககம. 
இவவமகய�ன அத�க�ரப ப���பபககளம அவற��ன 
இயஙகமககக�ன சவள�பபமடததனம�களம ஜனந�யக 
��த�ய�ன அம�பமப உரவ�ககவவத�ட ஜனந�யக 
��த�ய�ன சசயறப�டகளககக களம சம�ககம எனற 
எத�ரப�ரகக�னவ��ம.

அடதத,  சசயலப�டடததளதத�ல ��ணவர தரபபககமள 
உளவ�ஙகவத ��கமகக�ய��னத. மதல�வத அவரகளகக 
இத சத�டரப�ன அககம�மய உணட�ககக�னவ��ம. 
இரணட�வத,  அவரகள�ல சமகம ச�ரநத வ�டயஙகமளப 
சப�றபவபறறச சசயயககடய த��மனயம 
வளரகக�னவ��ம.  ��ணவரகள இன�� Volunteerism  என� 
வ�டயம ஒர வ�ததத�ல அடபபடட வப�கம ந�மலம� 
க�ணபபடக�ன�த.  இனம� மதலடடயச சமகதத�ல 
Volunteerism  எனபத சத�ழ�லநடப சவள�களககபப�ல 
��கவம சரஙக�ப வப�யவ�டடத.  ��ணவபபரவம 
��தத�ரவ� ஓரளவ�றக Volunteerism  ச�ரநத ச�தக��ன 
க�லபபகத�ய�கம.  சத�ழ�லதம�மய வளரககம 
வந�ககமடய கலவ�மம�ம�,  ��ணவரகளத சமகச 
சசயறப�டடகக மடடககடமடய�க இரகக�ன� 
அவதவநரம,  க�மடககம ச�லலய இமடசவள�கள�ல 
அவரகமள ஈடபடதத�தத�ன ஆக வவணடய�ரகக�ன�த. 
மன��வத,  ��ணவபபரவச சசயறப�டகள 
ஏவத�சவ�ரவமகய�ல அதறகப ப�னமனய க�லதத�ய 
சசயறப�டகள�ல த�ககம சசலததம.  சவவவவற 
பரபபககள�ல இயஙக ந�மனபபவரகளகக�ன கள��க 
இதமன வளரதசதடததவ���ரகக�னவ��ம.

2005  இரநத தத�Cரநத Digitize  தசயத தக�ணட 
வரக�னற"ரகள.  Gradualize  ஆக� வநத"ரகள�? 
அல�த ஒர கற�ப
�டC வரCதத�ல அத�க மயறச� 
தசயத அத�க ஆவணஙகலள Digitize தசயத"ரகள�?

மதல வரடதத�ல 100  (நற)  ஆவணஙகள 
ஆவணபபடததபபடடரகக�ன�ன.  இரணட�ம வரடதத�ல 
262 (இரநறற அறபதத�ய�ரணட)  ஆவணஙகள.  மன��ம 
வரடம 1256  ஆவணஙகள.  ந�னக�ம ஆணட 1270 
ஆவணஙகள.  ஐநத�ம ஆணட 2190  ஆவணஙகள.  ஆ��ம 
ஆணட 3109  ஆவணஙகள.  இபவப�த ஆ��ணட மடவ�ல 

எணண�ய�ரதத நற ஆவணஙகமள எஙகள�ல 
ஆவணபபடதத மடநத�ரகக�ன�த.

இன�வரம க�லஙகள�ல தன�வய ஆவணஙகள�ன 
எணமணகமகமய அத�க��பபத எனபமத ��தத�ரம 
இலகக�கக சக�ளள��ல,  ஆவணஙகமளப ப�தக�பபத 
சத�டரப�ன அககம�மய பரவல�க �ககள �தத�ய�ல 
ஏறபடததம வந�கக�ல�ன சசயறப�டகமளயம 
ச��நதர��கச சசயய வவணடம எனற வ�ரமபக�னவ��ம. 
எ�த உணம�ய�ன சவற�� தன�வய 
ஆவணபபடததவத�லம ஆவண எணண�கமகமயக க��ப 
சபரம�பபடவத�லம ��தத�ரம தஙக�ய�லமல. 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன ஆரவதமத சமகதத�ல 
எவவளவ தரம ஏறபடதத�ய�ரகக�னவ��ம எனபத�லம 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன ப�ரகமஞய�ன மல��ன 
சவள�பப�டகள எவவளவ தரம ஆவர�கக�ய��க 
இரகக�ன�த எனபத�லம த�ன தஙக�ய�ரகக�ன�த.

எகக�(ணஙகள�ன�ல ஆவணப
டததவத�ல இ(ணட 
வரCக��தத�றக 
�றக ஒர த
ரம 
�யசசல 
(Gigantic leap) ஏற
டCத?

ஆரமபககடடதத�ல தடசடழதபபடட �டடம ஆவணஙகள 
இமணககபபடடன.  ஒர கடடதத�றகப ப�னனர எ�த 
வளரசச�பபடய�ல Digital  Library  என� 
கரதத�யமலதத�ணடச ச�நத�ககத சத�டஙக�வன�ம.  Digital 
Library  என� எணணககர ஆவணகக�பபக��க ��ற�ம 
சபற�த.  ஆவணஙகமள ஆவணஙகள�க அவதவடவதத�ல 

–  அபபடவய க�டச�பபடததல ப�தக�ததல எனபத  
சத�டரப�ன அககம�ய�ன க�ரண��க ��னப�ரத�ய�ககம 
(Scan)  சசயயம ஒர மம�மய வந�கக� ந�ம நகர வவணட 
வநதத.  ��னப�ரத�ய�கக மம�ய�ன மலம தடசடழதவமத 
வ�ட க�டடததடட 30  �டஙக அத�க��ன ஆவணஙகமள 
ஆவணபபடததககடயத�க இரநதத எனபத மதல�வத 
மகக�ய��ன வ�டயம.  இரணட�வத மகக�ய��ன வ�டயம 
நலகள என� ந�மலமயதத�ணட சஞச�மககமளயம 
ஆவணபபடததககடய ந�மலம� ��னப�ரத�ய�ககம மலவ� 
ச�தத�ய��னத.  ஆக,  தடசடழதவமத வ�ட 
��னப�ரத�ய�ககம சசயவதன மலம ஆவணபபடததவத 
அத�கம வசத�ய�னத�கக கரதபபடடத. ஆவணபபடததலல 
தலலயம,  வவக��க ஆவணபபடததல ஆக�ய 
க�ரணஙகள�ல ஒரகடடதத�ல தடசடழதவதன மல��ன 
ஆவணபபடததல மம�ம� மற��க 
இலல�சத�ழ�ககபபடட ��னப�ரத�ய�கக மம�ம� ஆத�ககம 
சபற�த.

அவத வநரம அநவநரதத�ல சப��யளவ�ல�ன 
சசயற��டடஙகள ஒழஙகம�ககபபடடத இனசன�ர 
மகக�ய க�ரண��கம.  20  இறகம வ�றபடட 
��னப�ரத�ய�கக�கமளப பயனபடதத�ப பரநதளவ�ல�ன 
ஆவணபபடததமலச சசயயவத மன��வத 
வரடதத�வலவய ந�கழநதத.  இதன க�ரண��க 
சபரமப�யசசல ந�கழநதத வப�ன� வத�ற�ம 
உரவ�க�ய�ரகக�ன�த.

அவதவநரம,  எ�ககத தனன�ட��ரநத மழ வசக��பமபயம 
தநததவ�ய எழதத�ளர சதள�வதமத வஜ�சப அவரகள 
இசசடத�ய�ன ��ற�தத�றக ஒர க�ரணச�னற கறவவன. 
ஏசனன�ல அநவநரதத�ல அவர தனன�ட��ரநத 
மழசவசகரஙகமளயம எ�கக தநததவ�னர.  அதன 
க�ரண��க ஒவர வரடதத�ல ஆய�ரதத�றகம வ�றபடட 
ஆவணஙகமள இமணயதத�றகக சக�ணடவரவத 
ச�தத�ய��னத.  அவதவநரம,  அதறகப ப�னனர வநத 
வரடஙகள�ல வரட�நத ஆவணபபடததல 
எணண�கமகமயக கம�ய��ல ப�ரதத சக�ணவட�ம. 
இன�வரம க�லஙகள�ல,  ��ததத�றக ஆய�ரம ஆவணஙகள 
என� இலகமக வந�கக�ச சசலல வவணடம எனச��ர 
உநததலடன சசயறபடட சக�ணடரகக�வ��ம.  அத 
ச�தத�ய��க��,  இலமலய� எனபத சத�டரப�க ந�ம�ய 
வகளவ�கள இரநத�லம,  ஏவத� ஒர கடடதத�ல அமத 
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ச�தத�ய��கக� வ�டவவ�ம எனற நமபக�வ��ம.  எனமனப 
சப�றததவமர அவசவலமலமயவய,  உசச எலமலய�க 
வமரயறகக ந�மனகக�னவ�ன.  அவசவலமலமய 
அமடநததன ப�றப�ட ந�ம ஆவணபபடததலடன ச�ரநத 
ப�� தளஙகள�ல கவனதமதச சசலதத வவணடம எனபத 
எனத எத�ரப�ரபப�க உளளத.  ஆவணஙகமள 
பலவவறவமகய�க ஒழஙகபடததல,  ஒழஙகபடததபபடட 
ஆவணஙகமளப பயனபடதத�ய ஆயவகள,  அ��த�ன 
ஆவணஙகமளத வதடச சசலலதல,  எழதத�வணஙகள 
தவ�ரநத ப�� ஆவணபபடததல சசயறப�டகள�ல 
கவனதமதக கவ�ததல எனபத வப�ன� பலவ�த��ன 
சப�றபபககள எமமன கவ�நதளளன.

தறப
�த 8000  இறகம பமற
டC Digitized  files 
இரப
த�கக கறக�னற"ரகள.  இத�ல மத��ல 
தடதCழதப
டட இலணததலதயம ம�ன
�(த�ய�ககம (Scan) 
தசயத இலணததலதயம 
�ரகக மடயம அல�வ�?

தடசடழதபபடடமவ HTML  வடவதத�ல ��தத�ரம 
க�ணபபடம.  ��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடடமவ PDF 
வடவதத�ல க�ணபபடம.  மதல 380  நலக 
இலககஙகளககள உளள ஆவணஙகள மழவத 
தடசடழதபபடடமவ. ஆய�னம ந�ம ப�னவநத க�லஙகள�ல 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயமவப�த அவற��ல சபரமப�ல�ன 
ப�ரதத�கமள ��னப�ரத�ய�ககம சசயதம இமணததளவள�ம. 
அதன�ல,  380  என� நலக இலககஙகளககள 
உளளவற��ல சபரமப�ல�னவறம� HTML  �றறம PDF 
ஆக�ய இரணட வடவஙகள�லம ப�ரமவய�டல�ம.  380 
இறகப ப�னனர�ன நலக இலககமளளமவ அமனததம 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடடமவ.  அவற��ல ஒர ச�ல 
��தத�ரம அசசககச சசன� மலவடவதத�வலவய 
க�ணபபடபமவ.  ஆக ச��ததம 380  இறகப ப�னனளள 
இலகக ஆவணஙகமள PDF  வடவதத�வலவய ப�ரககல�ம. 
தடசடழதபபடட இமணககபபடபமவ,  வதடசப���கள 
மலம க��தத சச�றகமளத வதட வரபவரகளகக உதவ�ய 
வப�த�லம அவற��ன நமபகததனம� வகளவ�கக��யத. 
எழததப ப�மழகள ��தத�ர�லல�த,  ஆவணஙகள�ன ச�ல 
பகத�கள கட இலல��ல வப�ய�ரககம வ�யபபககள 
உணட.  அவதவநரம அத�க�ரதத�ல உளளவரகள த�ககத 
வதமவய�லல�த பகத�கமள ந�ககவம வ�யபப உணட. 
வ�றக��தத க�ரணஙகள�ல எனமனப வகடட�ல 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடவவத ச��நதத எனவபன. 
எழததண�� (OCR)  த��ழ�ல ச�தத�யபபடமவப�த PDF 
வடவதத�ல உளள அமனதமதயம உமரக வக�பபககள�வம 
��ற��க சக�ளளக கடயத�க இரககம.

எணண�மப
டதத� இலணப
தறக ஆவணஙகலள 
எப
ட �ரணயம தசயவ"ரகள?

ஆரமப க�லககடடதத�ல சபரமப�லம இலகக�யம ச�ரநத 
நலகவள ஆவணபபடததபபடடன.  பமனவகள, 
அபமனவகள எனற ப�ரதத�ல கட சபரமப�லம 
இலகக�யம ச�ரநதமவய�கவவ க�ணபபடக�ன�ன. 
த�டடததடன சத�டரபளளவரகளத சத��வகள மதனம� 
சபற��ரநததன�ல அவவ�ற க�ணபபடடரநத�லம 
ப�வரதத�வயக��ன க�ரணஙகள இரநத�ரககம என 
ந�மனககவ�லமல.  அதனப�னப,  சஞச�மககள �றறம இதர 
எழதத�வணஙகள என எவவமகய�ன எழதத�வணஙகள�க 
இரபப�னம அமவ அசச�ல சவள�வநத�ரபப�ன, 
ஆவணபபடததத தகத�ய�னமவ என�வ���க ��ற�ம 
சபற�த.  அசச�ல சவள�வநத�ரகக வவணடம எனபத 
��தத�ரவ� எ�த ந�பநதமனய�கத சத�டரக�ன�த.

தர��னத /  தர�ற�த,  பயனளளத /  பயனற�த வப�ன� 
தண�கமககள எதமனயம ந�ம ப�னபறறவத�லமல.  அத 
எ�த வவமலயம அலல.  அமவ வ��ரசகரகளம சமகமம 
த�ர��ன�கக வவணடயமவ. எத�ரக�லச சநதத�கக இனம�ய 
க�லபபகத�ய�லம கடநத க�லபபகத�ய�லம அசச�ல 
சவள�வநத ஆவணஙகமள வ�டடச சசலவத ��தத�ரவ� 
நலகதத�றகட�ன எ�த பண�ய�கம.  உத�ரணததககச 

சச�லவத�ன�ல இனம�கக ந�ஙகள கலசவடட எனற 
அமழககபபடம ந�மனவ�லரகமளக கட 
ஆவணபபடததக�னவ��ம.  ஏசனன�ல கலசவடடககள�ல 
கட மகக�ய��ன வ�டயஙகள க�ணபபடககடம.  ந�ம 
ஆவணபபடததம ந�மனவ�லசர�னற ச�லவவமள 
ஒவரசய�ர ஆயவகக�வத ��தத�ரவ� எத�ரக�லதத�ல 
பயனபடககடம.  உத�ரண��க ஒர கலசவடடலரநத 
வமச�வள�,  பரமபமர சமபநத��ன தகவல எத�ரக�லதத�ல 
ஆயவகளககத வதமவபபடககடம.  ஈழதத��ழரகமள 
சப�றததவமர அபபடய�ன ஆயவகள எத�ரக�லதத�ல 
ந�சசய��க மகக�யததவம சப�ககடயமவ. 
ச�மதவககளள�க�ப பலவவற ப�ரவதசஙகள�ல பலவவற 
ச��ழ�கமளப வபச� வ�ழம சமகம தனத உ�வகமள வதட 
மறபடமவப�த இவவ���ன ந�மனவ�லரகள 
பயனபடககடம

�றச��ர மகக�ய��ன வ�டயம வரல�ற சத�டரப�னத. 
இனம�ய வரல�ற இனற அத�க�ரதத�ல உளளவரகள�ல 
எழதபபடம வரல�ற.  பலவவற வமகய�ல ப�ளவறற 
அத�க�ரபபடந�மலகமளக சக�ணடளள சமகம 
என�ளவ�ல இனறளள ஒடககபபடட சமகஙகள 
எத�ரக�லதத�ல இனம�ய அத�க�ர வரககதத�ல எழதபபடட 
ப�ரத�கள�ல இரநவத த�த வரல�றம� ��ளவ�ச�பபச சசயய 
வவணடய�ரககம.  ரணஜ�த கக� அவரகள�ல எழதபபடட 
சநத�ர�வ�ன �ரணம என� கடடமர ��க நலல உத�ரணம. 
எநதசவ�ர ஆவணதமதயம அழ�ய வ�டபவப�வத�லமல 
என� க��கவக�ளடன சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ��ம.

�ரததவப பத�வவட (Medical  Records),  ந�ல உ��ம�ப 
பத�வகள (Landrights documents) வப�ன� ஆவணஙகமளக 
கட ஆவணபபடதத வவணடய வதமவ உளளத. 
எத�ரக�லதத�ல சப�தததம� ந�றவனஙகள (Public 
Institution)  வப�ன�வற��ன ஆவணஙகமளயம ந�ஙகள 
ஆவணபபடதத வவணடம எனற க��சமனயடன 
சசயறபடட ந�மனகக�னவ��ம.  எவவளவ தரம 
ச�தத�யபபடம எனற சத��யவ�லமல.  ஆய�னம ந�ம 
ச�தத�யஙகள சத�டரப�லம அலடடக சக�ளவத�லமல. 
அச�தத�யஙகமளச ச�தத�ய��ககவத த�வன 
சசயறப�டட�ளரகள�ன பண�.

உஙகள�ன த�டCம இ�ஙலக அ(சகக 
தத(�நத�ரநதத�?

அரச�ஙகதத�றக இபபட ஒர த�டடம இயஙக�க 
சக�ணடரகக��த எனபத சத��யவ��,  சத��ய�வத� எனற 
எனகக சத��ய�த.  எ�த ந�றவனம இலஙமகய�லத�ன 
பத�வ சசயயபபடடளளத என� வமகய�ல அரச�ஙகதத�றக 
ந�ம சத��யபபடதத�ய�ரகக�னவ��ம எனறத�ன ந�மனகக 
வவணடய�ரகக�ன�த.  வ�லம,  அரச�ஙகதமதக கணட 
பயபபட, ந�ம அரச�ஙகதத�றக எத�ர�க இயஙகவ�லமலவய. 
அரச�ஙகம சசயய வவணடய வவமலமயதத�ன ந�ம 
சசயதசக�ணடரகக�னவ��ம.  த��ழ வபசம �ககள�ன 
ஆவணகக�பபகம என�ளவ�ல அரச�ஙகதத�ல வவமல 
சசயபவரகள,  அரச ஆதரவ�ளரகள,  அரச எத�ரபப�ளரகள 
என பலரத பஙகள�பபம நலகதத�ல உணட.  நலகதமத, 
அதன பயன ச�ரநத அரச�யல வந�கவக�ட அணக 
மடநத�லம,  அமத உரவ�ககம எ�த சசயறப�டகள 
ந�சசய��க அரச�யல ந�ககம சசயயபபடடமவ.

அவதவநரம,  ��கவம சவள�பபமடய�க இயஙகக�னவ��ம 
என�ளவ�ல எ�த சசயறப�ட சத�டரப�ல அசசபபட 
ஏத��லமல.  ஆன�ல,  எ�த சசயறப�டகள சபர�ளவ�ல 
ந�கழநத�ல,  ச�ல வவமள ஏத�வசத�ர வமகய�ல 
ப�ரசசமனகள ஏறபடததபபடல�ம என� அசசதத�ன 
க�ரண��க,  ச���ய அளவ�ல சசயறபடடக 
சக�ணடரநவத�ம எனபத�ல உணம� இலல��ல இலமல. 
ச�ல வவமளகள�ல த��ழரகள�ன அமடய�ளம,  த��ழரகள�ன 
பணப�ட,  த��ழரகள�ன வ�ழவ�யல சத�டரப�ன 
வ�டயஙகமள ஆவணபபடததவசதனபத அத�ல 
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ஈடபடபவரகளகக ப�ரசசமனகள வரககடம என� பயம 
இனற வமரககம இரநத சக�ணடத�ன இரகக��த. 
அதறக�க மழவத��க இயஙக��ல இரககவம மடய�வத.

தம�ழ�டடல உஙகள மயறச�களகக எநத 
அளவ�றக ஊககம க�லCதத�ரகக�றத?

இனற வமரககம எநத வ�த��ன ஆதரவம த��ழக 
அரச�ஙகதத�டம இரநதம க�மடககவ�லமல. 
க�மடககவ�லமல எனற கற�ம ச�டடவத�லம ப�ரகக ந�ம 
அணகவ�லமல எனபதத�ன உணம�ய�னத.  ஆய�னம, 
இமமம� எனத இநத இநத�ய பயணதத�ன வந�ககஙகள�ல 
ஒனற,  த��ழந�டடல க�ணபபடம ஈழதத ஆவணஙகமள 
படடயலடவதம,  அவறம� வசக��தத 
ஆவணபபடததவதம.  அதறக�ன கடடம�பபககமள 
ஏறபடதத மயறச�ததக சக�ணடரகக�னவ�ன.

அவத வநரதத�ல ச�ல ஆவணபபடததலடன சத�டரபமடய 
–  ந�றவனஙகமள அரச ந�றவனஙகள �றறம அரச  

ச�ரபற� ந�றவனஙகளடன இமணநத சசயறபடவதறக�ன 
அடததளதமத இடம வந�கவக�ட சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ�ன.  பலர பலவவற உதவ�கமள 
அள�பபத�க உறத� அள�தத�ரகக�ன��ரகள. 
க�லபவப�கக�ல ஒர சசயறத�டடதமத த��ழந�டடல 
சத�டஙக மயறச� எடககம வப�த பலவவற 
தரபபடடவரகள�ன உதவ�கமளப சபறறக சக�ளள மடயம 
என ந�மனகக�வ�ன.  ஆய�னம த��ழந�டட அரமச 
வநரடய�க இதவமர அணகவ�லமல.  அதறக�ன 
சநதரபபஙகள ச�லவறம� ஏறபடதத மயறச�ததக 
சக�ணடரகக�னவ�ன.  சபரமப�லம ச�தத�யபபடம என 
நமபக�னவ�ன.  ச�தக��ன சழந�மலகள அம�நத�ல 
வ�றசக�ணட சப��யளவ�ல�ன சசயற��டடஙகமள 
ஆரமப�கக மடயம.

தம�ழகக தசமதம�ழ� அநதஸத க�லCததளளத. 
இவவநதஸத க�டடய 
�றக மதத�ய 
அ(ச�ஙகதத�Cம�ரநத 
லபவற சலலககள 
தக�டககப
டக�றத.  தம�ழ தசவவ�யல இ�கக�யம 
எனற கறம த
�ழத ஈழதத அற�ஞரகள�ன 

ஙகள�பபம அத�ல அCஙக�யளளத.  அககறகலள 

�தக�ப
தம அ(ச�ன கCலமய�க�னறத. 
அவதவள�லய "ஙகள 
யன
டதத�க தக�ளள 
வ�யபபளளத�?

த��ழ என� ஒடடச��தத பரபப�ல இயஙகமவப�த இநத 
ஏடடசசவடகமள ப�தக�கக வவணடய சப�றபப ந�ஙகள 
க��யவ�ற த��ழக அரசககம உணட.  ந�ஙகள கறவத 
சத�டரப�க ச�ல மயறச�கமள வ�றசக�ணடரகக�னவ�ன. 
எ�த ந�றவனததடன சத�டரபமடய ஆயவ�ளர ஒரவர 
அதறக�ன மயறச�கள�ல மம�ர��க ஈடபடடளள�ர. 
இவவ�டயம எவவளவ தரம சசயறப�டடததளதமத 
வந�கக� நகரம எனபமதப பற�� இபசப�ழத க� 
மடய�த.

இலஙமகய�ல,  வடகக க�ழகக எஙகம பல ஏடடசசவடகள 
அழ�நதவப�கம ந�மலம�ய�ல உளளன.  க�ழகக�ல 
சன���ய�ன வப�த பல ஏடடசசவடகள,  மகக�ய��க 
�ரததவகக��பபககள அடஙக�ய ஏடடசசவடகள பல 
அழ�நத வப�னத�க க�பபடக��த.  இனற எவவ�த 
பர����பபம,  ப�தக�பபம அறற பலவவற இடஙகள�ல 
ஏடடச சவடகள அந�தரவ�க வ�டபபடடரகக�ன�ன. 
யததம க�ரண��க பலவவற வமகபபடட ஏடடச 
சவடகளம அ��த�ன ஆவணஙகளம அழ�நத 
வப�ய�ரகக�ன�ன.  வ�டதமலபபலகள�ன ��கபசப��ய 
வசகரதத�றக எனன நடநதசதனற சத��யவ�லமல. 
சபரமப�லம மற��க அழ�நத வப�ய�ரககல�ம.  இவவ�ற 
ஏவத�சவ�ரவமகய�ல அழ�நத வப�யளளவற��ல 
இரநதத�ன எஞச�யவறம�ச வசக��தத ஆவணபபடதத 
வவணடய�ரகக�ன�த.  யதததத�ன ப�னமனய 
க�லபபகத�ய�ல,  யதததத�ல ப�த�ககபபடடளள �ககவள 

சகல தரபபகள�லம அந�தரவ�க வ�டபபடடளள 
சழந�மலய�ல,  அவரகளகக அடபபமட வசத�கமள 
ஏறபடதத�க சக�டககம சசயறப�டகள�ல ஈடபட��ல 
இவவ���ன வவமலகள�ல ஈடபடவமத ந�மனதத 
கற�வணரவககளள�க�ய சநதரபபஙகளம உணட.

உஙகள �றவனதலத C�ததவதறக �த� எவவ�ற 
சம�ள�ககப
டக�றத?  ஒர பததகதலத எணண�ம 
வடவதத�றக (Digital  Format)  ம�றறவததன
த 
"ணC தசயற
�Cல�வ�? அதறக �த�யம அத�கம�க 
பதலவப
டம அல�வ�?

ந�ம ந�றவன�ய��க��ல இயஙகவத என� வ�டயதத�ல, 
கவனம சசலதத� வநத�ரநத வப�த�லம,  ஒர கடடதத�ல 
ந�றவனக கடடம�பப�றகள உடபட��ல அடதத 
கடடதத�றகச சசலலமடய�த என� ந�லம� வநதவப�வத 
ந�றவன��கப பத�வ சசயவத�ம.  ந�றவன��கப பத�வ 
சசயத வப�த�லம,  வழம�ய�ன ந�றவனஙகளககளள 
பணபகளடன இயஙக��ல இசசசயறப�டமட ஒர சமக 
இயகக��க வளரதத சசலலம ப�ண�ய�லத�ன இயகக�க 
சக�ணடரகக�வ��ம.  எ�கசகன அலவலகம எதவ��லமல. 
பலவவறபடட ந�றவனஙகளடன சத�டரப சக�ணட 
அவற��ன உதவ�கமளப சபற�வ�வ� இயஙக�க 
சக�ணடரகக�னவ��ம.  சசலவகமள இயன�வமர ��கவம 
கடடபபடதத�யவ�வ� இயஙகக�னவ��ம.  எ�த வரவ 
சசலவ வ�பரஙகமள சவள�பபமடய�க வமலததளதத�ல 
சவள�ய�டக�வ��ம.  எ�த சசயறப�டகமள ந�றவன 
தளதத�ன மல��க சவள�யலக�றகத சத�டரசச�ய�கத 
சத��யபபடதத�க சக�ணடரகக�னவ��ம.

எ�ககக க�மடககம ந�த�யதவ�கள அமனததம எ�த 
சசயறப�டகமளப ப�ரததவரகளம பயனமடநவத�ரம 
வழஙக�யமவ த�ன.  ஓ��ரவவர ��கபசப��ய ந�த�யதவ�மய 
அள�ககம சநதரபபஙகமளத தவ�ரகக ந�மனகக�னவ��ம. 
����க,  ஆய�ரககணகக�ன பயன�ளரகளத ச���ய 
அனபள�பபககமளக சக�ணட இயஙகவவத 
ஆவர�கக�ய��னத.  இவவமகய�ன அணகமம� 
சபர�ளவ�ன உமழபமபக வக�ரம சசயறப�சடன� 
வப�த�லம இயன�வமர பஙகள�பப�ளரகளத 
எணண�கமகமய அத�க��பபவத ச��நதத.  இயன�வமர 
ந�த�கசக�டககல வ�ஙகலகள மல��ன சசயறப�டகமள 
இழ�வ�கக�,  இதர பஙகள�பப மம�கமள 
ஊககவ�ததவ���ரகக�னவ��ம.  சமக இயகக��க ��ற��க 
சக�ணடளள ந�மலய�ல எத�ரக�லதத�ல சத�டரசச�ய�கப 
சபர�ளவ ந�த� மகய�ளமக இரகக�த என� வப�த�லம, 
பதத���மககமள ஆவணபபடததவத வப�ன� 
சசயறப�டகளகக இனனம அத�க��ன ந�த� வதமவபபடம. 
அத�டட�லல�த அமசபடஙகள மல��ன 
ஆவணபபடததலகள இனனம அத�க��ன ந�த�மயக 
வக�ரம சசயறப�டகள�கம.

பலவவறபடட சமக அககம�யளளவரகள�ட��ரநதம 
நணபரகள�ட��ரநதம ஒர ச�ல ந�றவனஙகள�ட��ரநதவ� 
ந�த� சப�பபடக�ன�த.  இனம�ய வதத� வமரய�ல 
சப��யளவ�ன ந�றவனஙகளத எவவ�த ந�த�யதவ�மயயம 
சபறறக சக�ளளவ�லமல.  ஒரவமகய�ல 
இசசசயற��டடதத�னட�ன எ�த ஆத��ரதத��ன 
ப�மணபப�றக இதவவ க�ரணச�னவபன.  சபரம 
ந�த�கமகய�ளமக ந�சசய��க இசசசயற��டடதத�ன 
உய�ரபமபச ச�மதததவ�டம தனம� சக�ணடத.

�றவனம�ன 
�றகம உஙகளகக �த�லயப 
த
றவதறக வ�யபபககள அத�கம�க� இரகக�னறத 
அல�வ�?  �றவனம எனற த
ய(�ல ஒர 
அஙக"க�(ம க�லCகக�றத.  அதன ம�ம உஙகள 
த�றலமய�ன தசயல
�டகலளத தக�ணட �த�லய 
பகடக��ம. அதறக�க வ�ணணப
�கக��ம அல�வ�?

அபபடய�ரநதம கட ந�ஙகள இனற வமரககம 
தன�பபடட நபரகள அலலத தன�பபடட நபரகள ச�ரநத 
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��கசச���ய ந�றவனஙகள ஊட�கதத�ன ந�த�மயப சபறற 
வரக�னவ��ம.  எத�ரக�லதத�ல சபர�ளவ 
ந�த�தவதமவயளள சசயறத�டடஙகளகக ந�த�மயப சபறறக 
சக�ளளம வந�கக��ரபப�னம கட ந�றவனதமத பல 
தனன�ரவலரகளத ச�னனஞச���ய பஙகள�பபககள மலம 
இயககவவத ச��நதத.  க��பப�டட சசயற��டடஙகளகக 
��தத�ரம ந�த� வகடட வ�ணணபப�ககல�ம.  ந�றவனதத�ன 
அடபபமடச சசயறப�டகள எபவப�த 
தனன�ரவலரகள�லம தனன�ரவலரகளத ச�னனஞச���ய 
ந�த�பபஙகள�பபகள�லம ��தத�ரம ந�ம�நத�ரகக 
வவணடச�னபவத எனத வ�ரபப��கம.

தத�ழ�லநட
 வ�Cயஙகளகக "ஙகள எஙக�ரநத 
ஆப��சலனகலளப த
றறக தக�ளக�ற"ரகள?

ஆரமபதத�ல சபரமப�ல�ன சத�ழ�லநடப வ�டயஙகமள 
�யரன ப�ரததக சக�ணடரநத�ர. ��டய�வ�கக�மய நலகத 
தள��க ஒழஙகம�ததவர வக�ப�ந�த என�வப�த�லம, 
அதன ப�னனர அதமன ஒவசவ�ர வ�டயஙகமளயம 
��ற�ம சசயதவ�ற,  அடதத கடடதத�றக சக�ணட 
சசன�வர த��ழந�டமட வசரநத ஓர இமளஞர 
வ�வன�தர�ஜன எனனம வத�ழர.  த��ழ 
வ�கக�பபடய�வ�னட�க அ��மக��க�ய அவர 
தனன�ரவலர�க இனற வமரககம எமமடன இமணநத 
சசயறபடட வரக�ன��ர.  அவமரப வப�னவ��ரத 
தனன�ரவ உதவ�கள,  எ�ககப சப��ய உநத சகத�மய 
அள�ததவத�ட,  ந�ம இனற இவவளவ தரம வளரவதறகக 
க�ரண��க இரநத�ரகக�ன�த.  ந��லப�ரக�சன 
வப�னவ��ரடன இமணநத வ�வன�த தனன�ரவத 
சத�ழ�லநடபக கழசவ�னம� சசயறபடதத� வரக�ன��ர. 
சத�ழ�லநடபம சத�டரப�ன வ�டயஙகள எனற வரமவப�த 
பலவவறபடட சத�ழ�லநடபத தனன�ரவலரகளடன 
கலநதமரய�ட மடவகமள எடபபவத�ட அவரகளத 
பஙகள�பப�ன மலம அவறம�ச சசயறபடதத�யம 
வரக�னவ��ம.

த��ழ� மகநத என� த��ழந�டட இமளஞர (தறவப�த 
ஆஸத�வரலய�வ�ல இரகக�ன��ர)  தனத Server  இல Host 
பணணல�ம எனற க��,  நலகதத�றசக�ர இடதமத 
ஒதகக�த தநத�ர.  அதனப�னனர வல�வகஷ எனம 
இனசன�ர இநத�யர அநத உதவ�மய இனறவமரககம 
சத�டரக�ன��ர.  த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ன தனன�ரவப 
பஙகள�பப�ளரகள�க�ய சநதர வப�னவ��ரம நடப 
உதவ�கமள வழஙகக�ன�னர.  இனறவமரககம 
நடபபப�ரசசமனகமளயம நடபச சசயறப�டகமளயம 
தனன�ரவலரகள மலவ� சபறறம த�ரததம 

வநத�ரகக�னவ��ம.

ந�க வல�ததளதத�ன 
யன
�ட,  �றவனம�க 
இதவல( ச�த�ததலவ எனற எவறலறச தச�ல���ம?

நலகத தளதத�ன பயனப�ட சத�டரப�ல வநரடய�க 
அளவட ச�தத�ய��லமல.  ஆன�ல பல வமலப பத�வக 
கடடமரகள�லம,  ஆயவக கடடமரகள�லம,  த��ழ 
வ�கக�பபடய� வப�ன�வற��லம நலகம சபர�ளவ�ல 
உச�ததமணய�கப பயனபடக��த.  ஏறகனவவ 
க��பப�டடதவப�ல இலஙமக,  இநத�யப பயனப�ட ��க 
அத�க��ததளளத.  எணண�� ஆவணபபடததல சத�டரப�ல 
த��ழசசழலல மன��த���ச சசயறத�டட��க உளவள�ம 
எனபமதக க��பப�டல�ம.  இதறக நலல உத�ரணஙகள 
சப�ளள�சச� நசன�ன ந�ள ஒர நல த�டடம, த��ழத வதச�ய 
ஆவணச சவடகள ஆக�யமவ.  சப�ளள�சச� நசன 
எணபதகள�லரநவத ச�ற��தழச வசக��பப�ளர�க,  ஆவணக 
க�பப�ளர�கச சசயறபடபவர.  அவர நலகதமத 
மன��த���ய�கக சக�ணட சத�டஙக�ய ந�ள ஒர நல 
எனம சசயறத�டடம இபவப�த 2000  ஆவணஙகமளக 
சக�ணடரபபவத�ட வவக��க வளரநத வரக��த. 
இதவப�ல த��ழரஙகதத�னர நலகததகக ந�த�யதவ� 
சசயபவரகள.  இபசப�ழத த�மம ஆவணபபடததலல 
சசயறபடக�ன�னர.  அவவமகய�ல நலலசத�ர 
மன��த���ய�க,  ஊககவ�பப�க இரகக�வ��ம எனபத�ல 
�க�ழசச�வய.  இனனம ந�ம�ய,  இனனம வவக��க 
இததமகய சசயறப�டகள நமடசப� வவணடம.

ந�றவன��க ந�ம ச�த�கக வவணடயமவ பல.  சவறம 
ஆவணபபடததல ந�கழவகமளத த�ணட அவற��ன வதமவ 
சத�டரப�கத சத�டரசச�ய�க சமகதத�ன �தத�ய�ல 
இயஙகவவத�ட,  ஆவணபபடததல எனனம பளள�கமளத 
த�ணடய சசயறப�டகமளயம வ�றசக�ளள 
வவணடயளளத.  �ரப��வப ப�தக�பப,  தகவல அ��த��ன, 
அ��வபபரமபல,  கலவ� வ�மப�ட என ந�ம 
இயஙகவவணடய தளஙகள எம கணமனவன எணணறறப 
சபரக�கசக�ணடரகக�ன�ன.  இவவ�டயஙகமள தன��ன�த 
ந�கழவ என� பளள�ய�ல இரநத ந�றவனதத�ன சசயறப�ட 
என� பளள�மய வந�கக� நகரதத�ய�ரகக�னவ��ம. 
இவவ�மடந�மலபபள�ய�ல இரநத சமகப வப��யகக��க 
��ற� வவணடய ��கபசபரம கடபப�ட எ�ககளளத�கக 
கரதக�னவ��ம.

நமப�கமகயள�ககம சழல ந�லவக��த எனவ� 
ந�மனகக�வ�ன

தம�ழ வ�கக�ப
"டய�வ�ல 
�. எம. பனன�ய�ம"ன�ன 
ஙகள�பபககள

எழதத�ளர ப. எம. பனன�ய���ன 173+ நலகமள எழத�ப பனனல�ச���யர�க அ��யபபடபவர. ச�நதமன 
வடடம எனம சவள�யடடகம மலம பலநற நலகமளப பத�பப�ததவர.  நலகத தளதத�ல பல நலகள 
இமணககத சத�டரசச�ய�க உதவ� வரபவர.  அணம�ய�ல த��ழ வ�கக�பபடய�வ�லம இவர தனத 
சசயறப�டகள�ன�ல ச�தமன பமடததவரக���ர.

நவமபர 14, 2011 அனற த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ல பஙகள�ககத சத�டஙக�ய பனன�ய���ன ��கக கறக�ய 
க�லதத�ல 2000 கடடமரகமள எழத� ஈர�ய�ரவர பதககதமதப சபறறளள�ர.  ஏபரல 5 வமர மதல 1000 
கடடமரகமள எழத�ய இவர அடதத ஒர ��தததககள அடதத ஆய�ரம கடடமரகமள எழத� வ� 5 
அனற 2000 கடடமரகமள எடடன�ர.  இத�ல ஒர ந�ள�ல சத�டரசச�ய�க 20 �ண�வநரம உமழதத 300 
கடடமரகமள எழத�யம� க��பப�டத தககத�கம.

நலக வமலததளதத�ல பனன�ய���ன எழத�ய 44 நலகள உளளன.  த�ன எழதம நலகமள 
இமணயதத�னட�க அமனவரம சபறறப பயனசப� வவணடச�னம வந�ககடன உடனககடன 
அனபப� மவபபதடன நலக மயறச� பற��ச ச�ல நலகள�ல க��பபககமள சவள�ய�டடவத�ட ப�� 
எழதத�ளர நலகமளயம சவள�ய�ட இவர உதவ�வரக�ன�ம� வப�றறதறக��யத�கம.
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