
கல� இ�கக�யப பத�வகள

இண�யதத�ல அ. மததல�ஙகம கணதகள

எழதத�ளர அ.  மததலஙகம கததகள ஏறகனவ� 
தத�கபப நல�க �நதளளன.  அத� தறக�லதத�றக 
ஏறற �தகய�ல வ"லம இரணட �ட�ஙகதள 
எடதத�ரகக�னறன.

ஒனற:  சம"� க�த�ல "�டட��டடக கததவகடபதறக 
ஒலபபத���க �நதளளத.  ப�டல வகடபதவப�ல 
இத2யதத�லரநத தர��றககம த3யத கதத 
கததய�கக வகடகல�ம.  அததனப ப�ன�ரம 
சடடய�னட�கச த3னற தர��றககம த3யத 
தக�ளளல�ம. 
http://www.youtube.com/user/Tamilliterarygarden

"றதறயத:  எண2�" நல�க �நதளளத.  க2ன�ய�ல 
இரநத ��3�பபதறக ஏறப தன�வய 
�ட�த"தத�ரகக�ற�ரகள..  ப�.ட.எப வக�பப�கத 
தர��றககம த3யத ��3�ககல�ம.  நலக 
�தலததளதத�ல (www.noolaham.org) மததலஙகதத�ன 
நலகதள ��3�ககல�ம.

ச�றவர ப�டல இறவவடட வவள�ய�டட ந�கழவ

அல��யர "� .  அனநதர�3ன�ன ச�னனததமப� வ�ட�  
எனற 3�ற�ர ப�டலகள அடஙக�ய இறத�டட 
த�ள�யடட��ழ� 26.05.2012  அனற தக�றற��ததத 
த3டடததற 3�தத���ந�யகர ஆலய "2�"ணடபதத�ல 
இடமதபறறத.  �ட"ர�ட3� கதல இலகக�ய சத�ஞர 
3ஙகதத�ன ஏறப�டடல நதடதபறற இநந�கழவகக 
ஆ3���யர த�. சப�கரன ததலத" த�ஙக�ன�ர. 

த�ள�யடடதரதய இர�வ?ஸகண2னம 
நயபபதரகதள இயல��2ன,  கவ2ஸ�ரன 
ஆக�வய�ரம ந�கழதத�னர.  பரதத�தததற ப�ரவத3 
த3யலக உத��ப ப�ரவத3 த3யலர ப�ரத" 
��ரநத�னர�கக கலநததக�ணட�ர.  ��ழதததரகதள 
தக�றதற ப�.  க�ரஷ2�னநதன,  அத�பர க�. 
இர�3ததர,  த3.  3த�னநதன,  பரதத�தததற கல�3�ர 
உதத�வய�கததர த3ல�சக2� ஆக�வய�ர 
ந�கழதத�னர.  நனற�யதரதய ஆ3���யர வ.  வரக"�ர 
ந�கழதத�ன�ர. 

ஆற ப�டலகதளக தக�ணட இநத ஒலந�ட���ல "�. 
அனநதர�3ன,  த3ல��கள வ.  தஷ�ய�,  த�. 
த�ஷஷ�ள�ன�,  த�.த�ஷ"�ன� ஆக�வய�ர 
ப�டயளளனர.  எஸ.  த�ரகக"ரன (கGவப�ட),  எஸ. 
வ3தர�ஜ (தவபல�),  க.  கரபரன (ஒலபபத�வ)  ஆக�ய 
இதளஞரகள�ன மயற3�யம ப�ர�டடததககத.

க�வ�யம�ய வநஞச�ன ஓவ�யம�ய நல அற�மகம

பரதத�தததற அற�வ��ர ஒனறகடலல  பவல�லயர 
இரதத�னவ�வல�ன�ன க�வ�யம�ய ந�ஞச�ன ஓவ�யம�ய 
எனனம 3�றகததததத�கத�  அற�மக ந�கழவ 
01.07.2012 அனற இடமதபறறத. 

ந�கழவகக இலகக�யசவ3�தல  த. கல3�ஙகம ததலத" 
த�ஙக�ன�ர.  ஆ.  கநததய� ஆ3���யர த�ள�யடடதர 
ந�கழதத�ன�ர.  தக�றதற ப�.  க�ரஷ2�னநதன,  இ. 
இர�வ?ஸகண2ன ஆக�வய�ர "த�பபடடதரகதள 
ந�கழதத�னர. 

வ�ஜயன வ�கன-ஸவர-�ன ‘ச�தர�’ கறமபடம

��?யன ��கவனஸ�ரன இயகக�ய ச�தர� எனற 
கறமபடம த"�ழந�ட மறவப�கக எழதத�ளர கதலஞர 
3ஙகதத�ன 2011  ஆம ஆணடகக�ன ��ரத�தனப 
தபறறளளத.  "�க எள�த"ய�ன ஒர கததககற 
வநரதத�ய�க ப பட"�ககபபடடளளத. 

தனத த3லல"கதள ஏறகனவ� இழநத��டட தநதத 
அநத அத�ரச3�ய�லரநத "Gளமடய�"ல இரபபதத�ன 
படதத�ன கதத.  (6.46 ந�"�டம)  படம இறத�க 
கடடதததத த�ணடம�தரயம இநத அம3ம 
த3�லலபபடவ�ய�லதல.  ��தத�ய�3"�ன 
அனப�தததத தரம கறமபடம.  இத2யதத�ல 
ய�ரம ப�ரககமடயம. http://www.nizhal.in

‘பரதத�ததணறயர�ம’ நல வவள�ய�ட 

ந�டக எழததரககதளத தநத நனக அற�யபபடட ப�. 
இரகபரன�ன பரதத�ததற�யர�ம எனற நல 
த�ள��நதளளத.  இத பரதத�தததற நகர பறற�ய 
3மக��யல �ரல�றற ஆ�2"�ககல,  ஆயவ 
மனவன�ட  நல எனறம கற�பப�டபபடக�றத.

�ட"ர�ட3�ய�ல எ"த பணப�டட எச3ஙகதள 
தக�ஞ3"�கவ�னம இனனமம பறற�பப�டததக 
தக�ணடரககம பழம தபரத" ��யநத ஊரகள�வல 
பரதத�தததறயம கற�பப�டததககத.  அத பறற�ய 
தக�லகதளப படஙகளடன எடததக க�டடக�றத 
வ"றபட நல.

இதன த�ள�யடட��ழ� 29.07.2012  அனற 
ஞ�ன3மபநதர கதல "னறதத�ல இடமதபறறத. 

- ச. கன�ஸவரன
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கடடறற கணலககளஞச�யம�- வ�கக�பப�டய�வ�ல�ரநத

ச. வ�லவர�தத�னம

ச.  ��ல�தரதத�னம (1950  -  ட3மபர 9,  2006)  1970 
கள�வல எழத ஆரமப�தத 1980  கள�ல மகக�ய"�ன 
எழதத�ளர�கப ப��2"�தத�ர.  ச.�� எனற தபயர�ல 
அற�யபபடப�ர.

ய�ழபப�2ம பஙகடதGத�ப ப�றபப�ட"�கக 
தக�ணட ��ல�தரதத�னம,  ஈழதத�Pன இலகக�ய 
3�நததனய�ளர�க�ய ம.  ததளய3�ஙகதத�ன 
கரததககள�ல ஈரககபபடட�ர.  இ�ரதடய 
க��ததகள த"�தத"�க உய�ரதநதழம க�லததகக�க 
எனற தத�கத�ய�க 2001  இவல த�ள�ய�னத. 
மரணததள வ�ழவவ�ம தத�கத�ய�வலயம இ�ரத 
க��ததகள இடமதபறறளளன.  Lutesong and Lament: 
Tamil  Writing  from  Sri  Lanka தத�கத�ய�வல இ�ரத 
க��தத ஒனற ஆஙக�ல �ட��வல த�ள��நதளளத. 
த"�ழத வத3�ய ��டததலப வப�ர�டடதத�ல 
உறத�ய�ன பறறகதக�ணட க��ஞர�ன இ�ர தனத 
க��ததகள�ல அதறவக மதனத" இடததத �ழஙக� 
�நத�ர.

இ�ரத க�றற�ழ�க க�ர�"ம எனனம க��ததத 
தத�கத� ��பப� சநத�ர இலகக�ய அத"பப�ன 1995 
ஆம ஆணடறக�ன 3�றநத க��தத நலகக�ன 
��ரத�தனப தபறறக தக�ணடத.  இ�ர 
க��ததகதளயம ப�டலகதளயம 3�றபப�கப ப�டம 
�லலத" தப�ரநத�ய�ரமகட.

��ல�தரதத�னம இடமதபயரநத 1991 ஆம ஆணட 
மதல த�ரவக�2"தலய�ல ��ழநத �நத�ர. 
அஙகளள கல��த த�த2ககளதத�ல ப2�ய�றற�ன�ர. 
இரணட ப�ளதளகள�ன தநதத ஆ��ர.  3�ற�த க�லம 
வந�ய��யபபடடரநத ��ல�தரதத�னம அ�ரகள 
தக�ழமப�ல ட3மபர 9,  2006 அனற தனத 56 �த 
�யத�ல க�ல"�ன�ர.

வவள�வநத நலகள

அகஙகளம மகஙகளம (க��ததத தத�கத�, 1985)
க�றறத�ள�க க�ர�"ம (க��ததத தத�கத�, 1995)
க�லததயர (க��ததத தத�கத�, 1995)
தநறற�"ண (க��ததத தத�கத�, 2000)
உய�ரதததழம க�லததகக�க (க��ததத தத�கத�, 
2001)
��3�கம (2006)
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எணண�ம ஆவணபபடததல

- னக�ப� -

எண��ம ஆவ�பபடததல

தக�ல �ளஙகதளக (Information  sources) க2�ன� 
வப�னறதத�ர எண2�" 3�தனதத�ன உத��யடன 
பயனபடததக கடய�தகய�ல எண2�" 
�ட�ஙகள�ல (Digital  formats)  பத�வ த3யதலம 
அதனடன�த2நத த3யறப�டகளம எண2�" 
ஆ�2பபடததல ஆகம.

அசச �ட� ஆ�2ஙகதளப படஙகள�க "�ன�ரடக 
க2�ன�ய�ல வ3"�ததல,  தடதடழத�ச வ3"�ததல,  ஒல-
ஒள� ந�ட�ககதள இற�டடககளகக "�றறதல 
வப�னறத� எண2�" ஆ�2பபடததற 
த3யறப�டகள ஆகம.

எண2�" ஆ�2பபடததல இர �தகபபடம.
1.  எண2�" �ட�ஙகள�ல இலல�த �ளஙகதள 
எண2�" �ட�ஙகள�ல ஆ�2பபடதததல.  அச3�ல 
த�ள��நத நலகதள "�ன�ரட 
"�னனலகள�ககதல வப�னற த3யறப�டகள 
இவ�தகய�ல அடஙகம.
2.  எண2�" �ட�ஙகள�ல உர��க�ய இயலப 
எண2�" (born  digital) �ளஙகதள 
ஆ�2பபடதததல.  ����த�ளகள (spreadsheets), 
தரவத தளஙகள (databases), �தலததளஙகள 
வப�னற�றற�தன ஆ�2பபடதததல இவ 
�தகய�லள அடஙகம. 

எண��ம ஆவ�பபடததல�ன பயனப�டகள

இயலப எண2�" ஆ�2ஙகதள எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�பபத த��ரகக மடய�த 
ஒனற�கம.  அதததகய தக�ல �ளஙகள ந�ளகக 
ந�ள உர��க��ரம ந�தலய�ல எண2�" 
ஆ�2பபடததல எனபத ஒவத��ர ந�ற�னமம 
தன�ய�ளம க�னதத�ல எடகக 
வ�ணடயத�க�யளளத.  ஏதனன�ல அ�றற�தனத 
தத�டரநத பயனபடதத�தறகப ப�தக�பபத 
அ�3�ய"�னத.

எண2�" ஆ�2பபடததலன பயனப�டகள 
�ர"�ற

1. அத�க��தத அணககம (Increased  access)  - 
எண2�" �ட�ஙகள�ல உளள ஆ�2ஙகள 
�தலததளஙகளட�கப பக�ரபபடதகய�ல ஒவர 
வநரதத�ல எதததன வபர வ�ணடத"னற�லம 
பயனபடதத மடயம.  எநத வநரதத�லம எஙக�ரநத 
வ�ணடத"னற�லம இத2ய இத2பப�னட�கக 
கற�தத ஆ�2ஙகதளப தபற மடயம.  வதடல 
(searching),  உல��ல (browsing)  ஆக�ய 
நடபஙகதளப பயனபடதத�தன�ல "�க வ�க"�ன 
ஆ�2 அணககம 3�தத�ய"�க�றத.  இத 
ஆ�2ஙகள�ன பயனப�டடதனப பன"டஙக 
ஆககக�றத.

2. ஆ�2ப ப�தக�பப (preservation)  - 
அழ���பதத�ல உளள ஆ�2ஙகதள எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�கக மடயம.  ஓ��ர ப�ரத�கள 
எஞ3�யளள ஆ�2ஙகள,  "�கபபதழய ஆ�2ஙகள 
வப�னற�றற�தன எண2�" �ட�ஙகள�ல ப�ரத� 
த3யத பயனபடதத�த மலபப�ரத�கள 
ப�த�பபதட�ததனத த��ரகக�றத.  மலபப�ரத�கள 
அழ�நத�லம எண2�"ப ப�ரத�கதளத தத�டரநதம 
பயனபடதத மட�வத�ட பத�ய ப�ரத�கதள 
உர��ககவம மடயம.  இட�3த�ய�னத" வப�னற 
க�ர2ஙகள�ல நலகஙகள�லரநத �ள நGககம 
த3யயபபடம ஆ�2ஙகதளயம எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�கக மடயம.

3. நடபப பயனப�ட - எண2�" ஆ�2ஙகள�ன 
நடபச 3�தத�யஙகள ந�ளகக ந�ள அத�க��தத 
�ரக�னறன.  வதடல,  உல��ல ஆக�ய நடப �3த�கள 
கல��,  ஆயவச த3யறப�டகதள 
இலகபடதத�வத�ட ��தனதத�றனதடய 
த�ககக�னறன.  த3�ற களஞ3�ய உர��ககம, 
அகரமதல தய���பப,  தரவததளஙகள,  த"யந�கர 
கல��ச சழலகள,  கதலககளஞ3�ய உர��ககம 
வப�னற த3யறப�டகள எள�த�ல 3�தத�ய"�க�னறன. 
அற�வச த3யறப�டகள 3�ற�ய �டடஙகளள 
ததடபபட�"ல அதனததத தரபப�னரககம 
3�தத�ய"�க�றத.

எண��ம ஆவ�பபடததலம ப�தக�ததலம

ஏதனய �ட�ஙகள�ல உளள ஆ�2ஙகதள 
எண2�" �ட�ஙகளகக "�றற�ச வ3"�பபத�லம 
இயலப எண2�" ஆ�2ஙகதளச (born  digital 
documents)  வ3க��தத த�பபத�லம அ�றற�தன 
ந�ரநதர"�கப ப�தக�தத��ட மடய�த.  அசச 
ஆ�2ஙகளடன ஒபப�டதகய�ல எண2�" 
ஆ�2ஙகள�ன பயனப�டடச 3�தத�யஙகள "�க 
அத�கம.  அவதவ�தள எண2�" ஆ�2ஙகள 
அழ��தடயம அலலத பயனபடததமடய�த 
ந�தலதய அதடயம ��யபபககள அத�கம 
எனபததயம "னஙதக�ளள வ�ணடம.

1. �னதப�ரடகள 3�ரநத ப�த�பபககள : 
க2�ன� �ன தடடககள,  இற�டடககள வப�னறத� 
எள�த�ல ப�த�பபதடயக கடயத�.  க2�ன� �ன 
தடடககள த�டதரன ஒர ந�ள பயனபடதத 
மடய�தத�க� ��டம.  க�ல ஓடடதத�ல பதள�பப� 
டஸககள பயனபடதத மடய�தத�ய�க�யத" ஓர 
எடததகக�டட.  இயறதக அழ�வகள,  ��பததககள 
வப�னற�றற�லம வ3"�பபகஙகள அழ�யல�ம. 
த�ரஸ த�ககதல,  வ�ணடத"னவற அழ�ததல, 
த�ரடட வப�னற "ன�த த3யறப�டகள�லம 
எண2�"ப பத�வகள அழ�யல�ம.  வப�த�ய 
க�ன"�னத"ய�ல �ழஙக�கதளப பதபப�கக� 
த�ரததல வப�னறத� எள�த�ல இத2யத தளஙகள 
அழ�யக க�ர2"�க உளளத.
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ஒனறகக வ"றபடட ப�ரத�கதளப வபணதல, 
க�லததககக க�லம க�பபபபட (back  up)  எடததல, 
த�வவ�ற இடஙகள�ல க�பபப படகதளச வ3"�ததல, 
வ3"�பபகஙகதள இறதறபபடதததல வப�னற 
தத�டரச3�ய�ன த3யறப�டகள மலம இச3�ககதலத 
த��ரகக வ�ணடம.

2. த"னதப�ரள 3�ரநத "�றறஙகள -  க2�ன� 
பர�ல�கத தத�டஙக�ய க�லஙகள�ல அற�மக"�ன 
தபர"ளவ த"னதப�ரளகள இபவப�த 
பயனப�டடல இலதல.  அகக�லஙகள�ல உர��க�ய 
தபர"ளவ வக�பபககள (files)  இபவப�த 3��ய�கப 
பயனபடதத மடய�தத�ய�க� ��டடன.  த"�ழ�ல 
பயனபடட ��ஸக� வப�னற எழததககள�ல உர��க�ய 
ஆ�2ஙகள�லரநத இபவப�த மழபபயன தபற 
மடய�த.

க�லததககக க�லம வதத�கவகறப வக�பப 
�ட�ஙகதள "�றறதலம இறதறபபடதததலம 
இச3�ககதலத த��ரகக உதவம.

கவ-�கக னவணடயணவ

*  எண2�" ஆ�2பபடததற த3யறப�டகள�ல 
எ�றதற ஆ�2பபடதத�த,  எ�றற�தனத 
த��ரபபத எனபத தத�டரப�ன மடவகள "�க 
மகக�ய"�னத�.  கற�பப�க இயலப எண2�" 
ஆ�2ஙகளம "�ன�ரடய ப�னனர மலபப�ரத�கள 
அழ�ககபபடட ஆ�2ஙகளம தத�டரச3�ய�கப 
ப�தக�ககபபட���டன ஒவரயடய�க அழ�நத 
வப�ய��டம.  அவ�தகய�ல ஆ�2ஙகள�ன 
எத�ரக�லத வதத�,  தபற"த� வப�னறத� கரதத�ற 
தக�ளளபபடல�ம.  இத தத�டரப�ல�ன வ3கர 
மக�த"தத�க தக�ளதக (collection  management 
policy)  ஆ�2பபடததற த3யறப�டகள�ல 
இனற�யத"ய�த ஒனற�கம.

* எண2�" �ட�ஙகளகக "�றற�த�னத 
பயனப�டடககப வப�த"�னதலல.  பயனப�டடககக 
க�தடகக�த ஆ�2ஙகளம அழ�நதத�ய�கவ� 
கரதபபட மடயம.  வதத�ய�ன �ளஙகதளத 
வதத�பபடம வநரதத�ல இலக��கத வதட 
உடனடய�கப தபறறக தக�ள�தறக�ன ஒழஙககள 
அ�3�ய"�னத� ஆகம.  அதடவகதளச (folders) 
3Gர�கப தபய��டடப வபணதல,  உளளடகக 
மக�த"தத�த தத�கத�கதளப (content 
management  systems)  பயனபடதததல,  ��பரத 
தரவகதளப (meta  data)  வபணதல வப�னற 

ஒழஙககள க�னதத�ல எடககபபட வ�ணடம. 
வ3கரதத�ன அளவ அத��த ஆ�2ஙகள�ன 
எண2�கதககக ஏறப மடவகள எடககபபட 
வ�ணடம.  ய�ர எநத ஆ�2ஙகதளப 
பயனபடததல�ம எனபத தத�டரப�ன அணககக 
கடடபப�டம (Access control) வதத�பபடல�ம.

*  அசச வப�னற �ட�ஙகள�லரநத எண2�" 
�ட�ஙகளகக ஆ�2ஙகதள "�றறதகய�ல அத 
எவ�ளவ க�லததகக�ன ஆ�2பபடததல எனபத 
தத�டரப�ல ததள���க இரபபத அ�றறகக��ய 
நடபஙகதளச 3��ய�கத தத��வ த3யய உதவம. 
கறக�ய க�லத வதத�களகக�ன ஆ�2பபடததலன 
வப�த அத�யச3 தரதத�தனப வப2 
வ�ணடயத�லதல. எடததகக�டட�க ந�ற�னஙகள�ன 
க2ககப பத�வகள வப�னறத� 7  மதல 10 
ஆணடகளகவக வதத�பபடம.  அவதவ�தள 
நலகஙகள�ல அ��ய ஆ�2ஙகதளப பத�வ 
த3யதகய�ல எகக�லதத�லம ப�தக�ககககடய 
�தகய�ல "�கச 3�றநத ந�ய"ஙகதளயம 
கர��கதளயம பயனபடதத வ�ணடம.

* ஆ�2பபடததல 3�ரநத மடவகள�ல 
ந�த�ந�தலயம மகக�ய த3ல��ககச த3லததக�றத. 
கதறநத எண2�கதகய�ன ஆ�2ஙகதளப 
ப�தக�கக அத�க தப�ரடத3ல��ல கர��கதள 
��ஙக�ப பயனபடதத�த 3�தத�ய"�லதல. 
அவ�தகய�ல ந�ற�னதத�றகளவளவய 
எண2�""�ககம வப�னற�றதறச த3யறபடதத�த� 
வ�ற ந�ற�னஙகள�ன வ3த�கதளப 
பயனபடதத�த� எனபத�ன மடவகள ந�ற�ன 
�ளஙகள 3�ரநவத எடகக வ�ணடயத�ய�க 
உளளன.  எதததகய வ3"�பபகஙகதளப 
பயனபடதததல,  எதததன க�பபப படகதளப 
பர�"��ததல வப�னற மடவகளம ந�த�ந�தல 3�ரநவத 
த�டட"�ட வ�ணடயத�ய�க உளளன.

* 3டடச 3�ககலகள ஆ�2பபடததலல 
அ�3�யம க�னதத�ல எடககபபட வ�ணடயத�. 
எடததகக�டட�க நலகஙகள,  ஆ�2கஙகள 
வப�னறத� எண2�"ப ப�ரத�கதள 
உர��ககமவப�த பத�பப��த" தத�டரப�ல 3��ய�ன 
மடவகதள எடகக வ�ணடம.  பத�பப��த"ய�ன 
கGழளள ஆ�2ஙகதள ஒனறகக வ"றபடட ப�ரத�கள 
எடததல,  இத2யதத�ல பக�ரதல வப�னற�றறகக 
பத�பப��த"ய�ளரத உ��" அன"த�கள 
வதத�பபடம.

இலணயதத�ல நல ததடடம 

ஈழத த"�ழ நலகள�ன கற�பபதரயடன கடய ������ன 
நல ��பரப படடயல�ன நல வதடடம இபதப�ழத 
இத2யதத�ல www.noolthettam.com எனற மக���ய�ல 
க�தடகக�றத. 

நலகர ந.  த3ல�ர�?� மயற3�ய�ல இத�தர 8,000 
ஈழததத த"�ழ நலகள�ன ��பரஙகள எடடத 
தத�கத�கள�க த�ள��நதளளன.  ஆஙக�லத 
தத�கபதப�னறம த�ள�ய�க�யளளத.  இத� 
அதனததம ப�.ட.எப வக�பபககள�க தர��றகக� 

��3�ககக கடயத�க த�ள�ய�டபபடடளளன.

அததடன நல வதடடத தத�கத�கள�ன ஒர பகத�தயத 
வதடம �3த�யம இத2ககபபடடளளத.  அவ�தகய�ல 
ஆ3���யர தபய��தனத தத��வ த3யதம த�� 
பகபபககதளத தத��வ த3யதம நல ��பரஙகதளப 
தபறல�ம.  அததடன நறதபயர,  ISBN எண 
ஆக�ய�றதறக தக�ணடம வதடக கடயத�க உளளத. 
நல வதடடம தத�கத�கள அதனதத�லம வதடம �3த� 
இறதறபபடததபபடதகய�ல இநத �தலத 
தளதத�லரநத அத�யச3 பயன ப�டடதனப தபற 
மடயம.

-னக�ப�-
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இலணயதத�ல ஓர ஈழத தம�ழ ந�கம

வல. மரகபபத� 

இலஙதகய�ல ��ழநத க�லபபகத�ய�ல 3�ற�த க�லம 
இலஙதக ஒலபபரபபக கடடதத�பனதத�ல 
கறலகவக�லம ந�கழச3�தய தத�கதத �ழஙக�தறக�க 
��ரதத�ல ஒர தடத� த3ல�தணட.  அகக�லதத�ல 
அர3 ஊடகஙகள�ல கற�பப�க இலஙதக 
��தன�லய�ல ஈழம எனற த3�லதலப ப���கக 
மடய�த�ரநதத.  ஈழதத இலகக�ய �ளரச3� எனற 
தத�டஙகம �3னஙகதளதயலல�ம இலஙதக 
இலகக�ய �ளரச3� எனவற த�ரதத� ��3�கக வ�ணடம. 
அததடன 3�த� எனற த3�லலம �நத��டககட�த. 
எழதத�ளர வக.ட�ன�யல த"�ழந�டடல தஞ3�வ��ல 
"தறநதததயடதத கதலகவக�லம ந�கழச3�ய�ல அ�ர 
பறற�ய ஓர அஞ3லககடடதரதய ��3�கக �நத�ர 
தறவப�த த�னககரல ப�ரத" ஆ3���யர�கப 
ப2�ய�றறம நணபர தனப�ல3�ஙகம.   ட�ன�யல 
ய�ழபப�2தத�ல ந�ல��ய 3�த�கதக�டத"களகக 
எத�ர�கப வப�ர�டய ஒர வப�ர�ள�ய�கவம 
பதடபப�லகக�ய��த�ய�கவம ��ழநத�ர.  அ�ர 
பறற�ய அஞ3லககடடதரய�ல ச�த� எனற த3�ல 
பநத�ககப பநத� இரநதத.  ஒலபபத�வ கடதத�ல 
கதலவக�லம ந�கழச3�தயப பத�வ த3யயத 
தத�டஙக�யப வப�த வ"லடதத�லரநத அ�3ர 
உததரவ �நதத.  3�த� எனற த3�லதல நGகக���டட 
வ�ற த3�லதல ப���கக"�ற அநத உததரவ 
எமத"ப ப2�ததத.  "�னனதலன ஒர வய�3தன 
உத�ததத.  அட��றல மககள எனற "�றற�வன�ம. 
இநதத தக�லகதள கடநத 2011 ஆம ஆணட 
தக�ழமப�ல நடநத மதல��த 3ர�வத3 த"�ழ 
எழதத�ளர "�ந�டடன இறத� ந�ளனற நதடதபறற 
பதடபப�ல த3வ��த�ககம எனற கரததரஙக 
அ"ர��ல உதரய�றறம வப�த கற�பப�டவடன. அநத 
அரஙக�ல உதரய�றற அதழககபபடடரநத இலஙதக 
ஒலபரபப கடடதத�பனதத�ன மனன�ள 
த"�ழசவ3த� ப2�பப�ளர�க கடத"ய�றற�ய நணபர 
த�ரஞ�னசநதரம த"னத"ய�ன பனனதகதய 
உத�ரதத��ற வகடடகதக�ணடரநத�ர.அ�ரத 
க�லபபகத�ய�ல அ�ர அஙவக த"�ழ ந�கழ3�கதளப 
தப�றதத�தரய�ல கதத�ய�ன வ"ல நடநத 
தக�ணடரநத�ர.  இலஙதகய�ல த"�ழ ஊடகஙகள�ல 
ப2�ய�றறம பலரத ந�தலத" அனறம 
அபபடதத�ன எனபதத சடடகக�டட�தறவக 
இநதததக�லகதள இஙக பத�வத3யக�வறன.

ஈழம எனறவடன வப��ன��த�களகக ஏவன� கலககம 
�நத��டக�றத.  இலஙதகய�ன "றறத"�ர தபயர 
த�ன ஈழம எனபத அ�ரகளகக ஏவன� 
ப��ய��லதல.  இநத க2�ன�யகதத�ல ஈழததத 
த2�கதக த3யய மடய�த.  ஈழதத இலகக�யம, 
ஈழதத எழதத�ளர மதல�ன த3�றபதஙகதளத 
த�ர�ள"�கப ப���ககல�ம.  இநத ஆககதத�ல 
இத2யதத�ல ஈழததத த"�ழ நலகம பறற� 
பத�வத3யய ��ரமபக�னவறன.  2011 ஆம ஆணட 
த"லபன�ல நடநத பத�தன�ர��த த"�ழ எழதத�ளர 
��ழ���ல கலநததக�ணட உதரய�றற�தறக�க 
வ"றக அவஸத�வரலய "�ந�லதத�லரநத நணபர 
வக�ப� �நத�ரநத�ர.  அ�ரத உதரய�ல அ�ரம 
அ�ரடன வ�ற 3�லரம இத2நத ஆரமப�தத 

எண2�" ஆ�2க க�பபக"�ன இத2யதத�ல 
��ழநத தக�ணடரககம ஈழததத த"�ழ நலகம பறற� 
������க கற�பப�டட�ர.  ��ழ���ல கலநத 
தக�ணட�ரகளகக பயனளள தக�லகள அடஙக�ய 
ப�ரசரஙகதளயம ��ந�வய�க�தத�ர.  உலகவ" 
ஒவத��ர க�லடய�லரநத த�ன இயஙகத 
தத�டஙக�ய�ரகக�றத. "ககள நலன 3�ரநத ஒவத��ர 
3மகபப2�யம எ�ர��த ஒர�ரத தன�பபடட 
அலலத 3�லரத கடட மயற3�ய�ல த�ன 
ஆரமப"�க�ய�ரகக�றத.  தGரககத��3னம "�கக 
எநதத��ர ஆககபர�"�ன ப2�யம மதலல 
ப�தக"�ன ��"ர3னஙகதள உள��ஙக�க தக�ணட 
த�ன தனத க�லடகதள பத�ககததத�டஙகம.

ய�ழ.  தப�த நலக எ��பப ஈழதத"�ழரகளகக 
"டட"லல உலதகஙகம ��ழம த"�ழரகளககம 
அற�வலகதத�றகம "றகக மடய�த வப��ழபபத த�ன. 
த�டட த�டட ததழககம ��தழ வப�னற எநத 
அழ�வ �நத�லம ��ழநத க�டடவ��ம எனற 
பகலட ந�டகள�தலலல�ம த"�ழகக�க ப2� 
த3யத�ரப�ரகள ஈழதத"�ழரகள த�ன எனற 
த"�ழகதத�ரகள�ல ��யநத வப�றறபபடப�ரகள 
"தத�ய�ல ��ழம வக�ப� உடபட வ"லம 3�லர 
தத�டரம அயர�த மயற3�வய இநத எண2�" 
ஆ�2கக�பபகம.  3�ல "�தஙகளகக மனனர 
தக�ழமப த"�ழச3ஙகதத�ல தனத ஏழ��த ஆணட 
ந�தறத� இநத க�பபகம 3�றபப�ன  மதறய�ல 
தக�ணட�டய�ரகக�றத.  இலஙதக வத3�ய 
3�றப�னத"ய�னதத�ரகள�ன நணபர�கத த�கழம 
அத"ச3ர ��சவத� ந�2யகக�ர கற�பப�டட 
ந�கழ��றக �ரதகதநத இநத இத2ய நலகதத�ன 
ப2�கதளயம மயற3�கதளயம "னநத�றநத 
ப�ர�டடயளள�ர.

1887 ஆம ஆணட மதல 2012 ஆம ஆணட �தரய�ல 
த�ள�ய�ன அ��ய பல த�ள�யடகள இநத இத2ய 
ஆ�2 க�பபகதத�ல பத���க�யளளன.  உலக�ல 
எநதபபகத�ய�லம ��ழம ஒர த"�ழ ��3கன தனத 
க2�ன�கக மனன"ரநத www.noolaham.org எனற 
எழததககதளத தடடன�ல 3கல ��பரஙகளம 
உய�ரதபறற �ரம.  உலதகஙகம பரநத ��ழம 
நறறகக2கக�ன தனன�ர�லரகள�ன கடட 
மயற3�வய இநத  நலக �தலததளம.  நலகள, 
இதழகள,  பதத���தககள,  3�றப�ரசரஙகள, 
ந�தனவ"லரகள,  ��ழ� "லரகள,  ஆய��தழகள, 
ப�ட3�தல "லரகள,  கலத�டடககள உளள�டட 
3கல��த"�ன த"�ழ எழதத��2ஙகளம இநத 
�தலததளதத�ல உளளடககபபடடரகக�னறன.

இநத �தலததளம பறற�ய 3�ற ப�ரசரம ப�ன�ரம 
தக�லகதளத த����கக�னறத:-

1.  தம�ழ�ல சமக�ல அ��வ பக�ரபபடம ம�க மகக�ய 
வறலததளஙகள�ல ஒனற.
2. தம�ழ�ன ம�கப நபரம இறணய எணண�ம நலகம.
3.  எதவ�த இல�ப வ��ககஙகளம இலல�த கடட 
மயறச�.
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4. 2005 றதபநப�ஙகலனற நத�டஙகபபடடத.
5. நலக ��றவனதத�ன (www.noolaham foundation.org) ஒர 
நசயற��டடம.

பயனகள

1.  எமத வரல�ற,  இலகக�யம,  நம�ழ�,  பணப�ட, 
சமயஙகள,  கறலகள,  ��டட�ர வழகக�றகள உளள�டட 
அறனததம ஆவணபபடததபபடக�ன�ன.
2.  அழ�யம ��றலய�லளள எழதத�வணஙகள அடதத 
தறலமற�களகக க�றடககம வணணம 
ப�தக�ககபபடக�ன�ன.
3.  ஆயவ�ளரகளம ஆயவ ம�ணவரகளம 
வ�றனதத��னடன ஆயவ மயறச�கறள வமறநக�ளள 
மடக��த.
4.  ப�டச�றல,  பலகறலககழக ம�ணவரகள கலவ�ச�ர 
வளஙகறளப நபறறநக�ளளமடக��த.
5.  சமக மனவனற�ததகக�ன நசயறப�டட�ளர 
களககத வதறவய�ன தகவலகறள இலகவ�ல த�ரடட 
மடக��த. வதறவய�ன தகவலகறள அறடய�ளங க�ண 
மடக��த.
6. ஈழதத எழதத�ளரகளம அவர தம பறடபபககளம 
உலகள�வ�ய அளவ�ல அ��மகம நபறக�ன�னர.
7.  க�றடததறகர�ய ஆவணஙகறள உலக�ன எநத 
இடதத�ல வ�ழவவ�ரம எநவ�ரமம நபறறப பயனநப� 
மடக��த.

பஙகள�பபத எபபட?

1.  இத ஒர தனன�ரவக கடட மயறச�.  ஆரவமளள 
எவரம பஙகநப�ல�ம.
2.  எழதத�ளரகள,  பத�பப�ளரகள,  இதழ�ச�ர�யரகள 
தமத நவள�ய]டகறள எணண�மம�ககம அனமத�யடன 
அனபபல�ம,
3.  நலக வறலததளதத�ல வ�ரடய�க எழதத�வணஙகள 
நத�டரப�ன தகவலகறளச சர�ப�ரததம இறணததம 
தளதத�ன உளளடககதறத வ�ர�வ�ககல�ம.
4.  இறணயதத�ல க�றடககம ம�னனலகளகக�ன பத�ய 
வ�பரபபககஙகறளத நத�டஙகல�ம.
5.  நலக வறலததளதறத பரவல�க அ��மகபபடதத� 
அதன பயனப�டறட அறனவரககம 
க�றடககசநசயயல�ம.
6.  நலகததளம நத�டரப�ன உஙகள கரததககள, 
ஆவல�சறனகறளத நதர�யபபடததல�ம.
7.  நலக ��றவனசநசயறப�டகளகக ��த�யதவ� 
வழஙகல�ம.

வமலம ச�ல க��பபகள

ஒர சமகதத�ன மனவனற�ததககத வதறவய�ன 
அ��வ�றனயம தகவலகறளயம க�றடககச நசயவத�ல 
நலகஙகள�ன பஙக ம�க மகக�யம�னத.  ஒர நலகம 
அதன வ�சகரகளககத வதறவய�ன வப�த�ய தகவல 
வளஙகறளகநக�ணடரககம வப�வத அத�ல�ரநத 
உசசபபயறனப நப�மடயம.  நப�ரததம�ன வ�ததத�ல 
ஆவணபபடததபபட�த நபரமளவ நலகளம 
ச�றநவள�ய]டகளம ஏடடசசவடகளம எனந�னற�ககம 
ம]ணடம நப�மடய�தறவய�க அழ�நத வப�யவ�டடன. 
எஞச�யளள பலவம பலவம அழ�வ�பதறத 
எத�ரவ��ககக�ன�ன. எணண�மம�ககல நடபம இததறகய 

அழ�வகள�ல�ரநத ஆவணஙகறளப ப�தக�பபறதச 
ச�தத�யம�ககக��த.  �]ஙகள ஒவநவ�ரவரம மனம 
றவதத�ல நலக மயறச� நமனவமலம பயனம�ககத�கம. 
�]ஙகள வழஙகம ஒவநவ�ர ஆவணமம 
ஆவல�சறனயம பஙகள�பபம அவவறகய�ல ம�க ம�க 
மகக�யம�னத.

எணண�ம நலகஙகள

1.  ஏத�வத ஓர�டதத�ல ��றவபபடம நலகதத�றன 
அபப�ரவதசதத�வல� அந��டடவல� வ�ழபவரகள�ல 
அநநலகம த��நத�ரககம ��டகள�ல மடடவம 
பயனபடதத மடயம ஆன�ல,  ஓர இறணய எணண�ம 
நலகதறத எந��டடல�ரநதம எநவ�ரமம பயனபடதத 
மடயம.

2.  ஓர எணண�ம நலகதத�ல வதறவய�ன தகவலகறள 
இலகவ�கவம வவகம�கவம வதட உடனடய�கப 
நபறறகநக�ளள மடயம.

3. அழ�வ�பதறத எத�ரவ��ககம அர�ய நவள�ய]டகறளப 
ப�தக�தத அடதத தறல மற�களககம க�றடககச 
நசயயச ச��நத வழ� அவறற� ம�னனலகள�கக�ப 
ப�தக�பபவத ஆகம.
4.  ஓர�ர ப�ரத�கவள எஞச�யளள ஆவணஙகறளயம 
ம�கபபறழய ஆவணஙகறளயம மலபப�ரத� வமலம 
ப�த�பபறடய�த வ�ததத�ல அறனவரககம க�றடககச 
நசயவதறக�ன ச��நத வழ� எணண�ம 
ஆவணபபடததல�கம.

நலக ��றவனம

1. சமக மடடதத�ல எணண�ம ஆவணபபடததல, தகவல 
அ��த��ன,  எணண�ம நலகஙகள வப�ன�றவ 
நத�டரப�ல வ�ழ�பபணரவடடம நசயற��டடஙகறள 
மனநனடகக�வ��ம.
2.  எணண�மம�கக  மயறச�களககம ஆவணபபடததல 
மயறச�களககம ��த�யதவ�,  ஆவல�சறன 
வழஙகக�வ��ம.
3.  தம�ழ�ல நவள�வநத தம�ழர�ல எழதபபடட தம�ழ – 
தம�ழர நத�டரப�ன நவள�ய]டகள�ல இறணயதத�ல 
க�றடககம அறனதறதயம ஓர�டதத�ல 
வதடயறடயககடய வறகய�ல பத�வநசயக�வ��ம.
4.  ம�ணவர,  ஆயவ�ளர,  சமகச நசயறப�டட�ளர, 
எழதத�ளரகள என அறனவரம பயனநபறம வறகய�ல 
ஆவணபபடததல மயறச�கள�ல ஈடபடக�வ��ம.

ந�கம 10,000 ந�கழவ

இத2யதத�ல ஓர ஈழதததத"�ழ நலகததத 
உர��கக�ய�ரகள வ"றதக�ணட அ��ய மயற3�கதள 
வ"வல பத�வத3யயபபடட 3�ற ப�ரசரததக�ல 
ததள�வபடததக�றத.  நலகம �தலததளம 
தத�டஙகபபடட ஏழ ஆணடகள ந�தற�தடநத 
எடட��த ஆணடல தத�டரநதம ப2�ய�ல 
ஈடபடடக தக�ணடரபபத என வப�னற 
பதடபப�ள�களககம ஊடக��யல�ளரகளககம 
�ரபப�ர3�த"�கம.  ச"�ர ஏழ ஆணட க�லததள 
நலக �தலததளதத�ல பதத�ய�ரததககம அத�க"�ன 
ஆ�2ஙகள இத2ககப படடரபபத�னத "�கப 
தப��ய 3�ததன த�ன.  இதறக�க கடத"ய�க இரவ 
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பகல�க உதழதத�ரகள�ன ப2� ��யநத 
வப�றறதலக க��யத.  ��3�பப "ன�தரகதள 
மழத"ய�ககம இயநத�ரகத�ய�ல இயஙகம 
எம"�ரகள ��3�பபதறக வநரததத வதட�தறகம 
ஒதகக�தறகம வப�ர�டக தக�ணடரககம 
இகக�லபபகத�ய�ல நலகம �தலததளம அ��ய 
வ3த�தய வ"றதக�ணட �ரக�றத.  த"�ழரகள 
ப"�பபநததஙகம 3�தறணட ��ழம இகக�லதத�ல 
அ�ரகளககத வதத�பபடம அ��ய 3�ல 
நலகதளய��த இலக��க ப�ரத�ய�டவம 
படககவம நலகம �தலததளம 3�றபப�க �ழ��தக 
த3யத�ரபபத�னத "க�ழச3�தயயம "னந�தறத�யம 

தரக�னறத.  ஆய��ளரகள,  ��"ர3கரகள த"த 
பதடபபகளகக வதத�பபடம உ3�ததத2 
நலகதள இலக��கப தபறறகதக�ள�தறக எ�ரத 
தயத�யம எத�ரப�ரகக�"ல வநரடய�க 
தத�டரபதக�ளளவம நலகம �தலததளம 
உதவக�னறத.  நலகம தக�ழமப அ2�ய�னர 
‘நலகம 10,000′  எனம ந�கழ��தன தக�ழமப�ல 
3"Gபதத�ல 3�றபப�க நடதத�ன�ரகள.த"�ழகறம 
நலலலகம இநத தனன�ர�ததத�ணடரகதள 
க�னதத�ல தக�ள�த�னத த"�ழகக "டட"லல 
அற�வலகதத�றகம கனத�ய�ன தபர"த�தய 
�ழஙகம.

நனற� : வ�ரனகசர� 24.06.2012

பலடபப+ககப ரப+தமஙகள

நலக ��றவனம நவள�ய�டட பணடபப�ககப வப�தமஙகள: எழதத�ளரகளகக�- அற�மகம என� 
நல�ன ச�ல பகத�கள

பதடபப�ககப தப�த"ஙகள (க���வயடடவ க�"னச - 
Creative  Commons)  எனபத ஆககஙகதள 3டடபபட 
"றற�வர�ட பக�ரநததக�ளளதல ஊகக��பபததயம 
����வபடதத�ததயம வந�கக"�ககதக�ணட இயஙகம 
இல�பவந�ககறற அறககடடதள ஆகம.  இத 2001 இல 
வல�றனஸ தல3�க எனப�ர�ல தத�டஙகபபடடத. 

இத பதடபப�ளரகளககம பயனரகளகக 
இதடவயய�ன ஒர ப�ல"�க அத"க�றத. 
பதடபப�ககப தப�தத�ள� உ��"ஙகள அதனதத 
உ��த"கதளயம கடடபபடதத�"ல,  அள�பப��த"தய 
ஊகக��கக�னறன.  எநத உ��த"தய அள�பபத எனபத 
(அத��த மழ�ததயம க�பப��த"கக 
கடடபபடததலல இரநத மழத"ய�கப தப�த��ல 
��டதல �தரய�ன பலவ�ற தத��வகள) 
பதடபப�ளரகளககச 3�தத�ய"�க�னறத.  இத 
மழத"ய�ன கடடறற பதடபப உ��"ஙகளககம 
மழத"ய�ன க�பப��த" உ��"ஙகளககம இதடபபடட 
ஒர "�த��தத தGர��கப ப�ரககபபடக�றத.

பணடபப�ககப வப�தம உர�மஙகள

இநத ந�ற�ன"�னத இதறதகன பலவ�ற �தகய�ன 
க�பப��த" உ��" ஒபபநதஙகதள உர��கக� 
த�ள�ய�டடளளத.  இவவ��" ஒபபநதஙகள 
பதடபப�ககப தப�த"ஙகள�ன உ��"ஙகள என 
அற�யபபடக�னறன.  இநத உ��த"கள பதடபப�ளரகள 
அ�ரகள தத��நததடககம,  அ�ரகளகக ஏறற 
உ��"ஙகவள�ட த"த பதடபபககதள த�ள�ய�ட�ததச 
3�தத�ய"�ககக�னறன.  பலவ�ற வதத�களககம 
பயனபடககடய �தகய�ல த�வவ�ற �தகய�ன 
கடடபப�டகளடன ஆற உ��" ஒபபநதஙள 
உர��ககபபடடளளன.

ஆககபப2� ஒனற�தன பதடபப�ககப தப�த"ஙகள 
உ��த"பபட �ழஙகமவப�த தத��வ த3யயபபடககடய 
மதனத"ய�ன ஆற உ��" ஒபபநத �தககளம கGவழ 
படடயலடபபடக�னறன.  கதறநத கடடபப�டகள 
தக�ணட உ��"தத�ல இரநத கடய கடடபப�டகள 
தக�ணடத �தர இத� ���த3பபடததபபடடளளன.

1. கற�பப�டதல (by) 

பதடபப�ககப தப�த"ஙகள �ழஙகம ஒபபநதஙகள�ல 
இதவ� கடடபப�டகள கதறநத ஒபபநத"�கம. 
இவத��பபநததத�ன பட நGஙகள உஙகள ஆககதத�தன 
�ழஙகமவப�த,  உஙகள ஆககதத�ல "�றறஙகள த3யய, 
பயனபடதத,  அததன அடபபதடய�ககதக�ணட பத�ய 
ஆககஙகதள உர��கக அதன�ரககம உ��த" 
உணட.  அதவத�டட உஙகள ஆககதத�தன அலலத 
"�றறஙகள த3யயபபடட பத�ய ஆககதத�தன �ரததக 
வந�ககஙகளகக�க பயனபடததவம அன"த� உணட. 
உஙகள ஆககதத�தன எத வ�ணட"�ன�லம 
த3யயமடயம.  ஆன�ல எனன த3யத�லம உஙகள 
தபயதர கற�பப�டட�கவ�ணடம.  அதவ� இநத 
ஒபபநததத�ன ஒவரதய�ர கடடபப�ட. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடம எனற�லதல.

2. கற�பப�டதல - அனத ம�த�ர�ப பக�ரதல (by-sa) 

இநத ஒபபநத"�னத உஙகள ஆககபப2�ய�தன "�றற, 
த�ரதத,  அததன அடபபதடய�ககதக�ணட பத�ய 
ஆககஙகதள உர��கக எனற 3கலத�றகம "றற�தர 
அன"த�கக�றத.  பத�ய ஆககதத�தன �ரததக 
வந�ககஙகளகக�கவம பயனபடதத மடயம.  ஆன�ல, 
அவ��ற பக�ரபபடம வ�தளய�ல உஙகள ஆககவ"� 
அலலத அததன அடபபதடய�கதக�ணட உர��கம 
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பத�ய ஆககவ"� உஙகள தபயதர கடட�யம 
கற�பப�டவ�ணடம.  அதவத�ட நGஙகள பயனபடதத�ய 
உ��" ஒபபநதததத அபபடவய பயனபடததவ�ணடம. 
சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடம.

3. கற�பப�டதல - வழ�பவப�ரளறற (by-nd)

உஙகள ஆககபப2�ய�ல எநத "�றறமம த3யய�"ல, 
உஙகள தபயதர க�டட�யம கற�பப�டம �தரககம 
�ரததக �Gத�ய�ன அலலத �ரததக வந�ககம அலல�த 
எநத வதத�கக�கவம உஙகள ஆககதத�தன "Gள 
��ந�வய�க�கக,  பக�ரநததக�ளள இவத��பபநதம 
அன"த�யள�கக�றத. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபட��லதல.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடத"னற�லதல.

4. கற�பப�டதல - இல�ப னந�ககமறற (by-nc)

இவவ��"ம �ரததக வந�ககம த��ரநத வதத�களகக�க 
உஙகள ஆககதத�தன த�ரதத,  �ட�ம "�றற, 
"Gளசழற3�ககடபடதத அன"த�கக�றத.  இநத 
ஒபபநததத�லம உஙகள ஆககதத�தன 
அடபபதடய�ககதக�ணட பத�த�க உர��ககபபடம 
ஆககதத�ல உஙகள தபயர கற�பப�டபபட வ�ணடம, 
�ரததக வந�ககஙகளகக பயனபடதத மடய�த. ஆன�ல 
ஒவரதய�ர ��தத�ய�3ம,  உஙகள ஆககம த�ஙக�யளள 
உ��" ��த�களகக அத"��கதத�ன பத�த�க 
உர��ககபபடம ஆககதததயம ��ந�வய�க�ககவ�ணடம 
எனற கடட�யம இலதல. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடத"னற�லதல.

5. கற�பப�டதல - இல�ப னந�ககமறற - அனத ம�த�ர�ப 
பக�ரதல(by-nc-sa) 

இநத ஒபபநதம,  "றற�ரகள உஙகள ஆககததத 
"Gளசழற3�ககடபடதத,  "�றறஙகள த3யய,  தத�ககக, 
உஙகள ஆககதத�தன அடபபதடய�க த�தத பத�ய 
ஆககஙகதள த3யய அன"த�கக�றத.  ஆன�ல "�றறம 
த3யயபபடட த�ள�ய�டபபடம பத�ய ஆககம,  உஙகள 
தபயதர கற�பப�ட வ�ணடம அதவத�ட இவத 
அன"த�கதள அபபத�ய ஆககமம �ழஙக வ�ணடம. 
"றற�ரகள உஙகள ஆககதத�தன தர��றககவம 
பக�ரநதள�ககவம மனதனய ஒபபநதம வப�னவற 
இதவம அன"த�கக�றததனற�லம,  உஙகள ஆககதத�ல 
"�றறஙகள த3யய அன"த�பபவத இவத��பபநததத�ன 
3�றபப.  உஙகள ஆககதத�தன அடபபதடய�கக 
தக�ணட பத�த�க உர��ககபபடம ஆககஙகளம 
நGஙகள �ழஙக�ய உ��"தத�னடபபதடய�வலவய அத"ய 
வ�ணடம எனபத�ல பத�ய உர��ககஙகதளயம 
�ரததகத வதத�களகக�க பயனபடதத மடய�த. 
சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழம.

6.  கற�பப�டதல -  இல�பனந�ககமறற,  வழ�பவப�ரளறற 
(by-nc-nd) 

இதவ� மதனத"ய�ன ஆற உ��" ஒபபநதஙகள�லம 
கடடபப�டகள கடயத�கம.  இத "Gள ��ந�வய�கததத 
அன"த�கக�றத.  இவவ��" ஒபபநதம "இல�3 ��ளமபர" 
ஒபபநதம எனறம அதழககபபடக�றத.  ஏதனன�ல, 
உஙகள ஆககவ�தலதய தர��றககவம,  "றற�வர�ட 
பக�ரநததக�ளளவம இத எலவல�தரயம 
அன"த�கக�றத.  ஆன�ல பக�ரபபடமவப�த உஙகளத 
தபயர,  உஙகளகக�ன தத�டபப வப�னற�றதறயம 
�ழஙக வ�ணடம.  பக�ரப�ரகள உஙகள 
ஆககபப2�ய�ல எநத "�றறமம த3யய மடய�த. 
�ரததக வந�ககஙகளகக�க பயனபடததவம மடய�த. 
"�றறஙகள அன"த�ககபபட��லதல எனபத�ல 
இயலப�கவ� உஙகள ஆககதத�தன பக�ரமவப�த இவத 
உ��" ஒபபநததத�ன அடபபதடய�வலவய ��ந�வய�கம 
ந�கழம. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபட��லதல.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழம.
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