
தம�ழ ஆவண ம	ந	ட 2013 

இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன மர�ற�வசசசலவங�கள ஆவணப�டதத�ப 
ப�ண�ப� த� ததல மலம � தறப� கதய,  எத�ர� லத தகலமகறய�னரக� ன அற�வப ���ரவப 
�ண�கய சசவவபன சசயத வர��னற நல� ந�றவனம,  2013 ஆம ஆணடல தனத எடட வத 

”ஆணட ந�கறகவ மனன�டட தம�ழ ஆவண ம ந ட 2013” இகன நட ததவ�ரக��னறத. 'ஈழததத 
தம�ழச சழலல ஆவணப�டததலம ப�ண�ப � த� ததலம'  எனம சத ன�பச� ரள�ல 
நகடச�றவளள இம ம ந ட எத�ரவரம 2013  ஏபரல ம தம 27, 28  ஆம த��த��ள�ல ச� ழமபத 
தம�ழச சங�தத�ல நகடச�றம.

�லபவற�டட தகற�ள ச ரநத ஆவணப�டததல,  ப�ண�ப� த� ததல,  அற�கவப���ரதல ஆ��ய 
�ண��ள�ல இதவகர� லமம அகடயப�டட இலகக�களயம அகடயத தவறவ�டப�டட 
இலகக�களயம அகடய ளம �ணட,  சவள�ப�டதததகல இம ம ந ட பந க�ம � 
ச� ணடளளத.  இலஙக�ய�லம ��ற ந ட�ள�லம இரநத �ல �லவ�ய ளர�ள,  ஆயவ ளர�ள 
�ஙக�றறம இம ம ந டடல ஆயவக �டடகர சமரப��க� வ�ரமபபவ  �டம�ரநத �@ழவரம 
வ�டயப�ரபப�ளகக அகமவ ன ஆயவக�டடகர�ள எத�ர� ரக�ப�ட��னறன.  இக�டடகர�ள 
தம�ழ அலலத ஆங��ல சம ழ�ய�ல இரததல பவணடம.

ஆயவக�டடகர�ளக� ன வ�டயப�ரபப�ள

* வரல ற, சத லலயல ஆவணங�ளம மர�ற�வப �த�வ�ளம
* ஒல, ஓள�, பக�ப�ட ஆவணங�ள
* தன�மன�த ஆளகம�ள, ந�றவனங�ள
* சம�தகத ஆவணப�டததல
* சம ழ� இலக��யப �த�வ�ள
* அற�வப���ரவம �லவ�யம
* ஆவணப�டததலல சத ழ�னட�ப �யன� ட�ள
* எணண�ம நல�ங�ள, இகணயத தளங�ள, தரவத தளங�ள
* நல வ��ரப�டடயலம நல�வ�யலம
* �கல �ண� ட ந�கனவ�ளம ஆவணப�டததலம

இநத ம ந டடக� ன ஆயவக �டடகர�ள சமரப��க� வ�ரமபபவ ர சனவ � 15,  2013  கக 
மன�த � சரக�ம ன மனவகரகவ 400  சச ற�ளகக பமற�ட தவ ற அனப�� கவக� 
பவணடம.  அனப�ப�டம ஆயவக �டடகர�ளக� ன மனவகரவ�ள,  ந�யம�க�ப�டட 
ஆயவற�ஞர�களக ச� ணட கழவ ல � �ச@லக�ப�டடத பதரவ சசயயப�டம.  பதரவ 
சசயயப�டட மனவகரவ�ள �றற�ய வ��ரம இர வ ரங�ளககள அவறகற அனப��யவர�ளகக 
அற�வ�க�ப�டவபத ட ம ந டடல �லநதச� ணட �டடகர சமரப��ப�தற� ன அகழபபம 
�த�வசசயதல �றற�ய வ��ரங�ளம அற�வ�க��டம.  சத �வ சசயயப�டட மனவகரவ�ளக� ன 
ஆயவக �டடகர�ள தமத இறத� வடவததடன 01-03-2013  அனற அலலத அதறக மனனர 
அனப�� கவக�ப�டதல பவணடம.  ஆயவக �டடகர�ள�ன இறத�வடவம 5000  சச ற�ளகக 
பமற�ட தத � இரததல பவணடம.  ம ந டட அமரவ�ள�ல சமரப��க�ப�டவ�ரககம அகனததக 
�டடகர�ள�ன சரக�ங�ளம நல� ந�றவனம ம ந டடன ஆரம� ந ள அனற சவள�ய�ட உளள 
ம ந டடச ச�றபப மல �ல இடமச�றம.  �டடகரய ளர�ளககம �த�வ சசயத �ஙகச�றபவ ர 
அகனவரககம ம ந ட நகடச�றம ந ட�ள�ல ம ந டட ச�றபப மலர, சவள�யட�ள, ப� பபக�ள 
ப� னறகவ வழங�ப�டம
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நலகம ஆயவ�தழ 

இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள ச�ர ஆயவ�ள�ன பத�ய தளம

நல� ந�றவனம,  2013 ” ”  ஆம ஆணடலரநத நல�ம எனம ஆயவ�தகழ சத டரசச�ய � 
சவள�ய�டவளளத.  நமத சம�ங�ள�ன �டநத � லதகதயம ந��ழ� லதகதயம �றற�ய ஆயவ�கள 
ஊககவ�ததகலயம அவறகற வ�கரவ க�கலயம சசயயவ�ரக��னற நலகம ஆயவ�தழ னத, 
ஆயவக�டடகர�களப ச�றற,  அவறகற ச@ �ய மகறய�ல � �ச@லதத சவள�ய�டவகதத தனத 
��ரத ன சசயற� ட �க ச� ணடளளத.  இலஙக�ய�ல தம�ழப�சம சம�ங�ள ச ரநத 
சவள�வரககடய உயரதரம வ யநத ஆயவ�தழ�ள இலல த சவறகம சவள�ய�கன ந@ககம 
வணணம,  நல�ம ஆயவ�தழ சவள�வரவளளகம  கற�ப��டததக�த கம.

இவவ�தழ ஆணடகக இரதடகவ சவள�ய கம. ஒவசவ ர ஆணடம ஏபரல, ஒகபர �ர ம தங�ள�ல 
இகத சவள�ய�டத த@ரம ன�க�ப�டடளளத.

��னவரவனவறகற ஆயவ�தழ தனத வ�டயப�ரபப�ள �க ச� ணடளளத.

1. ஆவணப�டததல ச ர சத ழ�னட�ங�ள , த�வல அற�வ�யல, அற�வப���ரவ, நல�வ�யல ச ரநத 
வ�டயப�ரபப�ள
2.  இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள�கடபய ஆயவகக உட�டதத பவணடய ��னவரம 
வ�டயப�ரபப�ள:

1. மதங�ளம �ண� டட ந�கனவ�ளம
2. �டடடக�கலயம வடவகமபபம
3. அற�வ�யலம சத ழ�னட�மம
4. சடடமம சம�மம
5. வடம வ ழகக�ப � ண�யம
6. �கல�ளம சசயற� ட�ளம
7. இனதத�றக �ய மரததவம
8. சம�க�டடகமபப, உறவச ர �த�வ�ள, உறவ 

ந�கல�ள
9. சத லலயலம வரல றம
10. சம ழ�ய�யல மறறம இலக��யம
11. இனவகரப மறறம இன உறவமகற�ள
12. ��ர மங�ளம சம�ககழக�ளம,
13. அகமபப�ளம �லவ� ந�றவ�ங�ளம,
14. ந�லவடவம, சழல மறறம உய�ரப�லவக�கம  

நல�ம ஆயவ�தழ சத டர� ன சத டர� டலககம பமலத�� த�வல�களப ச�றறக 
ச� ளவதறகம ஆயவக�டடகர�கள அனபபவதறகம noolahamjournal@gmail.com  எனம 
ம�னனஞசல ம�வ �கய உ�பய ��க�ல ம.

பத�ய நலகம

இதழ 16

15-12-2012

ஆச� �யர 
ச. கபணஸவரன

இத ஒர நல� ந�றவன சவள�யட
noolahamfoundation@gmail.com

பத�ய நல�ம இதழ�ன உளளடக�ம  அகனததம நல� ந�றவனதத�ன ந�கலப� டகடப ��ரத��லப�த � 
இரககசமனற�லகல.  சவள�ய கம �டடகர�ள�ன �ரததக�ள �டடகரய ளர�ளகடயகவ.  பத�ய நல�ம 
இதழகச�ன எழதப�டம உளளடக�ம Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC  BY-SA  3.0)  உ �மததடன 
சவள�ய ��னறத. மற�த�பபக�ள அவறற�ன மலப��ரத�ய�ன உ �மததடன சவள�ய ��னறன.
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பளள�ககடம

�ளள�ககடம ந��ழசச�தத�டடம ஆரம�ம

நல� ந�றவனதத�ன மக��ய ந��ழசச�த 
த�டடங�ள�ல ஒனற ன �ளள�ககடம �டநத 
ஒகபர � �லரநத பவ�ம �ச சசயற�டத 
சத டங��யளளத.  இதவகர � லமம த�டடம�டல 
ந�கலய�லரநத இநந��ழசச�தத�டடம ச ர� � இர 
சசயறற�டடங�ள �டநத ஒகபர � �ல 
சத டங�ப�டடளளன.

ந��ழசச�தத�டடம

�ளள�ககடம ந��ழசச�த த�டடதத�ன பந க�ம 
இலவசம ன,  த�றநத சமயந��ர �லவ�ச சழல�கள 
உரவ ககவதனட � ம ணவரத �லவ�ச 
சசயற� ட�கள இலகவ க�வத கம. 
இநந��ழசச�த த�டடம னத மனற �டடங�ள �ச 
சசயற�டததப�ட��றத.  ஒவசவ ர �டடமம 
அதறக மநகதய �டடதத�ன வ� �வ க�ம � 
இரககம.

இநந��ழசச�த த�டடதத�ன மதற�டடம னத 
ப� த�ய �லவ� வளங�கள இகணயததககக 
ச� ணட வநத அவறற�கன ம னவர�ளககம 
ஆச� �யர�ளககம இலகவ �க ��கடக�ச 
சசயயம.  ம ணவர�ளகக இவவளங�கள 
எவவ ற �யன�டததவசதனற அற�ம�ம,  �ய�றச� 
வழஙகவதம இக�டடதத�ல அடஙகம.

இரணட ங �டடம னத வ� �வ ன சமயந��ர 
�லவ�ச சழல�கள உரவ ககவத கம. 
இவறற�னட � ம ணவர�ள இகணயதத�ல 
� டங�களக �ற�த ச தத�யம கம. 
ந��ழ�டங�களப � ரகவய�டவதம �ய�றச��களச 
சசயவதம ச தத�யம கம.  ஏகனய இகணயக 
�லவ�க �ரவ��களயம �யன�டதத மடயம.

மனற ங �டடம னத இகணயதத�ல சயப�ணதக 
சம�க �லவ�க கழக�ள�ன உரவ க�ம கம. 
இஙப� ம ணவர-ம னவர,  ம ணவர-ஆச� �யர, 
ஆச� �யர-ஆச� �யர சத டர� டல இலகவ � 

நகடச�றவத ல சமயந��ர �லவ�ய�ன 
உசசப�யன� ட ச தத�யம கம.  பலமச�யர 
சம�மம இலஙக� ம ணவர�ள, ஆச� �யர�ளடன 
�லவ�ச சசயற� ட�ள�ல பநரடய �ப �ஙகச�ற 
மடயம.

மனப%�டச சசயறற�டடங�ள

உயரதரததக� ன எணண�ம நல�ம,  ச த ரண 
தரததக� ன எணண�ம நல�ம ஆ��ய இர 
மனபன டச சசயறற�டடங�ள �டநத ஒகபர � �ல 
சத டங�ப�டடளளன.  இசசசயறற�டடங�ள 
ஊட �க �.ச� .த.  ச த ரண தரம,  உயரதரம 
ஆ��யவறறக� ன �லவ� வளங�ள எணண�ம 
வடவங�ள�ல இகணயதத�ல வழங�ப�டவளளன.

ம ணவர�ளககம ஆச� �யர�ளககம �யன�டம 
வக�ய�ல உரவ க�ப�டவளள எணண�ம 
நல�தத�ல � ட நல�ள,  �ய�றச� நல�ள,  ம த� � 
வ�ன தத ள�ள,  �டநத � ல வ�ன தத ள�ள 
வ�கட�ளடன,  ஆச� �யர க�பயட�ள, 
கற�பபக�ள,  � டதத�டடம ஆ��யன 
உளளடக�ப�டவளளன.

ம�னவரடற சசயற� ட�ளகக இர அலவலர�ள 
பவகலக�மரததப�டடளளனர.  ஏகனய 
சசயற� ட�ள அகனததம தனன ரவலர�ள ல 
கற�ப� � �ல�கலக�ழ� ம ணவர�ள ல 
மனசனடக�ப�ட��னறன.  இததனன ரவலர�ள 
� டச கல�ள,  தன�ய ர �லவ� ந�றவனங�ள, 
தன�ய ர,  �லவ�த த�கணக�ளங�கள அண��க 
�லவ� வளங�கள அகடய ளங �ணட பச� �தத 
வர��னறனர.

வடம � ணக �லவ�த த�கணக�ளம தமககட�டட 
� டச கல�ள�ல வளங�களச பச� �க� அனமத� 
வழங��யளளத.  ச�ல வலயக �லவ�த த�கணக 
�ளங�ளம வளங�கள வழங� ஒததக 
ச� ணடளளன.  வளசபச� �பப ஏகனய 
ம வடடங�ளககம வ� �வ�டததப�டவளளத.

தயர ���ர��பற�ம

நல� ந�றவனதத�ன வளரசச�ய�ல மக��ய 
�ங�ள�பபச சசயத த�ர ர ம சபரமண�யம 
(சமதத�ர )  அவர�ள 30-08-2012  வ�ய ழக��ழகம 
அனற � லம �� வ�டட ர.

த�ர ர ம சப��ரமண�யம அவர�ள 2010  ஆம 
ஆணடல நல� ந�றவனதத�றக ம த நத 
நனச� கட வழங��யதனமலம எமத 

சசயற� ட�கள மனசனடக� உதவ�ன ர. 
அவவ ற ம த நத �ங�ள�பபச சசயத மதல 
�ங�ள�ப� ளர அவபர என�த கற�ப��டப�ட 
பவணடயத கம.  அவரத �ங�ள�ப��ன ல �ல 
அ �ய தம�ழ நல�கள எமம ல ஆவணப�டதத� 
அழ�ய த � த� க� மடநதத.

அனன ரத �� �வ ல தயரறம அவரத 
கடம�தத�னர,  உறவ�னர,  நண�ர�ள 
அகனவரடனம தயர ���ர��பற ம.
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�க%பய�கல ஆவணப�டததல சசயலமரவ

நல�தத�ன ஏற� டடல �கனபய கல 
ஆவணப�டததல சசயலமரவ 09.09.2012 அனற 
ய ழப� ணம, சத டர��ம ம ந டட மணட�தத�ல 
இடமச�றறத.

ந��ழவகக நல� ந�றவனதத�ன ய ழ 
இகணப� ளர த�ர க.  ச�Nதமன தகலகம 
வ��தத ர.  இலஙக�த தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன 
ஆவணப�டததலன அவச�யம எனற தகலப��ல 
ய ழ �ல�கலக�ழ� சடடததகற வ� �வகரய ளர 
க.  கர�ரன,  இலஙக� தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன 
ஆவணப�டததல ச ரநத இனகறய எமத ந�கல 
எனற தகலப��ல மகனவர சO.  அரங�ர ஜ, 
சரவபதச ந�யமங�ள�னடன ன உல� ந ட�ள�ன 
ஆவணப�டததல எனற தகலப��ல ச�.  பசரன, 
பத�ய சத ழ�லநட�ங�ள�னடன ன ஆவணப 
�டததல �றற� த�ர �.  சபரஸகம ர ஆ��பய ர 
உகர ந��ழதத�னர.

சத டரநத �ரநகதபப எனற கறம�டம 
� டச�ப�டததப�டடத.

நல� ந�றவனதத ல ஆவணப�டததப�டட 1981 
றக மற�டட ஆவணங�ள அடங��ய இறவடட 
க�யள�ககம ந��ழவம இடமச�றறத.

ஆவணப�டததல ச ரநத நல� ந�றவனததடன 
இகணநதஏகனய அரச மறறம அரச ச ர�றற 
ந�றவனங�ள இயங�கடய இயஙக தளங�ள 
�றற�ய �லநதகரய டலம இடமச�றறத.

ய ழ �ல�கலக�ழ� நல�தத�னர, ய ழ ச� தசன 
நல�தத�னர மறறம ஆவணப�டததல 
சத டரபட�ங�ள இலக��யததகற ச ரநத 
சசயற�டம �லரம இநந��ழவ�ல 
�லநதச� ணடனர.

 

சடடததகற வ� �வகரய ளர கர�ரன

 

மகனவர சO. அரங�ர ஜ

 

மரததவபட நல�ர த�ரமத� �ல�ன 

 

ய ழப� ண நல� �டம இறவடடக 
க�யள�க��ற ர ச.கபணஸவரன
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ஓகலசசவட ஆவணப�டததற சசயறற�டடம

நல� ந�றவனதத�ன ஆவணப�டததல மயறச�ய�ல 
ஓகலசசவட ஆவணப�டததற சசயறற�டடம 
ஒனற அணகமய�ல சனன �ம ச� த நல�தத�ல 
இடமச�றறத.  பச த�டம,  மரததவம சம�நதம ன 
ஒர சத க�ச சவட�ள மதற�டடம � 
ம�னவடவதத�றக ம றறப�டடன.  இவவ ற 1385 
சவட�ளம 75  வகரய ன �ணகடக� ல 
ந ணயங�ளம எணண�ம வடவதத�ல 
ஆவணப�டததப�டடன.

ஓகலசசவட�ள ஆவணம க�ல சத டர� ன 

�ய�றச� ஒனற�கன அணகமய�ல � ணடசபச �ய�ல 
ந�கறவ சசயத ச� ணட த�ரம��ய நல� 
ந�றவனதத�ன ந�ரவ � அத��  � ச�வ னநதமரதத� 
பசரனடன மகனவர     சO.  அரங�ர ஜ, 
சனன �ம நல�ர ப�.  சசNநதரர Oன 
ஆ��பய ரம இநந��ழவ�ல �லநத ச� ணடனர. 
இதப� னற சத டர சசயற� டடல ஈட�ட 
நல�ம ந�றவனம �ல மயறச��கள எடதத 
வர��னறத.  சத டரபகடயவர�ள இமமயறச�கக 
உதவ பவணடம என�த நல�தத�ன 
எத�ர� ரப� �வளளத.

  

கலல இலகக�யப பத�வகள 

ச. கபணஸவரன

'உய�ல' ஏற��டடல இலக��யச சநத�பப 

உய�ல �கல இலக��ய சங�தத�ன ஏற� டடல 
இலக��யச சநத�பப ந��ழவ 20.12.2012  வ�ய ழன 
ம கல 3.30  மண�கக வத� �வடகக சம.ம�.த.� 
� டச கல மணட�தத�ல இடமச�றறத.
  
உய�ல சசயற� டட ளர�ள�ல ஒரவர ��ய 
சசலலததகர சதரசன தகலகமய�ல இடமச�றற 
பமற�ட ந��ழவ�ல இரணட உகர 
ஒழஙகசசயயப�டடரநதத. 

எழதத ளர நநத�ன� பசவ�யர இலகக�ய உலக�ல 
வ�ள�சசமம இரளம எனற தகலப��ல தனத 
இலக��ய அன�வங�கள ���ரநத ச� ணட ர. 
சத டரநத பதவமகநதன�ன பத�ய 
ச�ற�கததசத கத�க� ன அற�ம� ந��ழவ 
இடமச�றறத.  “ ”�ணண@ �னபட சத �யம வத� 
சத கபபப �றற�ய உகரகய த.  அOநதகம ர 

ந��ழதத�ன ர. 

ந��ழவ�ன இறத�ய�ல �லநதகரய டலம 
இடமச�றறத.  வ�மரச�ர அ.பயசர ச ,  த�. 
சசலவமபன �ரன,  த ன வ�ஷண,  ம. 
�பணசலங�ம,  சச.  சத னநதன ஆ��பய ர தமத 
�ரததக�களப ���ரநத ச� ணடனர. 

நனற�யகரகய உய�ல சசயற� டட ளர�ள�ல 
ஒரவர ��ய ��ரஸண��ளகள நவந@தன 
ந��ழதத�ன ர. 

பதவமகநத%�ன �ணண9ர�னபட சதர�யம வ9த�

அணகமய�ல ச� ழமபத தம�ழச சங� மணட�தத�ல 
தம�ழ ந ட � லசசவட �த�ப��தத�ன ல 
சவள�ய�டப�டட �ணண@ �னபட சத �யம வத� 
எனற பதவமகநதன�ன ச�ற�கதத சத கத� 
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சவள�யடட ந��ழவ இடமச�றறத.  இநந��ழவ�ல 
த�ரமத� லலத ம��க� சணம�ந தன தம�ழத த ய 
வ ழததப � டன ர.  �வ�ஞர பவலகணயர த ஸ 
வரபவறபகரய�கனயம கவதத�யக �ல ந�த� 
எம.ப�.  மர� னநதன தகலகமயரகரய�கனயம 
த�ரமத� வசநத� தய �ரன சவள�யடடகரய�கனயம 
வழங��னர.

உம  வரதர Oன,  ச�னனர O  வ�மலன, 
அ.பயசர ச  ஆ��பய ர மத�பபடகர�கள 
வழங��னர.  எஸ எல எம ஹன��  தனத 
மனப�த�வ�கள ���ரநத ச� ணட ர. நல ச� �யர 
பதவமகநதன ஏறபகர ந��ழததத�ன ர. 

நலன மதற ��ரத�கய ஆ .  சசலவநத�ரனம 
ச�றபபப ��ரத��கள த�ர கத தனர ஜ,த�ர 
� .�பணசலங�ம ,  �ல ந�த� எஸ ஆர 
��ரஸணர O  ,  �ல ந�த� லகஸமன படவ�ற ,  த�ர 
பற ய ந�க�லஸ,  த�ர ஞ னர Oன ஆ��பய ரம 
ச�றறக ச� ணடனர

மயரர�ன�ன    ந@யரடடம  சச ற�ள

ந.  மயரர�ன�ன ந�யரடடம வச�றகள எனற 
�வ�கதநல சவள�யடட வ�ழ  26.08.2012 
சநலலயட தடங�னபள�யட மர�மரதத� ஆலய 
மணட�தத�ல இடமச�றறத.   

இணகவயர ச�தம�ர த�ரசசசநத�ந தன 
தகலகமய�ல இடமச�றற பமற�ட ந��ழவ�ல 
வரபவறபகரகய த.  அOநதகம ரம, 
சவள�யடடகரகய தவ ர�னம,  வ�மரசன 
உகர�கள ச�தத நதன மறறம ஈ.கமரன 
ஆ��பய ரம ந��ழதத�னர. 

ஏறபகரகய நல ச� �யர மயரர�ன ந��ழதத�ன ர. 

த�%� வ�ஷணவ�ன  �றபபரவம சமககம 
ஆநகத�ள

தணட சவள�யட � வநத�ரககம கறபபர�ம 
சமககம ஆநத&கள எனற �வ�கத நலன 
சவள�யடடவ�ழ  22.09.2012  சன�க��ழகம ம கல 
3.30  மண�கக சநலலயட தடங�ன பள�யட 
த�ரமண மணட�தத�ல இடமச�றறத.   ந��ழவகக 
எழதத ளர கப��ழ ன ஐ.  சணம�ன தகலகம 
வ��தத ர.  வரபவறபகரகய சசலவமபன �ரனம, 
சவள�யடடகரகய இர பOஸ�ணணனம 
ந��ழதத�னர. 

நகல �ரண �ரன சவள�ய�டட கவக� அதன 
மதற��ரத�கய த�ர சOயரடணம 
ச�றறகச� ணட ர.  நல மத�பபடடகர�கள 
இர �வனம ந�ல நதனம ந��ழதத�னர. 
ஏறபகரகய நல ச� �யர த ன  வ�ஷண 
ந��ழதத�ன ர.

தம�ழ இலக��ய வ�ழ� ஆயவரஙக 2012  

��ழகக ம � ணம நட தத�ய தம�ழ இலக��ய வ�ழ  
ஆயவரஙக 06.10.2012  சன�க��ழகம 
த�ரப� ணமகல வ�பவ� னநத க �லல � 
மணட�தத�ல நகடச�றறத. 

� கல அமரவ த�.த சரவணமததப��ளகள 
அரங��ல ப�ர ச� �யர சச.  பய �ர ச  
தகலகமய�ல இடமச�றறத.  ந��ழவ�ல இலஙக� 
தம�ழ சசலசநற�ய�ல சம� லப �த�வ�ள எனனம 
தகலப��ல ச�ற�கத �றற� ச�.  ரபமஸ,  �வ�கத 
�றற� �வ�ஞர பமமன�வ�,  ந வல �றற� ச. 
கபணஸவரன,  பகனவச ர  எழததக�ள �றற� 
ப�.எஸ ச�வகம ரன ஆ��பய ர ஆயவகர 
ந��ழதத�னர. 

ம கல அமரவ உமரசநயன  பலவர அரங��ல 
ப�ர ச� �யர ச�.  சமளனகர தகலகமய�ல 
இடமச�றறத.  ந��ழவ�ல ச�ங�ள 
சம ழ�ச�யரப��ல தம�ழ இலக��யங�ள 
(பஹமசசநத�ர �தத�ரன),  தம�ழசம ழ�ச�யரப��ல 
ச�ங�ள இலக��யங�ள (த�ககவலகல �ம ல), 
தம�ழகக வநத அரபஇலக��யங�ள (எம.எஸ.  எம. 
ந�ய ஸ),   தம�ழ ச�ங�ள ந ட� கடட மயறச��ள 
(ம.  சத �ரன)  ஆ��ய ஆயவகர�ள 
வ ச�க�ப�டடன.  �லநதகரய டலம நகட 
ச�றறத.  �டடகர�ள�ன சரக�ப��ரத��ள 
வழங�ப�டடன.  உகரய ளர�ள�ன �டடகர�ள 
��னனர நலரபச�றம எனவம சத �வ�க� 
ப�டடத. 

2011 இல சவள�வநத நல�ளக��% அரச பதச�ய 
ச���தத�ய வ�ரத�ள

01. ச�றநத ந வல - சச டத  (எஸ.ஏ.உதயன)
02.  ச�றநத ந�ற�கதத சத கத��ள -  சவளள� வ�ரல 
(ஆர. எம.சநNஷ த), சநலலமரததப �ளள�ககடம 
(நநத�ன� பசவ�யர)
03.  � வ�யம பத டடப� ய மததமம  (� லமகன 
� ரக)
04.  �வ�கத -  ந�லம �� �நதவன�ன �வ�கத 
(சOநதன)
05.  ச�றநத ஆயவ -  இநதக �ண�த வ ன�யல மரப 
(ச.மகநதன)
06.  ச�றநத ந ட� நல -  �ரவகறய�ல இரநத 
(�நகதய  ஸ�நதபவள)
07.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப ந வல -  அமம வ�ன 
ர�ச�யம (எம. �ஷ ன ஷ @ப)
08.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபபச ச�ற�கத -  ஒர 
சறஙக�ப ப� @சசம�ழங�ள (அஷரஃப 
ச�ஹ பத@ன)
09.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப (இகளபய ர 
இலக��யம)  -  � டடபபற வரர�ள (த�ககவகலக 
�ம ல)
10.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப (ந ன வ�தம) -  �ரம�ய 
��கக சச னன �கத�ள (பச .�தமந தன)
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