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 மொண்புமிகு தமிழ் ஆட்சிமமொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சர் 

திரு.க.பொண்டியரொசன் அவர்கள் இந்திய அலுவலர்கள் சங்கத்தின்   110 ஆம் ஆண்டு 

மொநொட்டின் மதொடக்க விழொவில் பங்ககற்று ஆங்கிலத்தில் ஆற்றிய உறரயின் 

தமிழொக்கம் பின்வருமொறு:- 

பபரு நிறுவன உலகு  

இன்று புதிதொய்ப் பிைந்கதொம் என்று  

மநஞ்சில் எண்ணமறதத் திண்ணமுை  

இறசத்துக் மகொண்டு தின்றுவிறை  

யொடியின்புற் றிருந்து வொழ்வீர்  .... 
 

 

— பாரதியார் 

இதழ் - ௪                                                            திருவள்ளுவராண்டு 2050                                        01.01.2020 

தேமதுரத் ேமித ாசை உலகமமல்லாம் பரவும் வசக மைய்ேல் தவண்டும் 

  2011-இல் நிதிநிறல அறிக்றகக்கு நொன் பதிலளித்துக்மகொண்டிருந்தகபொது இது 

நிகழ்ந்தது. திருப்பூறர றமயமொகக் மகொண்ட சொயப்பட்டறை தயொரிப்பொைர்களுக்கு 

ரூ.200 ககொடி நீண்ட கொலக் கடனொக வழங்கப்படும் என்று அவர்  அறிவித்திருந்த  

சூழலில் நறடமபற்ைது. சொயப்பட்டறை தயொரிப்பொைர்கள் அருகிலுள்ை நதிறய 

மொசுபடுத்துவதொகக் கொணப்பட்டது, உற்பத்தி ஆறலகளில்  பூஜ்ஜிய நிறல கழிவுநீர் 

மவளிகயற்ைம்  இருந்திருக்க கவண்டும். குஜரொத், இந்த பூஜ்ஜிய மவளிகயற்ைத்றத 

ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு புதிய மதொழில்நுட்பத்றதக் மகொண்டு வந்திருந்தது. எனகவ, 

இந்த மொதிரிறயக் கற்க மக்கள்  குஜரொத்திற்குச் மசன்ைனர். 

 

  அந்த கநரத்தில், மொண்புமிகு முதலறமச்சர், ரூ.200 ககொடித் மதொறகறய நீண்ட 

கொல வட்டியில்லொக் கடனொக அறிவித்தொர்.   இது, ஒரு நல்ல கயொசறனயல்ல என்று 

நொன் வொதிட்கடன். “எவ்வொைொயினும், அவர்கள் ஆறு மதொழிற் குழும 

நிறுவனங்கைொக உள்ைனர்.  அந்த நிறுவனங்களில் நீங்கள் முதலீடு மசய்யுங்கள்”; 

அந்த நிறுவனங்களுக்கு ரூ.200 ககொடிறய முதலீடொக அளிப்பதொகவும், 

ஐந்தொண்டுகள் கொலத்திற்குப் பின்னர், அம்முதலீடு திரும்பப் மபற்றுக் 

மகொள்ைப்படும் எனவும் மவளிப்பறடயொன அறிக்றக அளிக்குமொறும் கூறிகனன். 

இறத ஒரு மொற்றுக் கருத்தொக நொன் பரிந்துறரத்கதன். உண்றமயில், இன்று நொன் 

உங்களிடம் மசய்வறதப்கபொல அன்று முன்னிறலப்படுத்திகனன்.   

 

  இன்று “மபருநிறுவன உலகு” என்னும் மவவ்கவறு மபொருள் மகொண்ட மூன்று 

மசொற்கள் உள்ைன என்றும், அவர்கள் வறுறமக் ககொட்டிற்கு கீழ் வொழ்கிை மக்கள் 

அல்ல எனவும் கூறிகனன்.  நீங்கள் உதவ நிறனக்கும் அறுபது நிறுவனங்களும் 

உண்றமயில், உங்களிடமிருந்து  கடறன எதிர்பொர்க்கவில்றல.   

 

  அங்கு உருவொக்கப்படும் மபொதுவொன வசதிக்கொக, மத்திய அரசின் ஆதரவு 

அவர்களுக்கு கதறவப்படுகிைது.  அதறனக் கடனொககவொ மொனியமொககவொ 

அல்லொமல் முதலீடு வடிவில் அவர்களுக்கு அளிக்கலொம்.   

 

வைரும்... 



 

 

 

உலகத்தமிழ் 2 

ஆசிரியர் பகுதி 

   முனனவர்  வா.மு.சச.முத்துராமலிங்க ஆண்டவர்   

 தமிழ் இறணப்கபரொசிரியர், பச்றசயப்பன் கல்லூரி,  

மசன்றன. 

 

     உலகத் தமிழ் மறைக் கழகம், உலகத் தமிழ் மன்ைம் அறனத்துலக தமிழ் ஆரொய்ச்சி மன்ைம் (International association 

of Tamil Research) பன்னொட்டுத் தமிழுைவு மன்ைம், உலகத் தமிழின முன்கனற்ைக் கழகம், உலகத் தமிழர் மொமன்ைம், 

பன்னொட்டு தொரணித் தமிழர் கூட்டணி கபொன்ை ஏறனய அறமப்புகள் கதொன்றி வைர்ந்துள்ைன.  

இவ்வறமப்புகறையும் உலக நொடுகளில் மதொடங்கப்பட்ட தமிழ்ச் சங்கங்கறையும், ஒருங்கிறணக்கும் மொமபரும் 

பணியிறன உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மசய்ய கவண்டும்.   

  இக்கருத்திறண முதல் அறமப்பொன தமிழ் மறைக் கழகத்திறன கதொற்றுவித்த கழகத் தமிழறிஞர் க. மபொ. ரத்தினம் அவர்களின் 

கபரொவல். 1981 ஆம் ஆண்டு ஐந்தொம் உலகத் தமிழ் மொநொட்டின் கபொது கமனொள் முதல்வர் எம். ஜி. இரொமச்சந்திரன் அவர்கைொல் 

அறிவிக்கப்பட்டு மதொடங்கப்பட்டு இன்றைய தமிழக அரசினொல் மசயலொக்கம் மபற்றுள்ைது. 

  உலமகங்கும் வொழும் தமிழர்களின் பட்டியல் முறையொன நம்பகமொன முறையில் மதொகுக்கப்பட கவண்டும்.  உலகில் தமிழும் 

தமிழரும் என்ை டொக்டர் மபொற்ககொ அவர்களின் நூலும், டொக்டர் கடிகொசலம் அவர்களின் நூலும் கொந்தைகம் மவளியீடொக வந்த நூலும் 

நமக்கு சிைப்பொன விவரங்கறைத் தருவதொக இருந்தொலும் இன்று வறர தமிழர்கள் பல்கவறு கொரணங்கைொல் புலம் மபயர்ந்து அயல் 

நொடுகளில் வொழ்ந்து வருகின்ை தமிழர்கள் பற்றிய முழு விவரம் தமிழ்நொட்டரசின் கூட்டு முயற்சியொல் சிைப்பொக இனிகமல் தொன் 

உருவொக்கப்பட கவண்டும். 

 

 ....வளரும் 

 உலகளாவிய தமிழ் அனமப்புகள் 

இனிறமயில் கனிவது 2020 ! 
  

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியத் திருநொடு வைர்ந்த நொடொக , வல்லரசு நொடொகப் புககழொடு  திகழும். 
 

  திைறமயொன ஆட்சியறமவும், நிகரற்ை நிருவொகமும் அறமந்து -  உலக நொடுகளில் ஒளிர்கின்ை நொடொகப் பொரதம் 

மிளிரும் என்ை கனறவ முன்னொள் குடியரசுத் தறலவர் வலியுறுத்தொத நொளில்றல. 
 

  நம் தமிழகம் அந்த வறகயில் இந்திய மொநிலங்களில் தறலநிமிர்ந்து நிருவொக கமன்றமயில் முதலிடம் மபற்று 

நிற்கிைது. இது ஈடற்ை மபருறமயொகும். புத்தொண்டுப் பரிசொகும். 
  

  தமிழ்மமொழி தரணிமயங்கும் பரவும் தனிப்மபருமிதத்றத கநொக்கித் தமிழ் வைர்ச்சித்துறை பீடுநறட பயில்கிைது. 

தமிழுணர்ச்சி என்பது அரறசகயொ நிறுவனத்றதகயொ -   கறலமன்ைங்கறைகயொ மட்டும் சொர்ந்ததில்றல. நொட்டு மக்கள் 

அறனவருக்கும் கல்லொர்க்கும் - கற்ைவர்க்கும் , இறைகயொர்க்கும் - முதிகயொர்க்கும் உரிறமயுறடயது. 
 

  அயல்நொடுகளில் வொழும் அறனவரும் உைவினர்.  அறிவுறுத்தலும் - நம்பிக்றக ஊட்டலும் -  மனஅறமதி தருவதும் - 

ஆறுதல் அளிப்பதும் - எழுச்சி ஊட்டுவதும் - இலக்கியங்கைொல் அறமயும் இயல்புகைொகும்.  எனகவ மபொதுறமயொன 

தமிழுக்குப் மபொலிவூட்ட கவண்டுமமன்று மொண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மமொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை 

அறமச்சர் திரு.க.பொண்டியரொசன் அவர்கள் வலியுறுத்தி வருவதும், கமலும் அவரது மிகப்மபரிய விறழவொன ஆயிரம் 

“தமிழ் வைர் றமயங்களும்”, ஆயிரம் “தமிழ்ப்பண்பொட்டு றமயங்களும்” மற்றும் பத்து இலட்சம் மசொற்கறைக் 

மகொண்ட “மசொற்குறவத்” திட்டமும் குறிப்பிடத்தக்கன.   
 

  கல்விப்பயிற்சியும் - கறலமுயற்சியும் - அறிவொர்வமும் - ஆய்வுப் கபொக்கும் - மமொழியொக்கமும் - முடிறவத்மதொடும் 

கநொக்கமும் புதுறம அறலகளுக்கு வழிவகுக்க கவண்டும்  . 
  

ஓங்கி உலகைந்த மபருறம நம் தமிழுக்கு வொய்க்குமொக ! 

 

புத்தொண்கட வருக ! புத்துணர்ச்சி மலர்க !!   



ஔனவயார ்
 

——————————————————————— 
 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 
ആത്തി ചൂടി | 

आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| 

ಆಭೂಡಿ 
 

——————————————————————— 
 

ஈவது விலக்கேல்  
 
 

Never prevent        
charity 
 

 ال تجتنب من العطاء

不忘施捨 

ക ൊടുക്കുന്നത് തടയരുത്  
अगर कोई दान दें तो मत रोकें  | 
 
 ఒకరు మరొకకరికి చేయు 
ధరమాన్ని ఆపకు  
 
ಒಬ್ಬರು ಮತ್ೂೊಬ್ಬರಿಗೆ 
ಮಾಡೂೋ ಧಮಮ ವನ್ನ 
ತಡಮಾಡಬೋಡ  
 
 

 

அறிவியல் நிறுவனம் 

  கொல்மபர்ட் 1666ஆம் ஆண்டு கொல்பர்ட் இந்நிறுவனத்றதத் 

மதொடங்கினொர். அறிவியல் மற்றும் அதன் பயன்பொடுகளின் 

வைர்ச்சி மற்றும் அதன் பரவலொக்கத்திற்மகனத்  

மதொடங்கப்பட்டதொகும்.     இந்நிறுவனம்        கமற்மகொள்ளும்  

ஆய்வுகளும், விவொதங்களும் கலந்துறரயொடல்களும் சமுதொயக் கட்டறமப்பிற்கு 

வறக மசய்வதுடன் குறிப்பொக அரசு சொர்ந்த அறமப்புகளுக்கு நிபுணத்துவம், 

ஆகலொசறன மற்றும் எச்சரிக்றக கட்டறமப்புடன் வறக மசய்கிைது.  வொழ்க்றக 

அறிவியறல ஊக்குவிப்பதும்,  அறிவியல் கற்பித்தறல வைர்க்கவும், அறிவு 

பரிமொற்ைமும், இறவ குறித்த பன்னொட்டு இறணவொக்கத்றத ஊக்குவிப்பதும் இதன் 

கநொக்கமொகும். இந்நிறுவனம், 273 உறுப்பினர்கறையும், 124 அயல்நொட்டு 

நிருவொகிகறையும் 76 நிறுவனப் கபரொைர்கறையும் மகொண்டுள்ைது. 

 

கவின் கனல நிறுவனம் 

 1816ஆம் ஆண்டிலிருந்து முதல், கவின் கறல நிறுவனம் என அறியப்படும் 

இந்நிறுவனம், 17ஆம் நூற்ைொண்டில் கதொற்றுவிக்கப்பட்ட இறச மற்றும் 

கட்டடக்கறலயின் ஓவியம் மற்றும் சிற்பக்கறலயின் அரச குல நிறுவனத்தின் 

வழிகதொன்ைலொகும். பல்கவறு கபொட்டிகறை நடத்துதல், பரிசுகறை வழங்குதல், 

கறலஞர்களின் குடியிருப்புகளுக்கு நிதியளித்தல் உதவித்மதொறக அளித்தல் 

ஆகியவற்றின் வொயிலொக ஒவ்மவொரு மவளிப்பொடுகளிலும், கறலநயமிக்க 

பறடப்புகறை மவளி மகொண்டு வருவதற்கு இந்நிறுவனம் ஊக்குவிக்கிைது. 

கமலும், பிமரஞ்சு பண்பொட்டு பொரம்பரியம் பொதுகொக்கப்படுவறதயும் இது 

கண்கொணிக்கிைது. இது மபொது அதிகொரிகளுக்கொன ஒரு ஆகலொசறன 

அறமப்பொகும். கறல சொர்ந்த விவகொரங்கறையும் இது கருத்தில் மகொள்கிைது. 

இன்று, சட்டப்படியொன 59 உறுப்பினர்கறையும், 16 அயல்நொட்டு நிருவொகிகறையும் 

59 நிறுவனப் கபரொைர்கறையும் இந்நிறுவனம் மகொண்டுள்ைது. 

  மதொடரும்... 
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தமிழ்த் தூது 

   

  தமிழருள் பலரும், தமிழர் அல்லொதொர் சிலரும், தததம் இயல்பிற்கு ஒவ்வும் 

வறகயிமலல்லொம் தமிழுக்கொக அரும்பணியொற்றி வருகின்ைனர். இவருள், கவற்று 

மமொழிகளுடனும், நொடுகளுடனும், மக்களுடனும் மதொடர்புறடய என்றனப்கபொன்ை 

தமிழர், தமிழ்மமொழி, நொடு, இனம் ஆகிய இறவ மூன்றின் மொண்றப ஒப்பு கநொக்கி அறிந்து, 

அதறனத் தமக்கிறசந்த அைவு பிைர்க்குக் கூை விரும்புவதில் யொதும் வியப்பின்று. 

 

  இத்தறகய மதொண்டில் முதன்முதல் ஈடுபட்டவர், அந்தணரும், குறிஞ்சிப் பொட்டிறன 

இயற்றி, ஐந்திறண இலக்கணம் ஆரிய மன்னர்க்குப் புகட்டியவருமொகிய கபிலரொவர். கவற்று நொடுகளுக்கு ஒருவொறு 

தமிழின் மபருறமறய  கொட்டியவர், ஈழ நொட்டவரும், இந்தியக் கறலகளில் இறணயற்ை கதர்ச்சி மபற்ைவருமொகிய 

ஆனந்தக் குமொரசுவொமியொவர். இவரிருவருறடய கொலத்துக்குள் இகத கநொக்கத்துடன் பலர் உறழத்திருக்கின்ைனர். 

இப்பலருறடய அறிவும் ஆற்ைலும் பறடத்கதனல்கலனொயினும், உலகச் மசலவு மசய்து, தமிழ்க் கறலத்தூது நிகழ்த்த 

நொனும் வொய்ப்புப் மபற்கைன் என்று மபரிதும் உவந்து, அத்மதொண்டிறன மணமற்ை சிறு மலர் கபொன்று 

தமிழன்றனயின் துறண மலரடிகளில் றவக்கின்கைன். 

 

  இத்மதொண்டு இக்கொலத்து இன்றியறமயொது கவண்டுகமொமவனின், இன்றியறமயொது கவண்டும்.  உலக 

மமொழிகளின் பிைப்றபக் கண்டும், அறவ சிறதயவும், மொைவும், வழக்மகொழியவும், தொன் என்றும் தன் கன்னித் 

தன்றமறயக் கொத்து வருகின்ை தமிழன்றனக்கு, இன்று இடுக்கணும் இடும்றபயும் கநர்ந்துள்ைன. தமிழன்றன மீது 

பல்கவறு நிறலயினர் அறிந்தும், அறியொதும் பறடமயடுத்துள்ைனர்.  இப்பறக எல்லொவற்றையும் புைங்கொணும் கருவி 

தமிழ்த்தூதுவரின் கருத்து வைகம என நம்புகிகைொம். 

 

 இனி, கமனொட்டு மமொழியொரொய்ச்சியொைரும் இலக்கிய ஆரொய்ச்சியொைரும், இந்தியப் பண்பிறன அறிவதற்கு 

வடமமொழி இலக்கியப் பயிற்சிகய சொலும் எனக் கருதி அதறன மட்டும் கற்று வருகின்ைனர்.  தமிழ்க்கறலயின் 

தனித்தன்றமறய இவர் உணர்ந்திலர்.  இவர்க்கு உணர்த்துவொரும் இலர்.   கமல் நொடுகளில் மவளிவந்துள்ை இந்திய 

இலக்கிய வரலொற்று நூல்களில், தமிழிலக்கியம் பற்றிய கருத்துகள் சிறிய அைவில் இடம்மபற்று வருகின்ைன.  ஒரு 

மசொல்கலனும் இல்றல.     

                                                                               வளரும்... 

தனிநொயக அடிகள் 

சித்தன்னவொசல்  

ஓவியமா ! காவியமா ! 
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இவ்வார நிகழ்வுகள் 

01.01.2020 

02.01.2020 01.01.2020 01.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்பபற்ற 

 03.01.2020 02.01.2020 

04.01.2020 

இவ்வார நிகழ்வுகள் 

05.01.2020 
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இவ்வார நிகழ்வுகள் 

05.01.2020 

"தமிழ் மறலயொைம் அகரொதியியல் பயிற்சி 

பட்டறை அறிவிப்பும் அறழப்பும் " 

 

நொள் : 07.01.2020 முதல்-10.01.2020 வறர 

இடம் : ககரைப் பல்கறலக்கழகம் 

 

கமலும் விவரங்களுக்கு 

முறனவர் மெப்சி கரொஸ் கமரி-அ 

9495656167 

முறனவர் அ. பிரசில்லொ +919496814309 

04.01.2020 

திங்கள் அமர்வு—29 

அறழப்பு 

 

நிலம்: 

ேவத்திரு.ைாந்ேலிங்க 

அடிகளார் 

ேமிழ்க்கல்லூரி  

மபாழுது: தி.பி.2050 

சிசல---(மார்கழி)  

ஞாயிறு (05-01-2020)                   

காசல 10.00 மணி 

முேல் பிற்பகல் 1.30 

மணி வசர  

 

மதொல்கொப்பியத்தில்  -

- நிலப்பொகுபொடு 

குைளிறசக்கூடு நடத்தும் இலக்கிய விழொ 

இடம் : அருள்மிகு ஊத்துக்காட்டு மாரியம்மன் 

ஆலயம், 

மைல்லப்மபருமாள் தபட்சட, 

புதுச்தைரி-8. 

நாள் : 04.01.2010, மாசல 06.00 மணி 

 

கம்பன் கழகம் நடத்தும் மொதச் மசொற்மபொழிவுக் 

கூட்டம் 

இடம் : கார்த்திதகயன் மோடக்கப்பள்ளி, காந்தி 

ைதுக்கம் அருகில், 

மகர் தநான்புப் மபாட்டல், காசரக்குடி.  

நாள் : 04.01.2020, மாசல 04.00 மணி 

திருமுறை அருட்பணி அைக்கட்டறை நடத்தும் 

15 ஆம் ஆண்டு விழொ 

இடம் : ைாய் மத ான்மணி ைண்முகம், 

திருமணமாளிசக, 

அரசு நகர், கீழ்தராடு, காஞ்சிபுரம். 

நாள் : 04.01.2020, காசல 07.00 மணி 

 

கருவூர் திருக்குைள் கபரறவயின் 34 ஆம் ஆண்டு விழொ 

இடம் : நகரத்ோர் ைங்க மண்டபம், ைன் தித் மேரு, 

கருவூர்.  

நாள் : 05.01.2020, காசல 09.00 மணி 

 

உலகத்திருக்குைள் கபரறவ நடத்தும் 

மதொல்கொப்பியம் மதொடர் வகுப்பு. 

இடம் : வீரராகவ தமல்நிசலப்பள்ளி, ேஞ்ைாவூர். 

நாள் : 05.01.2020, மாசல 05.00 மணி 
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      மோடர்புக்கு : ulagathamizh@gmail.com | ulagathamizh.blogspot.com 

 

உலகத்தமிழுக்கு வரப்பபற்ற கருத்துரரகள் 

தங்கள் மின்னிதறழ தவைொமல் மபறுவதற்கு 

விரும்புகின்கைன். இகத மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிறவக்க 

முடியுமொ?  

பணிசிைக்க வொழ்த்துக்கள்..  

 
— Dr  Mrs  SUHANYA Aravinthon  
Senior Lecturer  -  Dept. of Music,  
University of Jaffna, Sri Lanka.  
 
 

வணக்கம் சொர். 

கிருஸ்துமஸ் வொழ்த்துகள். 

உலகத்தமிழுக்கு ஏகதனும் கட்டுறர கவண்டுமொ? 

--- தபரா.ைச்சிோ ந்ேம், பிரான்சு. 
 
 

Iyya Vanakkam, 
 

Thank you so much for the information. Please see the 
attached files for your kind attention and        records. 
 
For and on behalf of Bhopal Tamil Sangam 
Executive Committee 
A.Swamidurai, General Secretary— 9303104208 

 

e 

நல்ல முயற்சி. அறிவிப்புகள் ஓரிடத்தில் 

கொணக்கிடக்கின்ைன. மகிழ்ச்சி.  உலகத்தமிழின் கநொக்கம், 

இடம்மபை கவண்டிய மசய்திகள், முக்கியத்துவம் மகொடுக்க 

கவண்டியறவ குறித்த வறரயறை கபொன்ைறவ இருந்தொல் 

பயனுள்ைறவயொக இருக்கும். 

-- தபரா.மணவ கன், உலகத்ேமி ாராய்ச்சி நிறுவ ம். 

 
அருறம. 

-- திருமதி.பிந்து. 

மைந்ேமிழ் மைாற்பிறப்பியல் அகலமுேலி இயக்ககம். 

 
உலகத்தமிழ் மூன்ைொம் மின்னிதழ் முழுமதியொய் ஒளி 

பொய்ச்சுகிைது.  இலக்கு கநொக்கிய முடிவில், 
உலகத்தமிழர்கள்  ஆர்வமிகுதியொல் இடறிவிடக்கூடொது 

என்ை ஆசிரியரின் கூற்று, தமிறழ யொவரும் எழுதும்கபொது 

கிஞ்சிற்றும் பிறழ கநர்ந்துவிடக்கூடொது என்பதில் அவர் 

மகொண்டுள்ை அக்கறைறய பறைசொற்றுகிைது.  தமிழுலகம், 
மின்னிதழ் ஆசிரியரின் பணி வீறு நறட கபொட கவண்டும் 

என வொழ்த்தும்... 

--- திருச்மைல்வன் நடராஜன், துசண இயக்குநர், 

மமாழிமபயர்ப்புத்துசற 

 

Good Morning Anna, 
Will you place our college advertisements in  
Ulagathamizh e-Paper ? 
-- Mr.Moovendan. 
 
Awesome, 
Tmt.Suganya Sriram. 

நன்றி. பணிகள் மமன்கமலும் சிைப்புை மதொடர 

வொழ்த்துகள் 

--- திரு.மபொன்.சின்னதம்பி முருககசன்.  

மமொழிமபயர்ப்பொைர். 

 

இந்திய அலுவலர் சங்கத்தின் 110-ஆவது மொநொட்டில் 

கபசிய மொண்புமிகு தமிழ் வைர்ச்சித் துறை அறமச்சர் 

அவர்களின் உறர அருறமயொக இருக்கிைது.மதொடர்ந்து 

மவளியிடுங்கள்..... 

— கவிஞர் கபரொ தறலவர் மபொதிறகத் தமிழ்ச் சங்கம் 

திருமநல்கவலி. 

 

ஐயொ வணக்கம். உலகத் தமிழ் மின்னிதழ் மதொடக்கம் 

அருறம. தங்களின் உன்னதமொன தமிழ்ப்பணிக்கு 

வொழ்த்துக்கள். உலகத் தமிழ்ச் மசய்திகறை 

உள்ைங்றகயில் மணக்கச் மசய்கிைது. சிைப்பு. 

—முறனவர் நொ.சுகலொசனொ  

உலகத் தமிழொரொய்ச்சி நிறுவனம்  

 

உலகத்தமிழ் மின்னிதழ் மிகச் சிைப்பொக அறமந்து 

வருகிைது.  ஒவ்கவொர் இதழிலும் நீண்ட கொலமொக 

தமிழுக்கு கசறவயொற்றும் ஒரு தமிழ்ச்சங்கத்றத 

விரிவொக அறிமுகம் மசய்யலொம்.  அன்புடன், 

— திரு.குறிஞ்சிதவலன், ஆசிரியர் 

திசைமயட்டும், குறிஞ்சிப்பாடி.  

 

அருறம அருள்...! 
நத்தொர் நன்னொளில் கண்ணதொசனின் ஏசு கொவிய வரிகள் 

சிைப்பு...! 

-- வ க்கறிஞர் ே.இராமலிங்கம். 

 
நத்தொர் என்ை மசொல் கிறித்துமசு என்ை மசொல்லின் 

மமொழியொக்கம் என்ை மசய்தி அரியச் மசய்தது 

உலகத்தமிழ் மின்னிதழ். நன்றி. மின்னிதழ் மிளிர்கிைது 

ஐயொ. 

-- திரு.ைாலதமான் ராஜா. 

 

மிக்க மகிழ்ச்சி. வொழ்த்துக்கள். 

சககொதரொ, வொழ்க தமிழ். 

—திருமதி.அம்பாள் அடியாள், மைருமனி. 

 

வணக்கம். 

இது உங்கள் மபொறுப்பிலிருந்து மவளிவருவதொ?  

அருறமயொக உள்ைது.   

-- தபராசிரியர் விஷ்ணுகுமாரன்,  

ேமிழ்த்துசற, 

திராவிடப்பல்கசலக்க கம், குப்பம். 

ஆந்திரப்பிரதேைம். 

 

அருறம.  வொழ்த்துகள் 

-- முச வர் பசும்மபான், 

தம ாள்  ேனி அலுவலர், 

உலகத்ேமிழ்ச்ைங்கம், மதுசர. 

 

மணம் மகிழ்கிைது. 

-- திரு.கண்ணன்,  

மைந்ேமிழ் மைாற்பிறப்பியல் அகலமுேலி இயக்ககம். 
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வொழ்வும் இலக்கியமும்  

 

வொழ்க்றகச் சிைப்றப, அதன் நீை அகலங்கறை, இவ்வுலகில் 

ஆைொக ஓடிக் மகொண்டிருக்கும் அதன் வற்ைொ மூலவூற்றை 

இலக்கியங்கள் என்பனகவ மதொட்டும் மதொடர்ந்தும் 

கொட்டுகின்ைன என்று பலகவறைகளில் நொன் கருதுகவன். 

 

--- கறலச்மசம்மல் எஸ்.டி.கொசிரொஜன், இ.ஆ.ப., 

18.02.1987   

(உ.தவ.ைா. ஒரு ேமிழ் வாழ்வு நூலிலிருந்து...) 

உலகத்தமிழுக்கு வரப்பபற்ற கருத்துரரகள் 

Good morning Dr.Arul.  Ulagathamizh has come out well best wishes of the season, 

... Kumar Thiyagarajan, 
Times of India, Delhi. 
 

வொழ்த்துகள். 

-- மமய்ஞானி பிரபாகர் பாபு. 

 

நன்றி. ஐயொ. 

-- திரு.மவற்றிதவல், 

மமாழிமபயர்ப்பாளர், 

மைன்ச  உயர்நீதிமன்றம். 

 

நன்றி. ஐயொ. 

மசன்ன மூன்று வொரங்கைொக கமற்கு ஆப்பிரிக்க நொடுகளுக்குச் மசன்றிருந்கதன்.  ககப் வர்கத நொடு, மசனகல், கினியொ, 

கினியொ பொசு, ஐவரி ககொஸ்ட், கொனொ.  கவைொண்றமக்கொக.  தற்மபொழுது சிங்றகயில் உள்கைன்.   

-- திரு.தைது குமணன்.  

 

அருறம அண்ணொ. 

உலகத்தமிழ் மின்னிதறழ அயலகத்தைங்களில் பகிர்ந்துள்கைன்.   

-- தபராசிரியர்.குறிஞ்சி தவந்ேன், ேமிழ்ப்பல்கசலக்க கம், ேஞ்சை. 

 

முகத்தில் கருத்மதொளி ஒளிக்கிைது.   

நன்றி. 

-- திருமதி.வாசுகி கண்ணப்பன். 

 

சூப்பர் சொர். 

-- திரு.பிரவின், திணமனி, மைன்ச .  

 

 

முத்தொன  

மூன்ைொம் இதழ்.  

மமருககறும்  

மலர்ச்சி 

மனத்தில் 
மகிழ்ச்சி. 

வொனைொவிய  

வொழ்த்துகள் 
--- திரு. ரியாஸ், நடுப்பக்க ஆசிரியர், தி மைய்தி நாளிேழ். 


