
 

     திரு.க.பாண்டியராசன் 

தமிழ் ஆட்சி மமொழி மற்றும் 

தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சர் 

 

 
 
 
 
 
 

 மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சிமமாழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாட்டுத்துறை அறமச்சர் 

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

மாநாட்டின் மதாடக்க விழாவில் பங்ககற்று ஆங்கிலத்தில் ஆற்றிய உறரயின் 

தமிழாக்கம் பின்வருமாறு:- 

 நிறுவன மதிப்பீடுகள் 

 

விறசயுறு பந்திறனப்கபால் - உள்ளம் 

கவண்டிய படிமசலும் உடல்ககட்கடன், 

நறசயறு மனங்ககட்கடன் - நித்தம் 

நவமமனச் சுடர்தரும் உயிர்ககட்கடன் 

 

— பொரதியொர் 

    இதழ் - ௫                                                                   திருவள்ளுவராண்டு 2050                                                              08.01.2020 

   மதாறலகநாக்குப் பார்றவயுறடய ஒருவர், கூட்டுப் பங்கு நிறுவனம் 

குறித்து சிந்தித்து,  முன்னர் ரூ.2.5 ககாடிறய றடட்டன் நிறுவனத்தில் முதலீடு 

மசய்திருந்தால்,  பல கவறலவாய்ப்புகறள உருவாக்குவதற்கு, அதறன அவர்கள் 

மானியமாக அளித்திருக்கக்கூடும், ஆனால் அறத முதலீடாக அளித்தார்கள் எனில் 

முதலீடாக அளிக்கப்பட்ட ரூ.2.5 ககாடிறய தற்கபாது மவளிச்சந்றதயில் விற்பறன 

மசய்வதனால், அதன் மதிப்பு இன்றைய சூழலில் ரூ.7600 ககாடியாக இருக்கும்.    
 

  நீங்கள் உருவாக்கும் நிறுவனத்தில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கான அத்தறகய 

மதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுமாயின், இந்த 200 ககாடியிலிருந்து, நீங்கள் 

பலமடங்கு இலாபத்றதப் மபறுவதுடன், சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ரூ.2000 

ககாடித் மதாறக கூட உங்களுக்கு கிறடக்கப் மபைலாம். இவ்வாறு, நீங்கள் பல 

நிறுவனங்கறள உருவாக்குகிறீர்கள், மதிப்பீடுகறளயும் உருவாக்குகிறீர்கள்!” 

என்று நான் முதலறமச்சரிடம் கூறிகனன்.   

 

  மதிப்பு குறித்த கருத்து, வணிக மாதிரி குறித்த கருத்து மற்றும் துணிகர 

மூலதனம் குறித்த கருத்து – இம்மூன்று மசாற்மைாடர்கள் குறித்தும், 1999ஆம் 

ஆண்டு முதல் 2004ஆம் ஆண்டு வறர இச்மசாற்மைாடர்கள் அறனத்தும் முற்றிலும் 

புதிய மபாருள்கறள மகாண்டறதயும் நான் கூறிகனன்.  திரு.பிரகலாத், “GIVE”  

குறித்து கபசியகபாதுதான்  V என்ை எழுத்திற்கு மதிப்பு (value) எனவும், ஒரு 

மதாழில்முறனகவார் அதறன  மதிப்பீடு எனவும்,  மதாழில்முறனகவார், 

‘நிறுவனத்தின் மதிப்பு’ என்ைால், அளவு + கநாக்கம்+ ஆழம்  எனவும் கூறினார்.    

இதில் ஆழம் என்பது நிதி ஆழத்றத,   

 

  குறிப்பாக, அறிவுசார் உறடறமயின் அளறவக் குறிக்கிைது.  இவ்வாறு, 

அக்காலக்கட்டத்தில், நிறுவனங்கள், அவர்கள் ஈட்டும் விற்று முதல் அல்லது 

இலாபத்றத மகாண்டு அல்லாமல்  அறவ  நிறுவப்பட்ட கருத்தியல்கள், 

பயன்படுத்தும் மதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் மதிப்பீடு 

மசய்யப்பட்டன.  இது ஒரு முக்கிய திருப்புமுறனயாகவும், என் பார்றவயில், 

அக்காலக்கட்டத்தில் கமலாண்றமயில் அது மிகப் மபரிய ஒரு திருப்பத்றத 

ஏற்படுத்தியதாகவும் நான் கருதுகிகைன். 

 

-நிறைவு- 



 

 

 

உலகத்தமிழ் 2 

  உலகளாவிய தமிழ் அறமப்புகறளப் பற்றி ஆராயும் 

மபாழுது தமிகழாடு மதார்புறடய முதல், இறட, கறடச் சங்கங்கள் சமணம், புத்தம் முதலிய சமயங்களுடன் 

மதாடர்புபடுத்தப்பட்ட சங்கங்கள், மன்ைங்கள், அறவகள், கணங்கள், றசவ , றவணவ, கிறித்துவ மடங்கள், எவ்வாறு 

அறமப்பு சார்ந்து முறையுடன் தமிறழப் கபாற்றி வளர்த்தன என்பது குறித்தும் ஆராயப் பட கவண்டும்.  தமிழ்நாட்டு 

வணிகர்கள் (GUILDS) என்ை பல்வறகயான வணிகக் கூட்டறமப்பு மபற்றிருந்த வணிகச் மசல்வாக்கு, சிைப்பு அன்றைய 

உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் தமிழரின் பங்கு குறித்தும் ஆராயப்பட கவண்டும்.   

  கமலும் பிரித்தானிய ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ் மக்களின் தாய்நாடுகளான நம் இரத்த உைவுகள் காலனி ஆதிக்கத்தால் 

ஒப்பந்தக் கூலிகளாகச் சிதைடிக்கப்பட்டு இன்று அந்த நாடுகறள தன் உறழப்பாலும் இரத்தத்தாலும் வளப்படுத்தியதால் அவர்களுக்கக உரிய 

சிைப்பான வாழ்விறன உரிறமகயாடு மபற்று வாழ்ந்து வருகின்ைனர்.   

  மகலசியா, சிங்கப்பூர், பர்மா, பிஜி தீவு, மமாரிசியஸ், மதன்னாப்பிரிக்கா முதலிய நாடுகளில் வாழ்ந்து அவர்கள் தமிழ் மமாழி, பண்பாடு, 

இலக்கியம், விழுமியங்கள் பக்தி கபான்ைவற்றைப் பாதுகாக்க கபாராடி தற்காத்து வருகின்ைன தன்றமயும் ஆராயப்பட கவண்டும்.   கமலும் 

தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட தகவல் புரட்சியால் பன்னாடுகளுக்குப் புலம் மபயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழ்ச் சங்கங்கறள நிறுவி, எவ்வாறு பணியாற்றி 

வருகின்ைனர் என்பதும் ஆராய்ப்பட கவண்டும்.   

  கமலும் பல மநருக்கடியினால் ஏற்பட்ட புலம் மபயர்வினால் தமிழர்கள் உலமகங்கும் பரவி தங்கள் இன, மமாழி அறடயாளங்கறளப் பாதுகாக்க 

முயற்சிகறள எடுத்து வருகின்ைனர்.   

  கமலும் தகவல் மதாழில் நுட்ப அறிவினால் உலமகங்கும் பரந்து இருக்கின்ை இறணய தமிழ் இறளஞர்கள்.  கன்னித் தமிறழ கணினித் தமிழாக 

மாற்றி வருகின்ைனர். உலகத் தகவல் மதாழில் நுட்பமன்ைம் (INFITT) மதாடர்ந்து மாநாடுகறள உலமகங்கும் நிகழ்த்தி தமிழ் இறணய புரட்சி மசய்து 

வருகின்ைனர். 

 ....வளரும் 

 உலகளாவிய தமிழ் அமைப்புகள் 

   

  உலகத்தமிழாராய்சச்ி நிறுவனத்தில் இயக்குநராகவும், தமிழ் வளரச்ச்ித்துறை இயக்குநராகவும் 

திகழும் பெருந்தறக முறனவர ் ககா.விசயராகவன் அண்றமயில் உறரயாை்றும்கொது, ஒரு சிைந்த 

கருத்திறனக் குறிெ்பிட்டார.்  நூை்றுக்கணக்கான  அைக்கட்டறளகறள ஏை்று உலகத்தமிழாராய்சச்ி 

நிறுவனம் ஆண்டுகதாறும் நடத்தி வருகிைது.  தமிழ் வளரச்ச்ித்துறை அயல் மாநிலங்களுக்கும், அயல் 

நாடுகளுக்கும் வறரயாது வழங்கும் வன்றமயுறடதாக அறமகிைது. 
 

  அயல் நாடுககளா, அயல் மாநிலங்ககளா சாரந்்த மன்ைத்தினர ் தமிழகத்றத கநாக்கி 

வரும்கொபதல்லாம் நிதிக்பகாறடதான் ககடக்ின்ைாரக்ள்.  அபமரிக்கத் தமிழரக்ளின் ஆய்விருக்றக, 

இங்கிலாந்துத் தமிழரக்ளின் ஆய்விருக்றக, பிபரஞ்சுத் தமிழரக்ளின் ஆய்விருக்றக, கனடியத் 

தமிழரக்ளின் ஆய்விருக்றக, சுவிசு தமிழரக்ளின் ஆய்விருக்றக, கமாரீசின் ஆய்விருக்றக என்று 

பதாடங்குகிை வாய்ெ்பிறன அவரக்கள ஏை்று உலகத்தமிழாராய்சச்ி நிறுவனத்தில் பதாடங்கினால் 

நாங்கள் மகிழ்சச்ிகயாடு வரகவை்கொம் என்ைார.்   
 

  நிதி நிறலயில் மிகுந்தவரக்ள், தாய்த் தமிழகத்திை்கு அைக்கட்டறளகறள உருவாக்கினால், கமலும் 

பெருமிதம் உண்டாகும்.  உலகத் தமிழ் பசழித்கதாங்குவதை்கு இெ்ெடிக் பகாண்டும், பகாடுத்தும் 

பெருறம கசரக்்க கவண்டும்.  இந்தக் கருத்துறரறய நாம் அறனத்து நாட்டினரிடமும் வலியுறுதத்க் 

கடறமெ்ெட்டிருக்கிகைாம்.   
 

  "பசன்றிடுவீர ் எடட்ுத் திக்கும் கறலசப்சல்வங்கள் யாவும் பகாணரந்்து இங்குச ் கசரெ்்பீர"் என்று 

ொரதியார ் கவண்டி விறழந்ததும் இந்த கநாக்கத்தில்தான்.  உலகத் தமிழாராய்சச்ி நிறுவனம், எல்லா 

நிறலகளிலும் விரிந்து ெரந்த மனத்கதாடு விழுமியங்கறளக் காக்க முன் நிை்கிைது.  இயக்குநரின் இந்த 

விறழவு நிறைகவறுமாக! 

முமனவர்  வா.மு.சச.முத்துராைலிங்க ஆண்டவர்   
 தமிழ் இறணப்கபராசிரியர், பச்றசயப்பன் கல்லூரி, மசன்றன. 

ஆசிரியர் பகுதி 



ஔமவயார ்
 

——————————————————————— 
 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 
ആത്തി ചൂടി | 

आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| 

ಆಭೂಡಿ 
 

——————————————————————— 
 
உறடயது விளம்கபல் 

 
 

Pride not in your possessions 
 

 ال تفتخر بما عندك
 

不以財富為驕傲 
 
രഹസ്യം 
വെളിപ്പടുത്തരുത് 
 
अपने स्वत्व का बड़प्पन खदु 
व्यक्त न करें | 
 
 నీ దగ్గర ఉండు రహస్యాన్ని అందరకిీ 
తెలిసనేట్లు  చపె్పరయదు 
 
ಖಿನ್ನತ್ರ  ಇರುವಂತ್ 
ರಹಸ್ಯವನ್ುನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ  
 
 

 

அறிவியல் ஆற்ைல் மற்றும் மகாள்றக சார்ந்த  நிறுவனம்  

  1795ஆம் ஆண்டு மதொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம், 

1803ஆம் ஆண்டில் கறைக்கப்பட்டு, கியுசொயிட் (Guizot) – இன் 

முயற்சியொல், 1832ஆம் ஆண்டு மீண்டும் புத்துயிர் மபற்ைது.   

னிதநேயத்துடன், சட்டம் மற்றும் மபொருளொதொரக் 

மகொள்றகயின்படி சமூகப் பிரச்சறனகளுக்கு இந்நிறுவனம்  

தீர்வு கொண்கிைது. இந்நிறுவனம் சட்டப்படியொன 50 உறுப்பினர்கறளயும், 12 

அயல்ேொட்டு நிருவொகிகறளயும் 60 நிறுவனப் நபரொளர்கறளயும் இந்நிறுவனம் 

மகொண்டுள்ளது. 

 

    கல்வியொளர்கள் (கல்வி நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள்) நிரந்தரமொகத் 

நதர்ந்மதடுக்கப்படுகிைொர்கள். மேப்நபொலியன் கொைத்திலிருந்து,  அவர்கள் பச்றச 

நிை ஆறடயணிந்து ( “habbit vert”) உரிறமயொளரின் வொழ்க்றகறய எடுத்துறரக்கும் 

குறியீடுகள் மபொறிக்கப்பட்டிருக்கும் கறை நவறைப்பொடுகள் நிறைந்த 

வொளிறனக் றகயில் ஏந்தி வருகிைொர்கள். இம்மொடத்தில் ேறடமபறும் பின்வரும் 

முறைப்படியொன கூட்டத் மதொடர்களில், இந்த உறட அணியப்படுகிைது. 

அறவயொவன: 

 

 நிறுவனம் மதொடங்கப்பட்ட ேொளொன  அக்நடொபர் மொதம் 25 ஆம் ேொள் 

மேருக்கத்தில் வரும் மசவ்வொய் கிழறம அன்று ேறடமபறும் ஐந்து 

நிறுவனங்களின் ஆண்டு மபொதுக் கூட்டத்மதொடர் ( அல்ைது “இறையுதிர் 

கொைக் கூட்டத்மதொடர்”). இக்கூட்டத்மதொடரில் ஒவ்மவொரு 

நிறுவனத்திலிருந்தும் வருறக தரும் சிைப்புப் பிரதிநிதிகள் ஒரு மபொதுவொன 

தறைப்பில் உறரயொற்றுவர்; 
 

 ஐந்து நிறுவனங்கள் ஒவ்மவொன்றின் இறையுதிர் கொைக் கூட்டத்மதொடர். 
 

 ஜூன் மொதம் இரண்டொவது புதன் அன்று ேறடமபறும், பிரொன்சு கல்வி 

நிறுவனம் துவங்கப்பட்டறதமயொட்டி அளிக்கப்படும் மொமபரும் பரிசு 

வழங்கும் விழொ; 
 

 நிறுவனத்தின் இருநூைொம் ஆண்டிறனக் மகொண்டொடுவதற்கொக, 1995ஆம் 

ஆண்டு  ேறடமபற்ை விழொ, 2005 ஆம் ஆண்டில் மொநிைத்திலிருந்து 

நதவொையத்றதத் தனியொகப் பிரித்துச் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட நூறு ஆண்டுகள் 

நிறைவறடந்தறதமயொட்டி 2005 ஆம் ஆண்டு ேறடமபற்ை நூற்ைொண்டு விழொ 

அல்ைது 2016ஆம் ஆண்டில் ேறடமபற்ை அறிவியல் கல்வி நிறுவனத்தின் 

250ஆவது ஆண்டு விழொ நபொன்ை விதிவிைக்கொன கூட்டத்மதொடர்கள்.  
 

 பிமரஞ்சு நிறுவனம், அறிவியல் நிறுவனம், கவின் கறை நிறுவனம் மற்றும் 

அறிவியல் ஆற்ைல் மற்றும் மகொள்றககளுக்கொன நிறுவனம் ஆகியவற்றின் 

புதிய உறுப்பினர்கறள வரநவற்பதற்கொக ேறடமபற்ை நிகழ்வுகள். 

 

  மதாடரும்... 
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தமிழ்த் தூது 

   

  இந்திய ேொட்டில் இந்தியக் கறைஞரொல் யொக்கப்மபற்ை இைக்கிய வரைொற்று நூல்களிலும், 

தமிழுக்குத் தகுந்த இடமும் புகழும் அளிக்கப்படவில்றை ." இந்தியக் குடியரசின் முதல் 

அறமச்சர் உயர்திரு. நேரு தொமும், தம் நூல்களில், மதன்னொட்டிற்குச் சிறிதளநவ இடம் ஈந்துள் 

ளொர். “இந்திய வரைொறு மதன்னொட்டில் முதல் உறைவிடம் கொணும்,” என்றும், "மதன்னொட்டில் 

மிகு பறழறம வொய்ந்த மபொருள்களும் மக்களும் உண்டு," என்று மட்டும் கூறி, நமநை 

மசல்லுகின்ைொர்கள் இந்நூைொசிரியர்கள். இம்மமொழியின் சிைப்பியல்றப, இம்மக்கள் உைகிற்கு 

ஈந்த இைக்கியத்தின் தனித் தன்றமறய அவர்களுறடய பனுவல்கறளப் புரட்டிப் பொர்க்கினும் 

கொண்டல் அரிது. 

 

  ேொட்றட விட்டுப் மபயர்ந்து ஏைக்குறைய ஈரொண்டுகள் ஆகிய பின்னர், தமிழ்த் திருேொட்றட மீண்டும் என் கண்கள் 

பொர்த்தன. இவ்வீரொண்டுகளில் ேொன் மைொயொ, சீனம், ஜப்பொன், வடவமமரிக்கொ, மதன்னமமரிக்கொ, ேடு ஆபிரிக்கொ, 

வடவொபிரிக்கொ, இத்தொலி, பைத்தீனொ, எகிப்து என்னும் இந்ேொடுகறளக் கண்டு வந்நதன். 

 

  தமிறழப் மபொறுத்த வறர ேொன் அறடந்த மபருவியப்பு, தமிழும் தமிழரும் உைகிற்பரவியிருக்கும் வறக கண்டு 

ஏற்பட்டநதயொம். பர்மொவில் தமிழ் மமொழிக்குச் மசல்வொக்குண்டு. ேடு அமமரிக்கொவின் தீவுகளொகிய திரி ேொடு, ஜநமக்கொ, 

அட்ைொண்டிக்குத் தீவுகளொகிய மொர்த்தீனிக்கு, ஆபிரிக்கொவின் பை பிரிவுகள், இன்நனொரன்ன இடங்களுக்குச் மசன்ை தமிழர் 

மபருஞ்சிைப்புடன் வொழ்ந்து வருகின்ைனர். ஆயினும், மைொயொவிற்குச் மசன்ை மபொழுது ேொன் அறடந்தது நபொன்ை வியப்பு 

நவறு எவ்விடத்திலும் ேொன் அறடந்நதன் அல்நைன். ஆங்குள்ள இந்தியர்களில் தமிழநர மபரும் பகுதியினர். அங்குத் தமிழ் 

ேொட் மசய்தித் தொள்கள் ேொன்கு ஐந்து மவளியிடுகின்ைனர்.   

 

  சிங்கப்பூர், நகொைொைம்பூர் முதலிய நபரூர்களின்  வொமனொலி நிறையங்கள், தமிழில் ேொள்நதொறும் ஒலி பரப்புகின்ைன 

என்பது அறிந்தும், மபரிதும் மகிழ்ந்நதன். நமலும், ேொன் அங்கு மசன்றிருந்தக்கொல், மைொயொவின் பல்கறைக் கழகம் ஒன்றை 

நிறுவத் திட்டங்கள் வகுத்து வந்தனர். அப்பல்கறைக் கழகத்தில், தமிழிற்கும் ஒரு நபரொசிரியக்கட்டில் நிறுவ நவண்டுமமன்று 

இைங்றகத் தமிழரும் இந்தியத் தமிழரும் முயன்று வந்தது, என் களிப்பிற்கு இன்னுமமொரு கொரணமொயிற்று. 

 

                                                                               வளரும்... 

தனிநாயக அடிகள் 

 கல்லால் ஒரு கமலக்களஞ்சியை் 

கடல் மல்லை 
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கவதிமக் கறலச்மசாற்கள் —மமாழிமபயர்ப்பு 

வ.எண் கவதிமச் மசால்  மசால்லாக்கம் 

1 Acetaldehyde        அசிட்டால்டிஃகைடு 

2 Acetic acid அசிட்டிக் ைாடி 

3 Acetic anhydride அசிட்டிக் அன் ஐதகைடு 

4 Acetone அசிட்டடான் 

5 Acetone cyanohydrin அசிட்டடான் சயட ா ஐதாின் 

6 Acetone thiosemicarbazide அசிட்டடான் கதடயா-சசமி ைார்பாகசடு 

7 Acetonitrile அசிட்டடான் கைட்கைல் 

8 Acetylene அசிட்டிலீன் 

9 Acetyl tetra chloride அசிட்கடல் சதட்ைா குட ாகைடு 

10 Acrolein அக்குடைாகைன் 

11 Acrylamide அக்ைிாிைகமடு 

12 Acrylonitrile அக்ைிாிடைா கைட்கைல் 

13 Adiponitrile அடிப்டபா கைட்கைல் 

14 Aldicarb ஆல்டிைார்பு 

15 Aldrin ஆல்டிாின் 

16 Allyl Alcohol அல்கைல் சாைாயம் 

17 Allylamine அல்கைல் அமீன் 

18 Allyl chloride அல்கைல் குட ாகைடு 

19 Aluminium (powder) அலுமி ியம் (தூள்) 

20 Aluminium azide அலுமி ியம் அகசடு 

அரசாமண (நிமல) எண்.70, ததாழிலாளர் ைற்றுை் சவமலவாய்ப்பு(M-2)த் துமற, 26.08.2011 
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இரு நாடுகளில் ஒலித்த ஒசர குரல் !   

 

  நியூசிலாந்தில் பொழுது விடியும் கொது 

பதன்னாெ்பிரிக்காவில் பொழுது முடிந்து இரவு ெடரும் 

கநரம் அறமயும். இந்த இரு நாடுகளும் இங்கிலாந்து 

நாட்டின் ஆளுறகக்கு ஒரு காலத்தில் அகெ்ெட்டிருந்தன.  

  இதறனக் கருதிகய எங்கள் நாட்டின்  - ஆளுறகயில்                  

"கதிரவன் ைமறவசத இல்மல"  என்று ஆங்கிகலயரக்ள் 

பெருமிதமாகக் கூறினாரக்ள். 

  அகத குரலில் புைநானூை்றில் ஒரு ொடல் அறமந்திருெ்ெது வியெ்ொகும்.  

  பெருஞ்கசாை்றுதியன் கசரலாதறனெ் புகழ்ந்த முரஞ்சியூர ் முடிநாகராயர ் கசர நாட்டு 

எல்றல எவ்வாறு ெரந்திருந்தது என்று ொடும்கொது "உனது நாடட்ுக் கடலில் தான் ஞாயிறு 

சதான்றுகிறது, அசத சபால உனது நாடட்ுக்கடலில் தான் ஞாயிறு ைமறகிறது"  என்று 

ொடினார.்  

 

நின்கடற் பிறந்த ஞாயிறு தபயரத்்துை் நின் 

தவண்தமலப் புணரிக் குடகடல் குளிக்குை் 

யாணர் மவப்பின் நன்னாடட்ுப் தபாருந !   

                                           (புைநானூறு ொடல்-2) 

 

 

தமிழ் வளரச்ச்ி  

  தமிழ் மமொழி மற்றும் தமிழர் பண்பொட்றட ஊக்குவிப்பதில் இந்த அரசு மபருமிதம் 

மகொள்கிைது.  1956இல், தமிழ்ேொடு மொநிைம் உருவொன ேொறள நிறனவுகூரும் வறகயில், 

ஒவ்மவொரு ஆண்டும் ேவம்பர் மொதம் ஒன்ைொம் நததிறய ‘தமிழ்ேொடு ேொள்’ என 

அறிவித்ததற்கொக மொண்புமிகு தமிழ்ேொடு முதைறமச்சறர பொரொட்டுகிநைன்.   

  2019ஆம் ஆண்டு சூறை மொதம் சிகொநகொவில் ேறடமபற்ை 10 ஆவது உைகத் தமிழ் 

ஆய்வு மொேொட்டுக்குத் தமிழ்ேொடு அரசு நிதியுதவி அளித்தநதொடு, அமமரிக்கொவிலுள்ள 

ஊசுடன் பல்கறைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்றக அறமக்க 1 நகொடி ரூபொய் நிதியுதவி 

அளித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு சட்ட மன்ைெ்கெரறவயில் தமிழக ஆளுநர ்உறர—06.01.2020 

திரு.பன்வாரிலால் புகராகித் 
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பசல்வத்துள் பசல்வம் பசவிசப்சல்வம் 

09.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துமரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

பசல்வத்துள் பசல்வம் பசவிசப்சல்வம் 

 

09.01.2020 

09.01.2020—IIT,  Chennai 

10.01.2020 

09.01.2020 

09.01.2020 

10.01.2020 

10.01.2020 

Artistic Direction :  Kavitha Krishnan 
Singapore 

08.01.2020 

10.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துமரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

பசல்வத்துள் பசல்வம் பசவிசப்சல்வம் 

 10.01.2020 

11.01.2020 

11.01.2020 

11.01.2020 

11.01.2020 

12.01.2020 

11.01.2020 

11.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

பசல்வத்துள் பசல்வம் பசவிசப்சல்வம் 

 
12.01.2020 14.01.2020 

தூய தாமஸ் கறல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்த்துறை மற்றும் 

மசன்றன இலக்கியத்திருவிழா அறமப்பு இறணந்து நடத்தும் 

மதால்லியல் ஆய்வுகள் - பயிலரங்கம். 

இடம்  : கல்லூரி வளொகம், தூய தொமஸ் கறை மற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரி, நகொயம்நபடு, மசன்றன -107. ேொள் : 9.1.20 ேண்பகல் 1.30. 
 
சாகித்திய அகாமதமி நடத்தும் புத்தக மதிப்புறர நிகழ்ச்சி. பீஷ்ம 

சாஹ்னி எழுதிய ‘தமஸ்' - நூல் மதிப்புறர; 

இடம்  : 443, அண்ணொ சொறை, நதனொம்நபட்றட, மசன்றன-18.  

ேொள் : 10.1.20 மொறை 5.00. 
 
பண்றணத் தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும் தமிழ்க் கூடல். 

இடம்  :  பொநவந்தர் இல்ைம், 34/11, மூன்ைொவது மதரு, வங்கிக் 

குடியிருப்பு, மொதவரம் பொல்பண்றண , மசன்றன -51.  

ேொள் : 11.1.20 மொறை 5.00. 

எழில் இலக்கியப் கபரறவ நடத்தும் 

இலக்கிய நிகழ்ச்சி. 

இடம்  : முத்தமிழ் மன்ைம், திண் 

ஊர்தித் மதொழிைகம், 17, 
திருவள்ளுவர் சொறை, நகொயில் 

பதொறக, ஆவடி, மசன்றன -62. 

ேொள் : 12.1.20 மொறை 4.25. 
 
வாழ்வியல் மநறிமுறை மன்ைம் 

நடத்தும் சிைப்பு நிகழ்ச்சி. 

இடம்  : முத்துச்சொமி; அருள்மிகு 

மபரியேொயகி உடனமர் 
றகைொசேொதர் ஆைய வளொகம், 

நதவொசிரிய மண்டபம், ஊத்துக்குளி.  

ேொள் :  12.1.20 கொறை 9.00. 
 
இலக்கியச் கசாறல நடத்தும் 

கவியரங்கம். 

இடம்  : இக்சொ றமயம், 

107,பொந்தியன் சொறை, எழும்பூர், 

மசன்றன -8.  

ேொள் :  12.1.20 மொறை 4.00. 
 
பூறவ மதான்றமத் தமிழ்ச்சங்கம் 

நடத்தும் முத்தமிழ் அரங்கம். 

இடம்  :  ஸ்ரீசத்யொ நமனிறைப்பள்ளி, 

நீதியரசர் மசல்ைப்பொ மதரு, 

பூவிருந்தவல்லி, மசன்றன .  

ேொள் :  12.1.20 கொறை 10.00. 
 

12.01.2020 
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உலகத்தமிழுக்கு வரெ்பெை்ை கருத்துறரகள் 

 

பூத்திருக்கும் புத்தாண்டு கபாலகவ புன்னறககயாடு வந்துள்ளது உலகத் தமிழின் நான்காவது இதழ். 
 

நாமளாரு கமனியும் மபாழுமதாரு வண்ணமுமாக மிளிர்கிைது இதழ்... 

ஆசிரியருக்கு பாராட்டுக்கள். 

தமிழ் நாட்டில் பதிவு மசய்து மசயல் பட்டு வரும் மபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கம் (பதிவு எண்:99/2016)உள்பட எல்லா தமிழ்ச் 

சங்கங்கள் பற்றி எழுதலாகம. 

 

கவிஞர் கபரா தறலவர் மபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கம் திருமநல்கவலி. 

 

உலக அளவிலான தமிழ்க் கவிறத நூல்களுக்கான கபாட்டி பற்றிய அறிவிப்பு உலகத் தமிழ் இ மமயில் முகவரிக்கு 

அனுப்பியுள்களன்.அறத மவளியிட்டு உலக அளவில் எடுத்துச் மசல்ல கவண்டுகிகைன் ஐயா. 

 

மின்னிதழ்......... நன்னிதழ்  ஐயா...... 

சு.இரவிச்சந்திரன், பிரிவு அலுவலர், மமாழிமபயர்ப்புத் துறை 

 

ஓ சிைப்பு 

இராசி அழகப்பன் 

 

தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் மவளியிடப்மபற்று வரும் "உலகத்தமிழ்" மின்னிதழில் இவ்வார 

நிகழ்வுகள் பகுதியில் கதனித் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நான்காட்டி இடம் மபற்றிருக்கிைது. உலகத்தமிழ் மின்னிதழில் 

நாட்காட்டியின் படத்றத இடம் மபைச் மசய்த தமிழ்நாடு அரசின் தறலறமச் மசயலக மமாழிமபயர்ப்புத் துறை இயக்குநர் 

முறனவர் ந. அருள் அவர்களுக்கு நன்றி...  

 

கதனி சுப்பிரமணியன் 

 

இனிய  புத்தாண்டுவாழ்த்துக்கள் ஐயா.  

திருமதி.மீனாட்சி, மும்றப. 

 

அருறம சார்  

திருமதி.சுபாமதி, துறண இயக்குநர், மமாழிமபயர்ப்புத்துறை 

 

'முறக'யாய் மிளிரும் உலகத்தமிழ் 'மமாட்டாய்' ' மலராய்'ப் 'கபாதாய்' ' மசம்மலா'கி மசம்மாந்த மவற்றிமபறுமமனும் 

நம்பிக்றக உறுதியாகின்ைது.மநஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள் ! நீடுவாழ்க.! 

முறனவர். மு.கண்ணன் 

பதிப்பாசிரியர், மசாற்பிைப்பியல் அகரமுதலி இயக்ககம் 

 

நறுமுகம் 

திரு.சாய் கசஷன், மசன்றன. 

 

வாழ்த்துகள் 

முறனவர் பசும்மபான் 

 

பாராட்டுக்கள்! 

திரு.குணகசகரன், இறண இயக்குநர் (ஓய்வு),  பள்ளிக்கல்வித்துறை 

 

அளவீடு  
 

பாடல்கறளக் கணக்கிட்டுச் மசால்வது ஒரு முறை . 

இந்நாளில் அடி வறரயறைறயக் கணக்கிடுகிை வழக்கமும் உண்டு . 

நாகளடுகளில் எண்ணூறுக்கு கமலான மசாற்கள் கபாதும் என்று கவண்டுவதும் உண்டு . 

 

மதால்காப்பியம் - 3999 அடி ;  திருக்குைள்-2660  அடி ;  பத்துப்பாட்டு -3551  அடி  

சிலப்பதிகாரம் - 5001  அடி;  மணிகமகறல - 4759  அடி    

 

  இவ்வாறு கணக்கிட்டவர் அறிஞர் வ .சுப .மாணிக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .  

      மதொடர்புக்கு : ulagathamizh@gmail.com | ulagathamizh.blogspot.com 

கவறு எங்ககா  ஒரு 
வியெ்ொன உலகிை்குச ் 
பசல்ல விறழகவாருக்பகனக் 
கண்படடுக்கெ்ெட்ட 
புறதயல் தான் புத்தகக் 
குவியல் 
 
        - அறிஞர ்மாரக்் டுறவன்       


