
 
31.08.2015 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் வெளியிடப்பட்ட தகெல் 
வதாழில்நுட்பெியல் துறறயின் 2015-16ம் ஆண்டிற்கான வகாள்றக 
ெிளக்கக் குறிப்பில் இடம் வபற்றுள்ள தமிழ் இறையக் கல்ெிக் 
கழகத்தின் புதிய வசயல்திட்டங்கள். 
 
 

 புதிய கணித்தமிழ் ககொள்கக  

தமிழகம் மட்டுமின்றி உலககங்கம் கணித்தமிழ் வளர்ச்சியைப் கெருக்கிடவும், 
ஆராய்ச்சிைாளர்கள், அரசு அலுவலர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் கொதுமக்கள் 
அயைவருக்கும் ெைைளிக்கக்கூடிை ஒரு உகந்த சூழயல உருவாக்கிடும் 
ந ாக்நகாடு தமிழ் ாடு அரசு புதிை கணித்தமிழ் ககாள்யக ஒன்யற 
கவளிைிடும். அக்ககாள்யகைியைச் கசம்யமைாக வடிவயமத்திட மூத்த 
தமிழறிஞர்கள், கமாழிைிைல் வல்லு ர்கள், கணித்தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் 
கமன்கொருள்  ிறுவைப் ெிரதி ிதிகள் அடங்கிை ஒரு உைர்மட்டக்குழு 
அயமக்கப்ெடும். 

 தமிழ் இகணயக் கல்விக்கழகத்திற்கு ரூ.2.5 ககொடி ஒதுக்கீடு 

தமிழ் கமாழித் கதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த ெல்நவறு கமாழி ஆய்வு 
கமன்கொருள்கள் உலககங்கும் வாழும் தமிழர்க்கு ெைைளிக்கும் வயகைில் 

உலக தரத்திலாை மதிப்ெடீ்டுக் கருவிகள்; முழுயமைாை கற்றல் மற்றும் 
கற்ெித்தலுக்காை நமலாண்யமத் தளம்; அரிை தமிழ் நூல்கள், ஓயலச் 
சுவடிகள், கல்கவட்டுகள், ஓவிைங்கள் ஆகிைவற்றின் மின்னுருவாக்கம் தமிழ் 
கமாழிைிைல் தரவகம் மற்றும் மின் அகராதி; கணிைி, அயலநெசி மற்றும் 
திறன்நெசிைில் தமிழ் ொடங்கள்; இலக்கணம் மற்றும் அகராதி ஆகிைவற்யற 
கற்ெிப்ெதற்காை குறுஞ்கசைலிகள் ஆகிைவற்யற உருவாக்கிச் கசைல்ெடுத்த 

ரூொய் 2.5 நகாடி ஒதுக்கீடு கசய்ைப்ெட்டுள்ளது. 

 கல்லூரிகள்கதொறும் கணித்தமிழ்ப் கேரகவகள் 

கணித்தமிழ் வளர்ச்சியைப் கெருக்கிடும்  ீண்டகால ந ாக்கிலும், அதன் 
முக்கிைத்துவத்யத எதிர்காலத் தயலமுயறைிைர் உணர்ந்து கசைல்ெடும் 
விதத்திலும், கணித்தமிழ்ப் நெரயவகள் கல்லூரிகள் நதாறும் உருவாக்கப்ெடும். 
அவற்றிக்கு ஊக்கமளித்திடத் நதயவைாை ஆதார  ிதிைியைத் தமிழ் 
இயணைக் கல்விக்கழகம் வழங்கிடும். 

 



 அரிய நூல்கள், ஆவணங்களின் மின்னுருவொக்கம் 

தற்நொது  யடமுயறப்ெடுத்தப்ெடும் ‘தகவலாற்றுப்ெயட’ திட்டத்தின் கீழ், 
 ாட்டுயடயமைாக்கப்ெட்ட மற்றும் அரிை தமிழ்நூல்கள், ெழயமைாை 
ஆவணங்கள், கல்கவட்டுகள், ஓயலச்சுவடிகள், ஓவிைங்கள் உட்ெட தமிழ்ப் 
ெண்ொட்யட விளக்கும் அயைத்துப் ெயடப்புகயளயும் மின்னூருவாக்கம் 
கசய்திடும் ஓர் மாகெரும் திட்டம் கசைல்ெடுத்தப்ெடும். அதற்காைத் 
தரக்கட்டுப்ொடுகள் மற்றும் வழிமுயறகயள உலகத்தரத்தியை ஒட்டி 
வகுத்திடவும், தகுந்த கதாழில்நுட்ெ ஆநலாசயைகயளப் கெறவும் தமிழகம் 
மற்றும் கவளி ாடுகளில் இைங்கும் புகழ்கெற்ற அயமப்புகளின் உதவிநைாடு 
இத்திட்டம் கசைல்ெடுத்தப்ெடும். அரிை தமிழ்நூல்கள், ெழயமைாை 
ஆவணங்கள் ஆகிைவற்யறச் நசகரித்து யவத்திருக்கும் தைிைார் மற்றும் அரசு 
சாரா அயமப்புகயளயும் இயணத்து இத்திட்டம்  யடமுயறப்ெடுத்தப்ெடும். 

 தமிழ்99 விகைப்ேலகக, யூனிககொடு, TACE ேயன்ேொடு. 

தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தமிழ்99 வியசப்ெலயக மற்றும் யூைிநகாடு, 

தமிழ் அயைத்து வரியுருக்களுக்காை குறிைடீு (TACE16) ஆகிைவற்றிை 

ெைன்ொட்யட அரசு அலுவலகங்களிலும் கொதுகவளிைிலும் ெரவலாக்குவதற்கு 

உரிை முைற்சிகள் நமற்ககாள்ளப்ெடும்.  

அரசுத் துயறகள் மற்றும் அரசு சார்  ிறுவைங்களின் இயணைதளங்களில் 
தமிழ்ப் ெைன்ொட்யட முழுயமைாகக் ககாண்டு வரவும், அவற்றில் யூைிநகாடு/ 

தமிழ் அயைத்து வரியுருக்களுக்காை குறிைடீு (TACE16) ெின்ெற்றிட கதாடர் 
ஆய்வுகள் நமற்ககாள்ளப்ெடும். 

 கமொழித் கதொழில்நுட்ே ஆய்வு 

தமிழ் கமாழித் கதாழில்நுட்ெம் மற்றும் இைற்யக கமாழி ஆய்வு ந ாக்கில் 
 ீண்ட கால ஆராய்ச்சித் திட்டங்கயளச் கசைல்ெடுத்திட முடிவு 
கசய்ைப்ெட்டுள்ளது. அதன் மூலம் கசால்லாளர், ெியழதிருத்தி, ஒளி வழி 
எழுத்தறிவான் ஆகிை கமன்கொருட்கயளச் கசம்யமைாக்குவது மட்டுமின்றி, 
உயர உணர்தல், உயரச்சுருக்கம் தருதல், மைிதன்-கணிைி உயரைாடல், 
தாைிைங்கு கமாழிகெைர்ப்பு நொன்ற ெலவயகப் ெைன்ொட்டு கமன்கொருட்கள் 
உருவாக்கப்ெடும். 

 

 தரவகம் மற்றும் மின் அகரொதி 



தமிழ் கமாழிைிைல் ஆராய்ச்சிக்குப் கெருமளவில் உதவிடத் நதயவைாை 
தரவகம் மற்றும் மின்-அகராதி ஆகிைவற்யற உருவாக்கிட  டவடிக்யககள் 
எடுக்கப்ெடும். 

 கமன்கேொருள் உருவொக்கம் 

கணிைி, அயலநெசி மற்றும் திறன்நெசி உட்ெட அயைத்து மின்ைணு தகவல் 
கதாடர்புச் சாதயைகளிலும் தமியழப் ெைன்ெடுத்துவதற்குத் நதயவைாை 
கமன்கொருட்கள் உருவாக்கப்ெடும். 

கமன்கொருள்  ிறுவைங்களின் தமிழ ் கமன்கொருள் 
உருவாக்கங்களுக்குப் ெைன்ெடும் தமிழ்  ிரலாக்கங்கள் உருவாக்கப்ெடும். 

    மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரிைர்களுக்குத் நதயவைாை  வைீ 
கமாழிைாக்கக் கருவிகள் உருவாக்கப்ெடும். 

 ேொடத்திட்டங்கள் மொற்றியகமப்பு 

கவளி ாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் கதாடர்ந்துப் ெைன்கெறும் வயகைில் 
தமியழ இரண்டாம் கமாழிைாக மற்றும் அந் ிை கமாழிைாகக் கற்ெிக்கும் 
வயகைிலும் அந்தந்த  ாட்டுக்கு ஏற்ற சூழலுக்குப் கொருந்தும் வயகைிலும் 
தமிழ் இயணைக் கல்விக்கழகத்தின் ொடத்திட்டங்கள் மாற்றி அயமக்கப்ெடும். 

 கவளிநொடுவொழ் தமிழொைிரியர்களுக்கொன ேட்டயப்ேடிப்பு 
அறிமுகம் 

கவளி ாடுகளில் குழந்யதகளுக்குத் தமிழ் கற்றுக் ககாடுத்திடும் 
தன்ைார்வலர்களுக்கு முயறைாை ஆசிரிைர் ெைிற்சி இல்லாதயதக் கருத்தில் 
ககாண்டு கவளி ாடு வாழ் தமிழாசிரிைர்களுக்காை ெட்டைப் ெடிப்பு ஒன்று 
புதிதாய் அறிமுகம் கசய்ைப்ெடும். 

 கற்றல் மற்றும் கற்ேித்தலுக்கொன முழுகமயொன 
கமலொண்கமத்தளம் 

கமாழித்திறன்கயள மதிப்ெடீு கசய்யும் வயகைில் உலகத்தரத்தில் மதிப்ெடீ்டுக் 
கருவிகயள உருவாக்கிடவும், கணிைி வழிக்கற்றல் மற்றும் கற்ெித்தயல 
உள்ளடக்கிை ெல்ஊடகப் ெைன்ொட்டின் வழி ஒரு முழுயமைாை கற்றல் 
மற்றும் கற்ெித்தலுக்காை நமலாண்யமத் தளம் ஒன்று உருவாக்கப்ெடும். 

 குறுஞ்கையலிகள் உருவொக்கம் 



மாணவர்கயள எளிதில் கவர்ந்திடும் வயகைில் தமிழ்கமாழிப் ொடங்கள், 
இலக்கணம், அகராதி ஆகிைவற்யற ெல்ஊடகப் ெைன்ொட்டின் துயணககாண்டு 
அயலநெசி மற்றும் திறன்நெசிைில் ெைன்ெடுத்தும் வயகைில் 
குறுஞ்கசைலிகளாகப் ெயடத்திடவும்  டவடிக்யககள் எடுக்கப்ெடும். 

 கைய்தி மடல் மற்றும் ேன்னொட்டு ஆய்விதழ் 

ெழம்கெரும் அரிை நூல்கள் மற்றும் உலகத் தமிழருக்குப் ெைன்தரும் ெல 
கசய்திகயள உள்ளடக்கிைவாறு தமிழ் இயணைக் கல்விக்கழகத்தின் 
இயணைதளம் கமருகூட்டப்ெடும். நமலும் தமிழ் இயணைக் கல்விக்கழகத்தின் 
சார்ொக மாதகமாருமுயற கசய்திமடல் ஒன்றும் காலாண்டு ென்ைாட்டு 
ஆய்விதழ் ஒன்றும் கவளிைிடப்ெடும். 

 விக்கிேீடியொவுடன் இகணந்து விழிப்புணர்வுப் ேரப்புகர 

இயணைத்தில் தமிழ்கமாழிைின் ெைன்ொட்யட அதிகரித்திடும் ந ாக்நகாடு 
தமிழ் இயணைக் கல்விக்கழகம், ‘விக்கிெடீிைா’ உள்ளிட்ட தன்ைார்வ 
அயமப்புகளுடன் இயணந்து தமிழககமங்கும் ெள்ளி, கல்லூரிகளில் 
விழிப்புணர்வுப் ெரப்புயர  ிகழ்த்துதல், மாணவர்களுக்கியடநை கணித்தமிழ்த் 
திறயை ஊக்குவித்திடப் ெல்நவறு நொட்டிகயள  டத்துதல் நொன்ற 
 டவடிக்யககயள நமற்ககாள்ளும். 

 ேகடப்ேொக்க கேொதும உரிமங்கள் 

தமிழ் இயணை கல்விக்கழகத்தால் உருவாக்கப்ெட்ட மற்றும் அதன் மூலம் 
கவளிைிடப்ெட்ட ெயடப்ொக்கம், கல்வி மற்றும் அறிவிைல் உள்ளடக்கங்கள், 
ெல்நவறு கமன்கொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் வழிமுயறகள் அயைவருக்கும் 
தயடைின்றிச் கசன்று நசரும் விதமாக, அயவையைத்தும் ெயடப்ொக்க 
கொதும உரிமங்களின் கீழ் கவளிைிட உரிை  டவடிக்யககள் 
நமற்ககாள்ளப்ெடும். 

 
 
 


