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கல்லூரிகள்ளதரறும் கணித்தமிழ்ப் 

ளேரவை என்ேது தமிழக அரசின் 

மகரள்வக அறிைிப்பு ஆகும். கணித்தமிழ் 

ைேர்ப்ளேரம்.. கரைத்வத மைல்ளைரம்.. 

என்ேது இப்ளேரவையின் முத்திவர 

முழக்கம் ஆகும்.  

 தமிழக அரசு ேள்ேி, கல்லூரி 

மரணைர்களுக்கு  மடிக்கணிப்மேரறி 

ைழங்கியுள்ே நிவையில்,  

 மடிக்கணிப்மேரறி ேயன்ேரட்வட 

ளமம்ேடுத்துதல்,  

 கணித்தமிழ் ஆய்வுகவே மரணைர்கள் 

ளமற்மகரள்ே ைழிகரட்டுதல்,  

 இவணயப் ேரப்ேில் தமிழின் 

ேயன்ேரட்வட தரத்துடன் 

ளமம்ேடுத்துதல், கணிதமிழ் சரர்ந்து 

ளைவை ைரய்ப்புகளுக்கரன 

ைழிகரட்டுதல் 

  என்ேன கணித்தமிழ்ப் ளேரவையின் 

ளநரக்கங்கள் ஆகும். 

அடிப்ேவட ைிழிப்புணர்வு 

கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகள், 

மரணைர்களுக்கு, ஆசிரியர்களுக்கு, 

நிருைரகப் ேணியரேர்களுக்கு, 

மேரதுமக்களுக்கு என்ற நிவைகேில் 

புத்தூடகங்கேில் தமிழின் ேயன்ேரட்வட 

ளமம்ேடுத்துைதற்கரக கணித்தமிழ் 

ைிழிப்புணர்வு அேிக்கும் ேணிகவே 

ளமற்மகரள்ளும். 

மரணைர்களுக்கு ளைவைைரய்ப்பு 

மேரருண்வம சரர்ந்து ளைவை 

ைரய்ப்புகவே உருைரக்கும் ைவகயில்,  

தமிழ் உள்ேீட்டு நுட்ேங்கள், 

அவைளேசிகளுக்கரனத் தமிழ்க் 

குறுஞ்மசயலி உருைரக்கம், 

மமன்மேரருட்கேின் தன்னிவையரக்கம், 

தமிழ் மமன்மேரருள் உருைரக்கம், தமிழ் 

நிரைரக்கம், தமிழ் ைவைக்கே உருைரக்கம், 

தமிழ்  மின்- உள்ேடக்க உருைரக்கம், 

ளேரன்ற ேயிற்சிகவே அேிக்கும். 

மேரதுைே ஊடகங்கேில் தமிழ்  

ைிக்கியூடகத் திட்டங்கள் ளேரன்ற 

மேரதுைே ஊடகங்கேில் தமிழ் 

உள்ேடக்கப்  ேங்கேிப்புகவே 

ளமம்ேடுத்துதல், தமிழில் ைவைப்பூ 

உருைரக்கம், கட்டற்ற மமன்மேரருட்கவே 

அறிமுகப்ேடுத்துதல், ேரப்புதல் ளேரன்ற 

ேணிகவேயும் கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகள் 

ளமற்மகரள்ளும். 

ஆய்வு, ைேர்ச்சி 

அவனத்துத்துவற மரணைர்களும் 

ளமற்மகரள்ளும் ஆய்வுத் திட்டங்கவேயும், 

உள் ேயிற்சிகவேயும் கணித்தமிழ் சரர்ந்து 

ளமற்மகரள்ே கணித்தமிழ் மதரடர்ேரக 

ளமற்மகரள்ேவும் ைழிகரட்டும் ேணிகவே 

கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகள் 

முன்மனடுக்கும். 

ேரப்புவரப் ேணிகள் 

மேரது மக்களுக்கு கணித்தமிழ் 

ஆர்ைத்வத ளமம்ேடுத்த கணித்தமிழ்த் 

திருைிழர நடத்துதல், 

மின்னணுக்கருைிகேில் தமிழ் 

உள்ேீட்டிற்கு ைழிகரட்டுதல், 

ளேரட்டிகவே நடத்துதல் ளேரன்ற 

ேணிகவே கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகள் 

ளமற்மகரள்ளும். 

ேங்கரண்வமச் மசயற்ேரடுகள் 

கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகள் மக்கள் 

ைேர்ச்சிக்குப் ேரடுேடும் உரிய 

நிறுைனங்களுடன் இவணந்து 

ேங்கரற்றும். கணித்தமிழ் ஆய்வுகவே 

மரணைர்கள் முன்மனடுத்து,  இவணயப் 

ேரப்ேில் தரத்துடன் தமிவழ நிவைப்ேடுத்த 

இப்ளேரவை ேங்கரற்றும். 

திருவள்ளுவராண்டு  2046, பங்குனி (திெம்பர் 2015) 
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மக்கவே ளநரக்கி 
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அன்புவடயீர், ைணக்கம். இவணய ைழி 

தமிழ்க் கல்ைி, கணித்தமிழ் ஆய்வுகள், தமிழ், 

தமிழ் சரர் ஆைணங்கேின் மின் 

உருைரக்கம், கணித்தமிழ்ப் ேரப்புவரகள் 

என கடந்த ேதிவனந்து ஆண்டுகளுக்கும் 

ளமைரக இவணயப் ேரப்ேில் தமிவழ 

நிவைப்ேடுத்தும் ேணியிவன தமிழ் 

இவணயக் கல்ைிக்கழகம் ளமற்மகரண்டு 

ைருைவத அறிவீர்கள். அவனத்து 

ைவகயரன மின்னணுக் கருைிகேிலும் 

தமிவழ நிவைப்ேடுத்துைதும், இவண ைழி 

தமிழ்க்கல்ைி முன்மனடுப்பும் தமிழ் 

இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் அடிப்ேவட 

இைக்குகள் ஆகும்.  

 எந்த மின்னணுக் கருைி ஆயினும், 

எந்த மமன் மேரருள் ஆயினும் அைற்றில் 

தமிழின் ேயன்ேரட்வட அடிப்ேவடயரக 

முன்னிறுத்தி கணித்தமிழ் கேத்வத  

ளமம்ேடுத்துளைரம், உறுதியரக்குளைரம். 

கணித்தமிழ் ஆய்வுகவே இன்னும் 

கூர்வமயரக்கி ஏவழ, எேிய மக்கள் யரைரும் 

கணித்தமிழரல் ஏற்றம் கரண உறுதி 

ஏற்ளேரம் - ஆசிரியர். 

ேடைடிைில் உள்ே ளகரப்புகவே 

எழுத்துருைரக மரற்ற முடியுமர? 

 கண்டிப்ேரக மரற்ற முடியும். 

ேடைடிைில் மட்டுமல்ை (image file) தகு 

ஆைண ைடிைிலும் (P D F) உள்ே 

ளகரப்புகவே எழுத்துருைரக மரற்ற இயலும்.  

கூகிள் டிவரைில்-இல் புதிய என்னும் 

ைிருப்ேத் மதரிவைச் மசரடுக்கி, உங்கேிடம் 

உள்ே ளகரப்ேிவன, கூகிள் டிவரைில்-இல் 

தரளைற்றம் மசய்ய ளைண்டும். ேடக்ளகரப்பு 

அல்ைது தகு ஆைண ைடிைக் ளகரப்பு என 

எதுைரக இருப்ேினும் 10 ேக்கங்கவே 

மட்டுளம தரளைற்ற இயலும்.  

 ளமற்ேடி ளகரப்புகவே தரளைற்றியப் 

ேிறகு அந்தக் ளகரப்புகள் அண்வமயக் 

ளகரப்புகள் என்னும் ேகுதியில் இருக்கும். 

நரம் எழுத்துருைரக மரற்ற ைிரும்பும் 

ளகரப்ேிவன இதனரல் திற (open as) 

என்னும் ைிருப்ேத் ளதர்ைின் ைழிளய கூகிள் 

டரக்ஸ் (google docs) ைரயிைரகத் திறந்தரல், 

நீங்கள் தரளைற்றிய மூைக்ளகரப்பு ஒரு 

ேக்கத்தில் ேடமரகவும், அடுத்தப் ேக்கத்தில் 

எழுத்துரு ைடிைத்திலும் உங்களுக்குக் 

கிவடக்கும். 

எழுத்துரு மதேிைரகக் கிவடக்க.. 

 எழுத்துருைரக நீங்கள் மரற்ற 

நிவனக்கும் ளகரப்பு ளகரணைரக இல்ைரமல் 

சரியரன முவறயில் மின்னுருைரக்கம் 

மசய்யப்ேட்டிருக்க ளைண்டும். 

மின்னுருைரக்கம் மசய்யப்மேற்ற தமிழ் 

ஆைணம் மிகப்ேவழயது என்றரல் முடிவு 

எழுத்துருக்கள் எதிர்ேரர்த்த அேைில் 

கிவடப்ேதில்வை. மின்னுருைரக்கம் 

மசய்யப்ேடும் ேக்கத்தில் உள்ே ளதவையற்ற 

கவறகளும், குறிப்புகளும் நீக்கப்மேற்றரல், 

மதேிைரன எழுத்துருக்கவேப் மேறைரம். 

 கணித்தமிழ் ஆய்வுகவே ேன்னரட்டு 

அேைில் மகரண்டு மசல்ைதற்கரகவும், 

அதற்கரன ஆய்வுக்கேத்வத 

அவமப்ேதற்கரகவும், தமிழ் இவணயக் 

கல்ைிக் கழகம், கணித்தமிழ்: 

தமிழ்க்கணிவமக்கரன இருமமரழி 

ேன்னரட்டு ஆய்ைிதவழ மைேியிட உள்ேது. 

  இந்த ஆய்ைிதழில் 

கணித்தமிழ் சரர்ந்த, தற்ேவடப்ேரன ஆய்வுக் 

கட்டுவரகளும், கே ஆய்வுகளும், நிகழ் 

ஆய்வுகளும், நூல் மதிப்புவரகளும், 

மமன்மேரருள் அறிமுகங்களும், இவணய 

அறிமுகங்களும் ைரளைற்கப்ேடுகின்றன. 

 இவ்ைரய்ைிதழ் ேன்னரட்டு ைரிவச 

எண்ணுடன் (ISSN) மைேியிடப்ேட உள்ேது. 

தங்கேின் ேவடப்புகவே தமிழ் 

ஒருங்குகுறியில் அல்ைது ஆங்கிைத்தில்  

kanitamilperavai@gmail.com என்னும் 

மின்னஞ்சல் முகைரிக்கு அனுப்ேைரம். தகு 

ஆைண ைடிைிைரனப் ேவடப்புகள் 

மைேியீட்டிற்கு உகந்தது அல்ை.  

 ைல்லுநர் குழுைரல் மதிப்ேிடப் 

மேறும் ேவடப்புகள் மைேியிடப்மேறும். 

தமிழில் ஒேி எழுத்துணரி (OCR)  ஆைணங்கவேப் ேரதுகரக்க ஓர் எேிய ைழி 

கணித்தமிழ்: தமிழ்க் கணிவமக்கரன ேன்னரட்டு ஆய்ைிதழ் 

KaniTamil: An International Journal of Tamil Computing Studies 



கட்டற்ற மமன்மேரருட்கள் 

ே க் க ம் 3  க ணி த் த மி ழ் ,  தி ச ம் ே ர் ,  2 0 1 5  அ ஞ் ச ல் : 1 ,  மச ய் தி :  1  

சிகரம் த ொட்ட கணித் மிழர்: முத்து தெடுமொறன் 

கணித்தமிழ் இதழ்: தமிழ் கம்ப்யூட்டர் 

தற்ளேரவதய கரைகட்டத்தில் 

நமக்கு ளதவையரன எந்த 

மசய்திவயயும் ஓரிரு மநரடிகேில் 

உடனுக்குடன் அறிகின்ளறரம். 

அவதப்ளேரைளை, 

மமன்மேரருட்கவேயும் மிக எேிதில் 

நமக்கு ேை ைவைக்கேங்கள் 

அேிக்கின்றன.  

கட்டணத்துடன் கிவடக்கும் 

மமன்மேரருட்கள் எேிய மக்களுக்கு 

எட்டரக்கனியரனது.  கட்டற்ற 

மமன்மேரருள் ேட்டியவை, கட்டற்ற 

மமன்மேரருட்களுக்கரன 

அறக்கட்டவே  (Free Software 

Foundation (FSF) மைேியிட்டுள்ேது. 

இந்த மமன்மேரருட்கள் ேை 

துவறகேில் ேயன்ேடும் ைவகயில் 

உருைரக்கப் மேற்றுள்ேது.  

எழுத்துகவேச் சுருக்க, 

நகமைடுக்க, மின்னஞ்சல்கவேத் 

மதரகுக்க, ளசமிக்க, மமன்மேரருவே 

ளமம்ேடுத்த, ேக்கப்புவனவு மசய்ய, 

ேடிக்க, அறிைியல் ேற்றி அறிய, 

ைிவேயரட்டுகளுக்கு, இவணய 

ைிண்ணப்ேங்கள், கணிதம் , நூைகம் 

என்று இதன் ேயன்கள் ைிரிகின்றது.  

இம்மமன்மேரருட்கள் 

கணக்குப்ேதிைியல் நரட்கரட்டி, 

ைிரித்தரள், இவணய ைணிகம், என்று 

ேயன்ேடரத துவறகளே இல்வை.  

எண்ணற்ற கட்டற்ற 

மமன்மேரருட்கவே https://

directory.fsf.org/wiki/Main_Page 

என்னும் ைவைக்கேத்தில் 

துவறக்ளகற்ே தரைிறக்கம் 

மசய்யைரம். இம்மமன்மேரருட்கவே 

எவ்ைிதக் கட்டணமும் இல்ைரமல் 

தரைிறக்கம் மசய்யைரம். 

மமன்மேரருவே நரளம 

மதரகுக்கைரம், யரைருக்கும் 

 

தமிழுக்கு ஒத்திவசைில்ைர 

எந்த மின்னணுக் 

கருைிவயயும் நிவறவு மேற்ற 

ஒன்றரக நரன் கருதைில்வை 

-முத்து மநடுமரறன் 

 சிகரம் மதரட்ட கணித் 

தமிழர் என்னும் உவரத்மதரடர் 

நிகழ்ச்சிவய தமிழ் இவணயக் 

கல்ைிக் கழகம் நடத்தி ைருகின்றது. 

 மசல்லினம், ஆப்ேிள் 

கணிப்மேரறி மற்றும் அதன் 

வகயடக்கக் கருைிகேில் தமிவழ 

இடம்மேறச் மசய்தைரரன முத்து 

மநடுமரறன் இந்த மதரடர் 

நிகழ்ச்சியின் முதல் ைிருந்தினரரக  

ேங்ளகற்று உவரயரற்றினரர்.  

தமிழ் எழுத்துருக்கள், தமிழ் 

ஒருங்குகுறி ஆய்வுகள் என அைரின் 

உவர ேரர்வையரேர்கேிவடளய 

கணித்தமிழ்ப் புரிதவை 

ளமம்ேடுத்தியது.  தமிழின் 

மேருவம அதன் மதரன்வமயில் 

இல்வை அதன் மதரடர்ச்சியில் 

உள்ேது என்கின்றரர் முத்து 

மநடுமரறன். உைக அேைில் 

கணிப்மேரறிகேில் மமரழி 

உள்ேீட்டிற்கரன கைந்தரய்வை 

அேித்து ைரும் இக்கணித்தமிழவர 

ைரழ்த்துளைரம். கணித்தமிழ்ச் 

சங்கம் நடத்திய தமிழ் 

எழுத்துருைியல் கருத்தரங்கிலும் 

ேங்ளகற்று உவரயரற்றினரர். 

 ‘நுட்ேத்தின் நுணுக்கங்கள் 

எேிய தமிழில்’ எனும் 

முழக்கத்துடன் கடந்த 22 

ஆண்டுகேரக மரதம் இருமுவற 

மைேியரகிக் மகரண்டிருக்கும் இதழ் 

“தமிழ் கம்ப்யூட்டர்” ஆகும்.  
  

 ஐளேட், கிண்டில், 

ஆண்ட்ரரய் ளேரன்ற புதிய தகைல் 

மதரழில் நுட்ேங்கவே தமிழில் 

எேிவமயுடன் தருகிறது, இவ்ைிதழ்.  
  

 இவ்ைிதழ் தமிவழ மின் 

தமிழரக மரற்ற உருைரக்கப்ேட்டு 

ைரும் மமன்மேரருட்கவே தமிழில் 

புரிய வைக்கிறது. எதிர்கரைத்தில் 

தமிழில் இயங்குதேங்கவே 

உருைரக்குைது, உள்ேீடு மசய்ைது 

என்ேது குறித்த புரிதளைரடு 

ேல்ளைறு ஆசிரியர்களும் 

ைல்லுநர்களும் இவ்ைிதழில் எழுதி 

ைருகின்றனர்.   

 

ஆசிரியர் : க. மெயக்கிருஷ்ணன் , 
 

மதரடர்புக்கு:  தமிழ் கம்ப்யூட்டர், 

37, அசீஸ்முல்க் இரண்டரம் மதரு, 

ஆயிரம் ைிேக்கு, மசன்வன-6,  
 

மின்னஞ்சல் :  

tamilcomputer@hotmail.com 
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 30.11.2015 அன்று திரு. முக்கூர் என். 

சுப்ேிரமணியன், மரண்புமிகு தகைல் மதரழில் 

நுட்ேைியல் அவமச்சர், கணித்தமிழ்ச் சங்கத்தின் 

சரர்ேில் ஒருங்கிவணப்புச் மசய்யப்ேட்டிருந்த 

கணித்தமிழ்க் கண்கரட்சியிவனத் மதரடங்கி 

வைத்த ேிறகு, அண்ணர மற்றும் மசன்வனப் 

ேல்கவைக்கழக கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகவேத் 

மதரடங்கி வைத்து ைிழரச் சிறப்புவர 

ஆற்றினரர்.  

 தமிழ் இவணயக்கல்ைிக் கழகத்தின் 

தவைைர் தர. கி. இரரமச்சந்திரன், இ.ஆ.ே. 

மற்றும் தமிழ் இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் 

இயக்குநர், த. உதயச்சந்திரன், இ.ஆ.ே. 

ஆகிளயரர் கருத்துவர ைழங்கினரர்கள். 

 இந்நிகழ்ைில்  அண்ணர மற்றும் 

மசன்வனப் ேல்கவைக்கழக உறுப்பு, இவணவுக் 

கல்லூரிகேின் கணித்தமிழ்ப் ளேரவை 

ஒருங்கிவணப்ேரேர்கள் ேங்ளகற்றனர்.  

அண்ணர, மசன்வனப் ேல்கவைக்கழகங்கள் 

அருங்கவைச்மசரல் 

அகரமுதலி  
 இந்த நூலின் 

முதன்வமப் ேதிப்ேரசிரியர் ே. 

அருேி ஆைரர். இந்நூலில் 135 

துவறகளுக்கரன அருங்கவைச் 

மசரற்கள் உள்ேன. 

 இந்நூலில் ஆங்கிைச் 

மசரற்களுக்கு இவணயரன 

தமிழ்ச்மசரற்கள் அேிக்கப் 

மேற்றுள்ேன. ஒவ்மைரரு 

கவைச் மசரல்லுக்கும் 

ஆங்கிைத்திலும், தமிழிலும் 

துவறப் ேகுப்பும் அதற்கரன 

சுருக்கக் குறியீடும் அேிக்கப் 

மேற்றுள்ேது. இந்நூலிவன 

தமிழ்ப் ேல்கவைக் கழகம் 

மைேியிட்டு உள்ேது.  

 கவைச் மசரற்கவே 

ஒருங்ளக அேித்திருக்கும் 

இந்நூலின் உதைியரல் 

ஆங்கிைத்திலிருந்து தமிழுக்கு 

மமரழியரக்கம் மசய்ைது 

எேிதரகி உள்ேது  

தமிழ் 

மின்னகரரதி 
 

tamildict.com 

என்னும் இந்த 

மின்னகரரதி தமிழ், 

ஆங்கிைம், மசருமன் 

என மும்மமரழி 

அகரரதியரகச் 

மசயல்ேடுகின்றது. 

இந்த அகரமுதலியில் 

தமிழ் ஒருங்குகுறிக்கு 

ஒத்திவசவு உள்ேது. 

இந்த அகரமுதலியில் 

இயல்ேரன 

ைிேக்கத்துடன் 

நுட்ேமரன 

கவைச்மசரல் 

மேரருளும் 

அேிக்கப்ேட்டுள்ேது. 

இந்த  அகரமுதலியில் 

ேயனர்களும் புதிய 

மசரற்கவேச் 

ளசர்க்கைரம். 
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மேரியரர் ேல்கவைக்கழக கணித்தமிழ்ப் ளேரவைத் 

மதரடக்க ைிழரைில் இவணயைழி சிறப்புவரவய 

தமிழ் இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் இயக்குநர்  

த. உதயச்சந்திரன், இ.ஆ.ே. ைழங்கினரர். 

ளேரரசிரியர் சு. சுைரமிநரதன் கணித்தமிழ்ப் 

ளேரவையின் அவசவூட்டப் ேடத்திவன இயக்கி, 

மதரடங்கி வைத்தரர். இந்நிகழ்ைில், ைிழுப்புரம் 

மரைட்ட உதைி ஆட்சியர் ே. மெயசீைன், இ.ஆ.ே. 

சிறப்புவர ஆற்றினரர்.  

நிகழ்வுகள் 

 மசப்டம்ேர் 21,22 – 2015 ஆகிய நரட்கேில், மதுவரப் 

ேகுதிவயச் சரர்ந்த 20 கல்லூரிகேின் கணித்தமிழ்ப் ளேரவைகேின் 

ஒருங்கிவணப்ேரேர்களுக்கு உவறைிடப் ேயிற்சி நவடமேற்றது. 

இந்தப் ேயிைரங்கிவன மதுவர கரமரரசர் ேல்கவைக்கழக ஆசிரியர் 

ேயிற்சிக் கல்லூரியின் இயக்குநர் சு. கண்ணன் ஒருங்கிவணத்தரர். 

ேங்ளகற்ேரேர்கள் மின் உள்ேடக்க உருைரக்கம் குறித்து ளநரிவடப் 

ேயிற்சியில் ஈடுேட்டனர். 

   

 தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகம், ைிக்கி ஊடகத்துடன் 

இவணந்து, ஆகத்து 22,23-2015 ஆகிய நரட்கேில் தமிழ் 

ைிக்கிப்பீடியர ேயிற்சி ைேங்கள் உருைரக்கப் 

ேட்டவறவய நிகழ்த்தியது. 

 தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகம், ைிக்கி ஊடகத்துடன் 

இவணந்து ஆகத்து 30,31- 2015 ஆகிய நரட்கேில்  தமிழ் 

ைிக்கிப்பீடியர ேயிற்சி ைேங்கள் உருைரக்கப் 

ேட்டவறவய நிகழ்த்தியது. 

 தமிழ் இவணயக்கல்ைிக் கழகமும், மரநிைக் 

கல்ைியியல் ஆரரய்ச்சி மற்றும் ேயிற்சி நிறுைனமும்  

தமிழ் ைிக்கிப்பீடியரவுடன் இவணந்து 30 

மரைட்டங்கேில் அடிப்ேவட கணிப்மேரறி ேயிற்சித் 

திட்டத்தில் 1500 ஆசிரியர்களுக்கு ைிக்கிப்பீடியர 

ேயிற்சிவய  அேித்துள்ேது. 

 தமிழ்நரடு கட்டற்ற மமன்மேரருள் 

அறக்கட்டவேயுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் 

ளமற்மகரள்ேப்மேற்றது. 

 மடய்லி ஹண்ட் நிறுைனத்துடன் இவணந்து 

புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் ளமற்மகரள்ேப் மேற்று தமிழ் 

மின்னூல்கள் கூகிள் மசயலியில் 

மைேியிடப்மேற்றுள்ேன. 

 

ஒருங்கிவணப்புப் ேணிகள் 

கலைச்ச ொல் களம் 

ஆங்கிைம் தமிழ் 

Digitization மின்னுருவாக்கம் 

Hard copy வன்படி 

Soft copy மென்படி 

Browser உலாவி 

Page layout பக்கப்புனைவு 

Font எழுத்துரு 

Search Engine தேடுமபாறி 

 எந்த மமரழியும் கரைத்தின் ளதவைக்ளகற்ே தன்வன 

மரற்றிக்மகரண்ளட தன் ேயணத்வதத் மதரடர்கின்றது. 

தீக்குச்சிவயயும், அந்துருண்வடவயயும் யரர் உருைரக்கினரர்கள் 

என்று மதரியரது, ஆனரல் இவதப்ளேரன்ளற மசரற்கள் 

எேிவமயரகவும் ைலிவமயரகவும் இருக்க ளைண்டும்.  

 தமிழில் அவனத்துத் துவறகளுக்குமரன கவைச்மசரற்கவே 

மக்களும், துவறசரர்ந்த ைல்லுநர்களும் உருைரக்கி ளதவைக்ளகற்ே 

உருைரக்கி ைருகின்றனர். இப்ேணி சிறப்ேரக நவடமேற்றரல்தரன் 

தமிழில் எத்துவற அறிவையும் மமரழியரக்க இயலும். எனளை, தமிழ் 

இவணயக் கல்ைிக் கழகம் இப்ேணியில் அவனத்து நிவைகேிலும் 

மக்கள், அறிஞர்கேின் ஒருங்கிவணப்வே ைிரும்புகின்றது.  

 எனளை எந்தத்துவற சரர்ந்தும் நீங்கள் உருைரக்கும் கவைச் 

மசரற்கவேப் ேகிரைிரும்ேினரல் எங்களுக்கு அனுப்ேி வைக்கைரம். 

கவைச்மசரற்கள் இனி ைரும் மசய்தி மடலிலும் இவணயத்திலும் 

மைேியிடப்ேட்டு அச்மசரல் தரப்ேடுத்தப்ேடும். கவைச்மசரற்கவே 

அனுப்ே ளைண்டிய மின்மடல்: tamilvu@yahoo.com அல்ைது 

kanitamilperavai@gmail.com 
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அழகப்ேர ேல்கவைக்கழகம்  

அகரரதி ேணிக்குழுக் கூட்டம் 
தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகத்தில் அகரரதி 

ேணிக்குழுக்கூட்டம் 15.09.2015 அன்று 

நவடமேற்றது. ேணிக் குழுைின் 

உறுப்ேினர்கள் ளேரரசிரியர் ேர. ரர. 

சுப்ேிரமணியன், ளேரரசிரியர் மே. மரவதயன், 

ளேரரசிரியர் மேருமரள் முருகன் ஆகிளயரர் 

ேங்ளகற்றனர். இந்த நிகழ்வை தமிழ் 

இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் இயக்குநர் த. 

உதயச்சந்திரன் இ.ஆ.ே. ஒருங்கிவணத்தரர். 

தமிழுக்கரன தற்கரை அகரரதி , 

அகரரதிக்கரன தரைக , ைட்டரர ைழக்குச் 

மசரல் அகரரதிகேின் ஒருங்கிவணப்பு, 

ஒருங்கிவணந்த முவறயில் தமிழ் 

மின்னகரரதிகேின் ஒன்றியம் 

உருைரக்கப்ேடுதலின் ளதவைகள் ஆகிய 

மேரருண்வமகேில் கைந்தரய்வு நடந்தது. 

ளேரசிரியர் ந. மதய்ைசுந்தரம் 

அைர்களுக்கு நல்ைரழ்த்துகள் 

 தமிழ் ைேர்ச்சித்துவற ஆண்டுளதரறும் 

முதைவமச்சர் கணினித்தமிழ் ைிருது என்ேவத சிறந்த 

கணித்தமிழ் மமன்மேரருள் உருைரக்கியதற்கரக 

ைழங்கி ைருகின்றது. மசன்ற ஆண்டிற்கரன 

இவ்ைிருது ளேரரசிரியர். ந. மதய்ைசுந்தரம் அைர்தம் 

கண்டுேிடிப்ேரன தமிழ்ச்மசரல்ைரேர் என்னும் 

மமன்மேரருளுக்கு ைழங்கப்மேற்றுள்ேது. 

இம்மமன்மேரருள், தமிழில் மசரற்ேிவழ திருத்தி, 

சந்திப்ேிவழ திருத்தி ளேரன்ற சிறப்புக்கூறுகவேக் 

மகரண்டுள்ேது. தமிழக அரசின் முதைவமச்சர் 

கணினித்தமிழ் ைிருது மேற்றுள்ே ளேரரசிரியர். ந. 

மதய்ைசுந்தரம் அைர்களுக்கு தமிழ் இவணயக்கல்ைிக் 

கழகம் தன் இனிய ைரழ்த்துகவேத் மதரிைித்துக் 

மகரள்கிறது. 

 அழகப்ேர ேல்கவைக்கழகத்தில், 07.11.2015 

அன்று கணித்தமிழ்ப் ளேரவைத் மதரடக்க ைிழர 

நிகழ்ந்தது. நிகழ்ைிற்கு அழகப்ேர ேல்கவைக் கழக 

துவணளைந்தர் ளேரரசிரியர். மசர. சுப்வேயர 

தவைவம ஏற்றரர்.   இந்நிகழ்ைில்,  தமிழ்நரடு 

நீர்ைடிப்ேகுதி ளமம்ேரட்டு முகவமயின் மசயல் 

இயக்குநர்,  டரக்டர் இரர. ஆனந்த குமரர், இ.ஆ.ே. 

கணித்தமிழ்ப் ளேரவையின் மசயைரக்கத்திற்கரன 

தவடக்கற்கவேக் கடப்ேதற்கரன ைழிமுவறகவே 

ைிேக்கி சிறப்புவர ஆற்றினரர்.  

 கணித்தமிழ்ப் ளேரவையின் மரநிை 

ஒருங்கிவணப்ேரேர் மர. தமிழ்ப்ேரிதி, கணித்தமிழ்ப் 

ளேரவை குறித்த ளநரக்கவுவரவய ைழங்கினரர். 

ளேரரசிரியர் ே. அருேி கரைத்தின் ளதவைக்ளகற்ே 

நிகழ ளைண்டிய கவைச்மசரல் ஆய்வுகேின் 

அடிப்ேவடகள் குறித்து உவரயரற்றினரர்.  

 இந்நிகழ்வை, அழகப்ேர ேல்கவைக்கழக 

கணித்தமிழ்ப் ளேரவை ஒருங்கிவணப்ேரேர்கள், 

தமிழ்த்துவறப் ளேரரசிரியர் மு. ேரண்டி மற்றும் 

கணிப்மேரறி நடுைத்தின் இயக்குநர் ளேரரசிரியர் 

அ. மசந்தில் ஆகிளயரர் ஒருங்கிவணத்தனர். 

க ணி த் த மி ழ் ,  தி ச ம் ே ர் ,  2 0 1 5  அ ஞ் ச ல் : 1 ,  மச ய் தி :  1  
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 தமிழ் இவணயக்கல்ைிக்கழகம், ஆகத்து 8,9-

2015 ஆகிய நரட்கேில் கணித்தமிழ் 

கைந்துவரயரடல் கூட்டத்திவன தமிழ் 

இவணயக்கல்ைிக் கழகத்தின் ைேரகத்தில் 

ஒருங்கிவணத்தது. இக்கைந்தரய்வுக் கூட்டம் 

தமிழ் நூல்கேின் மின்னருைரக்கம், தமிழ்ச் 

சுைடிகள் மற்றும் இன்ன ேிற ஆைணங்கேின் 

மின்னுருைரக்கம், கணித்தமிழ் ஆய்வுகள், 

கற்றல்-கற்ேித்தல், மேரதுைே ஊடகங்கள் 

என்னும் மேரருண்வமகேில் நிகழ்ந்தது.  

 கைந்தரய்வுக்கூட்டத்தின் இரண்டரம் 

நரேில் கருத்தரேர்கள் குழுப்ேணியின் 

அடிப்ேவடயில் ைவரவு மசயல்திட்டத்திவன 

அேித்தரர்கள். கணித்தமிழ் குறித்த 

எதிர்கரைைியல் திட்டமிடல் எவ்ைரறு இருக்க 

ளைண்டுமமன கருத்துக்கவே ைழங்கினரர்கள். 

 இந்த கைந்தரய்வுக் கூட்டத்தில் 18க்கும் 

ளமற்ேட்ட இந்திய ஆட்சிப்ேணி 

அலுைைர்களும்,    இந்தியரைின் ேை ேகுதிகேில் 

இருந்து  கணித்தமிழ் ஆர்ைைர்களும், 

ஆய்ைரேர்களும், ளேரரசிரியர்களும், 

மரணைர்களும் கைந்து மகரண்டனர். 

 

 

கணித்தமிழ் 
தமிழ் இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் மசய்தி மடல், அஞ்சல்: 1 மசய்தி: 1 

முதன்வம ஆசிரியர்: தர.கி. இரரமச்சந்திரன், இ.ஆ.ே., தவைைர், தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகம், 

சிறப்ேரசிரியர் மற்றும் மைேியிடுேைர்: த. உதயச்சந்திரன், இ.ஆ.ே. இயக்குநர், தமிழ் இவணயக் 

கல்ைிக் கழகம், ஆசிரியர்: மர. தமிழ்ப்ேரிதி, உதைி இயக்குநர், தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகம், 

மதரடர்புக்கு: தமிழ் இவணயக் கல்ைிக்கழகம், கரந்தி மண்டேச் சரவை, ளகரட்டூர், மசன்வன-600025, 

நிவைப்ளேசி: 044– 22209407, இவணயம்: tamilvu.org, மின்னஞ்சல்: kanitamilperavai@gmail.com, 

அச்சீடு: தரமணி மகேிர் எழுதுமேரருள் அச்சீடு, கல்ைிப்மேரருட்கள் மற்றும் சரர்புப்மேரருட்கள் 

மதரழிைகக் கூட்டுறவுச்சங்கம், இரரயப்ளேட்வட, மசன்வன-14 

க ணி த் த மி ழ் ,  தி ச ம் ே ர் ,  2 0 1 5  அ ஞ் ச ல் : 1 ,  மச ய் தி :  1  

 மிழ்ப்தெருங்களஞ்சியத் திட்டம் 

 அவனத்துத் துவறகேின் 

தமிழ் உள்ேடக்கங்கவேக்  

உருைரக்குைதற்கரன  

கவைக்கேஞ்சியப் ேணியிவன தமிழ் 

இவணயக் கல்ைிக்கழகம் 

ளமற்மகரண்டு ைருகின்றது. 

இப்ேணியின் மேரருட்டு 210 

துவறகளுக்கரன தவைப்புகள் 

இனங்கரணப்ேட்டுள்ேன.  

 தமிழில் துவற சரர்ந்தக் 

கட்டுவரகவே நீங்கள் எழுத 

ைிரும்ேினரல், இத்திட்டத்தில்  

தன்னரர்ை அடிப்ேவடயில் ேங்கரற்ற 

அவழக்கின்ளறரம். இத்திட்டத்தின் 

ேயனரக ஆங்கிைத்தில் உள்ே 

அவனத்து கவைச்மசரற்களும் 

தமிழில் ைிேக்கப் மேறுைதற்கரன 

ைரய்ப்புகவே உருைரக்கத் 

திட்டமிட்டுள்ளேரம். 

 இக்கவைக்கேஞ்சியக் 

கட்டுவரகள் ேல்லூடகத் 

தன்வமயுடன் இவணய 

உள்ேடக்கமரக, ளதடுமேரறி 

அவமப்புடன் உருைரக்கப்ேடும். 

துவற சரர்ந்து உங்கள் ஆக்கங்கவேத் 

தமிழில் உருைரக்க மதரடர்புக்கு: 

kanitamilperavai@gmail.com  



தமிழ்ப் மேருங்கேஞ்சியத் திட்டம் 

ே க் க ம் 8  

அக்கு மருத்துைக் கவைக்கேஞ்சியக் கைந்துவரயரடல்  
 தமிழ்ப் மேருங்கேஞ்சியத்திட்டத்தின் சரர்ேில் அக்கு மருத்துைக் 

கவைக் கேஞ்சிய உருைரக்க கைந்தரய்வுக்கூட்டம் 09.11.2015 அன்று  

நிகழ்ந்தது.  

 அக்கு மருத்துை அடிப்ேவடகள், ைரைரறு, ைேர்ச்சி, தற்ளேரவதய 

நிவை, ஒற்வறப்புள்ேி சிகிச்வச, அக்கு மருத்துை நூல்கள், 

மமரழிமேயர்ப்பு நூல்கள், மதரடர்புவடய நூல்கள், ஆைணப்ேடங்கள், 

ைவைக்கேங்கள், கவைச்மசரற்கள், அக்கு புள்ேிகேின் தமிழ்ப்மேயர்கள் 

குறித்து 1500க்கும் ளமற்ேட்ட கட்டுவரகவே உருைரக்குைது என முடிவு 

மசய்யப்ேட்டது. 

சூழலியல் கவைக்கேஞ்சியக் கைந்துவரயரடல்  
 தமிழ்ப் மேருங்கேஞ்சியத் திட்டத்தின் சரர்ேில் சூழலியல் 

கவைக்கேஞ்சியம் உருைரக்க கைந்தரய்வுக்கூட்டம் 28.11.2015 

அன்று அண்ணர ேல்கவைக்கழகத்தில் நிகழ்ந்தது. சூழலியல் 

கவைக்கேஞ்சியம் எவ்ைரறு ேல்லூடகத் தன்வமளயரடு, ைண்ணப் 

ேடங்களுடன், ஒலியரய், நிகழ்ப்ேடமரய்  அது குழந்வதகவேயும், 

மரணைர்கவேயும் கைரும் ைவகயில் இருக்க ளைண்டும் என்று 

தமிழ் இவணயக் கல்ைிக் கழகத்தின் இயக்குநர் த. உதயச்சந்திரன் 

இ.ஆ.ே. கூறினரர்.  

 தமிழக ைிைங்குயிரிகள், தரைரங்கள், மருத்துைத் 

தரைரங்கள், சூழலியல் சிக்கல்கள்,  அரசியல்,  மேரருேியல், 

மீனைர் ைழக்கரற்றியல், இயற்வக ளைேரண்வம, சூழலியல் 

நூல்கள், ேதிப்ேகங்கள், ஆசிரியர்கள், ஒேிப்ேடங்கள், ஆைணப்ேடங்கள், இதழ்கள் குறித்து கவைக்கேஞ்சியக் 

கட்டுவரகவே உருைரக்கைரம் என சூழலியல் ஆர்ைைர்கள் கருத்துவரத்தனர்.  

க ணி த் த மி ழ் ,  தி ச ம் ே ர் ,  2 0 1 5  அ ஞ் ச ல் : 1 ,  மச ய் தி :  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தமிழகத் சதொல்லியல்  ொன்றுகலள மின்னுருவொக்கம் ச ய்வவொம் 

மொங்குளம் தமிழ் பிரொமி எழுத்துக்கள், கி.மு. இரண்டொம் நூற்றொண்டு, மதுலர 

ஒளிப்படம்: கொந்தி ரொஜன், சதொடர்புக்கு: gandhirajankt@gmail.com  

அக்கு மருத்துைம், சூழலியல் 


