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திழ் இணை ாநாடு 2009, க ால ான் 

பல் ண க் ழ ம், கெர்னி 
 

செர்னிில் சலற்மிகாக நடைசபற்ம 2009 திழ் இடை ாநாட்டைத் சதாைர்ந்து 

உத்தத்தின் உறுப்பினர் குழு பின்லரும் பாிந்துடகடர பன்டலக்கிமது, 

1. 2010 திழ் இடை ாநாட்டைத் திழ்நாட்டில் நைத்துலதற்குப் 

பாிந்துடக்கிமது.  ாநாட்டை நைத்துலதற்கு  திழ்நாடு அசு  ற்றும் கல்லிக் 

கறகங்கள், தனிார் டங்கள், தங்களுடை ஆர்லத்டத உத்தத்திைம் சதாிலிக்க 

அன்புைன் வலண்டுகிவமாம்.    

2. ஒருங்குமி படம தற்சபாழுது சபரும்பாயான லைிக நிலிகள், செல்வபெி  

நிலிகள், ின்னில் ஊைகங்கரில் பன் படுத்தப் படுலதனால், உத்தம் ஒருங்குமி 

படமத் தத்டதவ தாக, அமிலிக்குாறு திழ்நாடு, இந்திா, இயங்டக, ெிங்கப்பூர், 

வயெிா, சாாிெிசு அசுகடரக் வகட்டுக் சகாள்கிமது. 

3. திறில் பன்னாட்டுத் தத்திற்வகற்ம தகலல் சதாறில் தட்ப இதழ் இல்யாடின்  

வதடலட உைர்ந்தும்,  திழ்த் தகலல் சதாறில் தட்ப அமிஞர்கரின் வலண்டுவகாடர 

ற்றும் உத்தம் ஒரு திழ்த் தகலல் சதாறில் தட்ப இதறிடனத் சதாைங்க பன் 

லந்துள்ரது. இவ்லிதடறப் பதிப்பிப்பதற்கும், அடத வலும் பன் டுத்துச் செல்லதற்கும் 

பதலீட்டை  தந்துதவுாறு திழ்நாடு, இயங்டக, ெிங்கப்பூர், வயெிா ற்றும் 

சாாிெிசு அொங்கங்கடரக் வகட்டுக் சகாள்கிமது. 

4. உத்தத்தின் செயகம் 2004  லட, ெிங்கப்பூர் அொங்க உதலியுைன் 

ெிங்கப்பூாில் செல்பட்டு லந்தது. பன்று லருை ெிங்கப்பூர் அசு உதலி படிந்ததின் 

காைாக செயக உதலிின்மி செயகம் செல்பட்டு லருகின்மது. உத்தத்தின் 

உயகராலி பைிகளுக்கு துலாக இச்செயக உதலிட   திழ்நாட்டில் நிறுவுலதற்கு 

திழ்நாட்டு அெிைம் உத்தம் வகட்டுக் சகாள்கிமது. இச் செயகம் ெிங்கப்பூாில் 

அடந்திருந்த உத்தத்தின் செயக அடப்பிடன ஒத்திருக்கும்.  இச் செயகம் 

உத்தத்தின் இக்குநாின் கீழ் செல்படும். 
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5. திழ்த் தகலல் சதாறில் தட்ப பன்வனாடிகரின் லைிக வநாக்கற்ம  வெடலடக் 

கருத்தில் சகாண்டு அலர்கடரக் சகரலிக்கும்  லடகில்  லிருதுகள் லறங்குலது 

அலெிம் ன ாநாட்டில் பங்கு சபற்ம அமிஞர்கள் உத்தத்திற்குப் 

பாிந்துடத்துள்ரனர்.  உத்தம்  திழ்நாடு, இயங்டக, ெிங்கப்பூர், வயெிா ற்றும் 

சாாிெிசு அொங்கங்கடர இவ்லிருதுகடர லறங்கத் வதடலான      பதலீட்டிடனத் 

தந்துதவுாறு வகட்டுக் சகாள்கிமது. 

6. 2009 திழ் இணைப் வபாரர்கள் உத்தத்திைம் வகட்டுக் சகாண்ைதிற்கு 

இைங்கத் திழ்த் தகலல் சதாறில் தட்ப லரர்ச்ெிக்கு ற்ம புதி பைிக் குழுக்கடர 

அடக்கப் உத்தம் பூர்லாங்கப் பைிகடர ற்றுக் சகாண்டுள்ரது.  ழுத்தாக்கக்  

(Transliteration) குழு, பன்னாட்டு இடை பகலாிக் குழு, திழ் கற்மல், கற்பித்தல் தக் 

குழு, திழ் உருபனில் (Morphology) குழு ஆகி நான்கு பைிக்குழுக்கடர 

உருலாக்க/உிர்ப்பிக்க பாிந்துடக்கிமது.  உயகாக்க ெிந்தடனகரின் 

சதாைர்பாகவும்,  புதி லறிச் ெிந்தடனகடரத் தூண்டும்    பகாகவும் பைிக்குழுப்  

பாிந்துடகடர  உத்தம்  ற்று உருலாக்க/உிர்ப்பிக்க பற்ெிகடர உத்தம் 

வற்சகாண்டுள்ரது. 


