
தகவ$ %&$'(ப
கைல,-.கைள வள0ப1234க5

மா. ஆ9: ;(ட=
>?வன=, சா0ஃ(CD கE0D(ட=F

email: softviewindia@gmail.com  <http://www.softview.in> 
தைலவ=, கG2தHI, ச4கE  <http://www.kanithamizh.in>

117, ெந$சL மாGMகE N1,  ெசLைன - 600029
%ைலேபP : +91-44-42113535

__________________________________________________________________________________________________

தகவ$ %&$'(ப2QL அSர வள=,P அைன23 3ைறையWE அசர ைவ235ள3. கடXத ப23
ஆ91கY$ ப23Z[ தHழ]ட^E தகவ$%&$'(பE பல மா.ற4கைள ஏ.ப12QW5ள3.
`abய$, மc23வE ஆdயன நEHைடேய ெபcEதாMக2ைத ஏ.ப12QbcXதாeE, தHழL
தL வச0ப12Qய ஒேர gர(P தகவ$ %&$'(பE தாL. அத.ேக.ப தகவ$ %&$'(ப
கைல,-.கYL gழMகE ம.?E பயLபா1 அQகh2தாேல, ச=வேதச அளC$ தH&L பயLபா1
Hக அQக அளC$ உயcE. தH&$ தகவ$ %&$'(ப கைல,-.கைள வள=2Q(டா$ உலக
அளC$ தHழL ம2Qb$ ஒc4dைண0gE, பயLபா1E உயcE. இவ.a.l அ[0பைடயாக நாE
எQ=nMக ேவ9[யைவ எLெனLன எL? ஆopமா ?

1. %டMக0ப5Y அளCேலேய பாட4கYL வாbலாக கைல, -.கைள வள=2த$.

ஒc மc23வhL la0gE, மcX3E qறcMl ghயாததL காரணE அவ.a.கான தHI -.க5
இ$லாைமேய ஆlE. தகவ$ %&$'(ப2ைத `?2த வைர ஆbரMகணMd$ தHIr&
-.க5 gழMக2Q$ உ5ள3. la0q(ட வ(ட2Q.l5ேளேய gழMக2Qe5ள இ,-.க5
ெவYMs91 வரேவ91E. ப5Y0பcவ2Qேலேய மாணவ=கtMl கைல, -.கைள
`c5பட uQ2தா$ நE r&, ேமeE வள=,P ெப?E. %டMக0ப5Y அளCேலேய
பட23டL, `c5பட கG] பயLபா(ைட மாணவ=கtMl CளMd க.q2தா$, மாணவ
பcவ2Qேலேய தHI -.க5 ஆழமாக lழXைதக5 மனQ$ பQWE.

2. உலக lvம4கtடL gQய கைல, -.கைள உcவாMக CவாQ2த$.

தHI %&$'(ப அைம0gகளான உ2தமE, கG2தHI,ச4கE ம.?E ப$கைலMகழக4க5,
அரS அைம0gக5, தHI அைம0gக5 ம.?E gQய கைல,-.கைள உcவாMக பா1ப1E
ைமய4க5 என அைன2ைதWE இைணMக பா1ப1த$ அவPயமாlE. இwவைம0gக5 xலமாக
உcவாMக0படy5ள -.கைள உcவாMdட இைணயE வாbலாகp அ$ல3 ேநhைடயாகp
Cைழய ேவ91E. ஆழமாக CவாQ2தா$ `c5பட அழdய தகவ$ %&$'(ப
கைல,-.கைளWE உcவாMக ^[WE.

3. உலக lvம4கtடL கைல, -.கைள உcவாMd ேதைவயான CQகைள   g30q2த$

கைல,-.கைள பல 3ைறகtMlE %lMக ம.?E உcவாMக, தHழக அரS
^ைனவ=.வா.ெச.lழXைதசாH தைலைமb$ அaஞ=க5 lvைவ >யH2த3.  இMlvC$
கைல,-.கைள உcவாMக ம.?E %lMக `3வான CQகைள, 2000 ஆE ஆ91
^ைனவ=.வா.ெச.lழXைதசாH தைலைமb$ gQய CQகைள உcவாMdய3. இைவ
தகவ$%&$'(பE ம(1HLa `3வாக 14 3ைறகtMகாக உcவாMக0ப(ட3. இவ.aL
CQக5 பலcMlE பர0ப0ப1த$ ேவ91E. ேமeE காலமா.ற2Q.ேக.ப CQகY$ மா.ற2ைத
காண ஆoyக5 நட2த0படேவ91E. கைல, -.க5 உcவாMகE la2த CQக5 அைன23
%&$'(ப வ$eந=கtE, ஆPhய= ெபcமMகtE, அரS அQகாhகtE அaWE வைக ெசoத$



ேவ91E.

4. தHIவ& தகவ$%&$'(ப23ைற கைல, -.கைளWE, பைட0gகைளWE %l2த$.

தH&$ ெவYயான அைன23 தகவ$ %&$'(ப ெசய$பா1கைளWE, %l0gகைளWE,
ஆoyகைளWE, -.கைளWE %l2த$ ேவ91E. அ9ணா0ப$கைலMகழக வள=தHI மLற
தகவ$%&$'(ப ைகேய1, 2000 ஆEஆ9[L தHழக அரPL தகவ$ %&$'(ப %l0g,
இல4ைக தகவ$ %&$'(ப அகர^த{ ம.?E qற ப$கைலMகழக4கழக4கtE,
பQ0பக4கtE ெவYb(15ள அைன23 கைல,-$ பைட0gகைள %l2த$ ேவ91E.
இ0பGbL xலமாக gQய -.கYL வரy, ேவ?பா1, Pற0g ஆdயவ.ைற ஆராயலாE.

5. தHIவ& ம.?E qறr& அைன23 கைல,-$ பைட0gகைளWE %l2த$.

இXQய ம.?E qற உலக r&கY$ ெவYயான அைன23 தகவ$ %&$'(ப
ெசய$பா1கைளWE, %l0gகைளWE, ஆoyகைளWE, -.கைளWE %l2த$ ேவ91E.
பLனா(1 ைமய4க5, அரS >?வன4க5,  தகவ$ %&$'(ப >?வன4க5,
ப$கைலMகழக4கழக4க5 ம.?E பQ0பக4க5 ெவYb(15ள அைன23 கைல,-$
பைட0gகைள %l2த$ ேவ91E. இ0பGbL xலமாக gQய -.கYL வரy, ேவ?பா1,
Pற0g ஆdயவ.ைற ஆராயலாE. தகவ$ %&$'(ப கைல,-.கtMl அ0பா.ப(1
அைன23 3ைறையWE %l2தா$ %ைலnMl பா=ைவWடL நாE பGயா.றலாE.
அைன23 qறr& கைல,-$ பைட0gகைளWE %l2தா$ அதL வள=,PகைளWE,
மா.ற4கைளWE அaய ^[WE.

6. கைல,-.க5 பைடMlE இைணய4கைள %l23 பாமரcMlE  அY2த$.

தH&$ ெசய$ப1E இைணய4கYL அைன23 தகவ$ %&$'(ப %l0gகைளWE,
ஆoyகைளWE, -.கைளWE %l2த$ ேவ91E.  www.infitt.org, www.tcwords.com,
www.tamilvu.org, www.bhashaindia.com, www.microsoft.com  ம.?E qற
ப$கைலMகழக4கழக4க5 ெவYb(15ள அைன23 இைணயE சா=Xத கைல,-$
பைட0gகைள %l2த$ ேவ91E. இ0பGbL xலமாக இைணயE வாbலாகேவ gQய
-.கYL வரy, ேவ?பா1, Pற0g ஆdயவ.ைற ஆராயலாE.

7. ச=வேதச ெமL`c5 ம.?E வL`c5 >?வன4கைள கைல,-.கைள
பயLப12தMZh வ{W?2த$.

ைமMNசா0(, ஐqஎE ம.?E ைலனMF lvMக5 qர2ேயக கைல,-$ lvMகைளWE,
qhyகைளWE இயMd வcdLறன. உலdL அைன23 ெமL`c5, வL`c5 ம.?E
%&$'(ப ைகேய1கY$ தHI கைல,-$ வள2ைத அaய,ெசoத$ ேவ91E.
ெமL`c5, வL`c5 ம.?E ைகேய1கY$ தHI கைல,-.கைள பயLப12த வ{W?2த
ேவ91E. அவ=கYL பயLபா(1 ேதைவ, பயLபா([$ lைற, gQய ேதைவகtMகான
உதCMlvMகைள அைம2த$ ேவ91E. 

8. அரSகYL பயLபா([$ கைல,-.கைள வள=2த$ :

அரசா4க2QL பயLபா([$ தHIr& அ4}கhMக0ப(ட r&யாக உ5ள நா1கY$ தHI
தகவ$ %&$'(ப கைல,-.கtMl ^Mdய23வE அYMகேவ91E. தHIவள=,P23ைற,
க$C23ைற ம.?E தகவ$ %&$'(ப23ைற ஆdயவ.a$ ஒc4dைண23
கைல,-.கYL பயLபா(ைட வள=2த$ ேவ91E. 



"தகவ$ %&$'(ப கைல,-.க5 வள=,P ெப.றாேல
வc4கால2Q$ தHI அaCய$ r&யாக u.ற0ப1E".


