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தலகாசி தமி ! ச"க#தி$ நிக !சிக& 

சன��கிழைமசன��கிழைமசன��கிழைமசன��கிழைம, , , , எர� எர� எர� எர� 18181818, 2009, தலகாசிதலகாசிதலகாசிதலகாசி, , , , லா+டாலா+டாலா+டாலா+டா, , , , அெம+�காஅெம+�காஅெம+�காஅெம+�கா....  அ�ைமயான 

இளேவன�2கால மாைல ேநர#தி�.தலகாசிய�� வா3* கி4டத4ட ஐ*ப6 தமி  

78*ப#ேதா9 ஒ� ெபா6 நிக !சி அர"கி� ெம6வாக வ)6 ேசர ஆர*ப�#தா9க&. 

தி�மதி ம2<* தி� =#6(வாமிய�$ 78*ப#ேதா�* எ"க& 78*ப=* 

அைனவைர'* வரேவ2< நா2காலிகள�� உ4கார! ெசா�லி ெகா?8 இ�)ேதா*.  

வ�ேராதி தமி  வ�ட ப�றைப ெகா?டா8வத2ேக இ)த @4ட* @Aய��)த6. 

கட)த 10 வ�ட காலமாகேவ தலகாசிய�� வா3* தமிழ$ப9கைள அைழ#6 

ைத மாத#தி� ெபா"க� வ�ழாB*, சி#திைர மாத#தி� தமி  வ�ட ப�றைப'*, 

ஐபசிய�� தCபாவள�ைய� ெகா?டா8வ6* ஒ� பழ�கமாகி வ�4ட6.  வழ�க* 

ேபாலேவ இ$ைறய தமி  நிக !சிக& தமி # தாD வா #ைத பாAய ப�ற7 

ஆர*ப�#த6.  =தலி� தி� =#6சாமி அவ9க& அைனவைர'* அ$�ட$ 

வரேவ2< @Aய���7* தமிழ$ப9க& இ)தியா ம48ம$றி இல"ைக, சி"கE9, 

மேலசியாவ�லி�)6* வ)6தி�பைத'*, இல"ைக# தமிழ9கள�$ கFட* 

ப2றி'* ேபசினா9க&.  தி�மதி க2பக* அவ9க& Ôதமி  வ�ழா வரலா<” ப2றி 

ேபசேவ தி� ேசாம()தர* �ைக பட# ெதா7ைப கண�ன�ய�$ Iல* திைரய�� 

கா4Aனா9. தி�மதி க2பக* அவ9க& ேப!சி� எபA இ)த வ�ழா ஆர*ப�#த6 

எ$<* இ)த 10 வ�ட#தி� எ$ன$ன நிக !சிக& நட#தி'&ேளா* எ$பைத'* 

தமி  78*ப"க& தமி  பAபதி� எபA I$ேன2ற"க& ெசD6 இ��கிேறா* 

எ$பைத'* (4A� கா4Aனா9க&. 

அைத ெதாட9)6 தா'மானசாமி ம2<* பாJ 

ேசாம()தர* Ôந�ல ந?ப9க& ந�ல =AB” 
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எ$கிற 7ழ)ைதக& நாடக#ைத அர"ேக2றினா9க&.  அ)த நாடக#தி� 5 

7ழ)ைதகL* 3 ெப+யவ9கL* கல)6 ெகா?8 தமிழி� நA#தா9க&.  ந?ப9க& 

எபA கFட ப48 ந�ல ெபய9 வா"7கிறா9க& எ$ப6 தா$ அ)த நாடக#தி$ 

க�#6.  ப�$ன9 சி<வ9கL*, சி<மிகL* கடB& பா48*, திைரபட பா48* 

பாAனா9க&.  அத$ ப�ற7 ெப+யவ9கள�$ பா48* நடன=* நைடெப2றன.  இ)த 

நிக !சிகள�� வ�ேவ�, ரா7�, ேராகி#, ர�Nா, மாேதF, அப�னO, ஜனன�, ேரச�, 

சாD ப�ரசா#, சாD ப�+யா, சசிகலா, பாJ, தCபா, மேனாகர$, ம"களா, ம2<* (தா 

ப"ேக2றன9. 

தா'மானசாமி ேசாம()தர* கண�ன�ய�$ Iல* 

தமிழி� பA�7* ம2<* எ36* =ைற, மி$னQஞ� 

அJ�* =ைற, தமிழி� ேத8த�, வ�?ேடா 

தள#தி$ (Windows Operating system) ெவ98 (Word), 

பவ9 பாD?8 (PowerPoint), உலவ� (Browser) 

உபேயாகப8#6* =ைற ப2றி'* ஒ� பட#ெதா7� (Slide Presentation) 

திைரய�� கா?ப�#6 வ�ள�கினா9.  அேபா6 தமி  ஒ�"7றி-8 (Tamil Unicode UTF-

8) ப2றி'* ேபசினா9. 

கைடசியாக� தி�மதி க2பக* ந$றி ெத+வ��கேவ 

நிக !சி =AB ெப2ற6. @A இ�)த அைனவ�* 

தா"க& ெகா?8 வ)த (ைவயான உணB 

பதா9#த"கைள ம2றவ�ட$ பகி9)6 ெகா&ள 

ஆர*ப�#தன9. 

வ�ேராதி வ�ட ப�ற�* ந�ல வ�த#தி� ஆர*ப�#த6 வ�ழாB* ந�ல 

வ�த#தி� =AB2றத6. 


