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தமிதமி   ந லக திந லக தி   தைலசிற ததைலசிற த  தமிழறிஞ களிதமிழறிஞ களி   தமிதமி   

அறிஞஅறிஞ ,,  உய தனிஉய தனி   ெச ெமாழியாெச ெமாழியா   தமி ெமாழிதமி ெமாழி   1212..1010..2004 2004 நாளி டநாளி ட  
இ தியஇ திய  ந வந வ   அரஅர   அறிவி பி பஅறிவி பி ப   தமி ெமாழிதமி ெமாழி     ““ ெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிதமிதமிதமிதமிதமிதமிதமி ””   

எஎ   அறிவி ைபஅறிவி ைப   ெபெப   த தவத தவ   ெச ெமாழிெச ெமாழி   தமிழாதமிழா   ம தியம திய  
நி வன திநி வன தி   ேமனாேமனா   தைலவதைலவ , , மா மிமா மி   தமிழகதமிழக  னானா   

தலைம ச மானதலைம ச மான  டா டடா ட   கைலஞகைலஞ   . . க ணாநிதிக ணாநிதி  அவ கஅவ க   0707..0808..2018 2018 

அஅ   மாைலமாைல  இய ைகஇய ைக  எ தினாஎ தினா   எ ற ெச தி ெப யரஎ ற ெச தி ெப யர தி  தி    
ஆ தி ளஆ தி ள ..  
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நி வாகிகநி வாகிக   ேதாழ கேதாழ க   தமி  ம க  யாவதமி  ம க  யாவ   ெச ெமாழிெச ெமாழி   
தமிழாதமிழா   ம தியம திய  நி வனநி வன   தனதன   ஆ தஆ த  இர கைலஇர கைல   

ெதாிவி ெகா கிறெதாிவி ெகா கிற ..  
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