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எம# நா' 2023: "சி/வ1 ம2/3 சி/வ1 கைதக'" 
 

ேநா%ேவ வா' தமி'-ேநா%ேவய-ய சி/வ%க123 வண2க5, 

 

நா7க8 9ல5ெபய% தமி' =வ>க8 கா?பக7க8 (DiasporA Tamil Archives - DTA). நா5 23 ஏ?ரV 

2020 XதV தமி' பYபாZ[? பார5ப\ய5 ம]/5 ேநா%ேவய-V 9ல5ெபய% தமிழ\_ 

3>ேய]ற வரலா]ைற? ேபண-?பாbகாcதV, கடcbதV ம]/5 பர?9தV ப]றிய 

வ-ழி?9ண%ைவ ஏ]ப[cத பண-யா]றி வeகிேறா5. DTA இ?ேபாb ஒe இைணய வழி வள 

ைமய5 ம]/5 சiக23jk =வ>களாக (Community Archives) இய73கி_றb. 

 

கடqத ஆY[, "ஆY ஆதி2க உலகிV தமி'-ேநா%ேவய-ய? ெபYக8" எ_ற தைல?ப-V 

நடாcதிய கYகாZசி23? ப-_ன%, இqத ஆY[ "சி/வ% ம]/5 சி/வ% கைதக8" எ_ற 

கecதா2கcதிV ஒe கYகாZசிைய ஏ]பா[ ெசwய வ-e59கிேறா5. 

இ2கYகாZசிய-V, தைலXைற தைலXைறயாக2 கடcத?பZ[ வe5 தமி'k சி/வ% 

கைதகளxV கவன5 ெசycதி அதைன? 9b?ப-cb2 ெகா8ள வ-e59கிேறா5. 

 

பல நVல அறெநறிகைள2 ெகாYட இqத2 கைதகைள? ேபண-? பாbகா2க, 6-18 

வயb23ZபZட (ப7ேக]பாள%க8) பலைரc ெதாட%9ெகாY[ உ7க123 மிக~5 

ப\kசயமான சி/வ% கைதகைள2 ேகZக வ-e59கிேறா5. உ7க8 பதிVகைள வ-\வாக2 

�ற, சில 3றி?ப-Zட ேக8வ-க8 இ7ேக உ8ளன: 

 

1. பதிVகைள ேநா%ேவய-ய ெமாழிய-V எ"#$% வ>வ-V எ7க123 அ�?ப~5. 

ேதைவ?பZடாV ெப\யவ\_ உதவ-ைய? ெபற~5: 

• அறிXக5 (சி/வைர? ப]றிய தகவV. ெப\யவ% பதிலளx2கலா5) 

o ெபய%, வயb, ேநா%ேவய-V வசி?ப-ட5, ேநா%ேவய-V ந�7க8 

எcதைனயாவb தைலXைற, ெப]ேறா\_ ேவ%க8 

• 6-18 வயb23ZபZட சி/வ%க12கான ேக8வ-க8. (சி/வ%க8 பதிலளx2க 

ேவY[5) 

1. சில வாwவழி தமி' சி/வ% கைதகைள 3றி?ப-ட X>�மா? 

2. தமி' சி/வ% கைதைய எ7கிeqb/யா\ட5 ேகZ�%க8? 

3. உ7க123? ப->cத வாwவழி தமி' சி/வ% கைத எb? 

4. ஏ_ இb உ7க123 ப->cத தமி' வாwவழி சி/வ% கைத? 

5. உ7க123? ப->cத தமி' சி/வ% கைதய-_ ெசwதி/ அறெநறி/ X2கிய 

ேநா2க5 எ_ன? 

 

2. ேநா%ேவய-ய ெமாழிய-V அVலb தமி' ெமாழிய-V ஒலி) ேகா./ ம]/5 ஒe 

பட#ைத எ7க123 அ�?ப~5. 

ந�7க8 ெசாVy5 தமி' சி/வ% கைதைய ஒலி?பதி~ ெசwய ேவY[கிேறா5. 

சி/வ%க12கான கைதைய ந�7க8 ேநா%ேவய-ய ெமாழிய-ேலா அVலb தமி' 

ெமாழிய-ேலா ெசாVலலா5. இைத எ7க8 இைணயதளcதிy5 கYகாZசிk 

=வெராZ>ய-y5 பய_ப[cத ெப]ேறா%க8/பாbகாவல%களx_ ஒ?9தV ேதைவ. இb 

உ7க8 படcைத? பய_ப[cbவத]35 ெபாeqb5. ெப]ேறா%/பாbகாவல%க8 �%cதி 

ெசwய ேவY>ய ஒ?9தy23 தனx? ப>வcைத? பா%2க~5. 
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த]ேபாb இqத கYகாZசிைய 23 ஏ?ரV 2023 அ_/ நடcத திZடமிட?பZ[8ளb. 

உ/தி ெசwய?பZட இட5 ம]/5 ேநர5 ப-_ன% அறிவ-2க?ப[5. 

 

உ7க8 ப7களx?9 இதிV ஒe ப3தியாக இe2க வ-e5ப-னாV அைத நா5 

ெபeமிதcbட_ வரேவ]கிேறா5. ேமy5 கYகாZசி23 உ7கைள வரேவ]கிேறா5! 

ப7களx?ைப 29/03/2023 இ]38 அ�?ப~5. அத�டாக நா5 ெபறவ-e235 உ7களb 

ஆ2கcbட_ ேவைல ெசwய எம23 ேபாதிய கால5 கிைட235. 

மி5ன7ச9: diasporatamil@hotmail.com 

 

உ7க123 ஏேத�5 ேக8வ-க8 இeqதாV எ7கைள ெதாட%9 ெகா8ள~5! 

உ7களxடமிeqb பதிy2காக காcதிe2கிேறா5. 

ந_றி. 

 

அ_9ட_, 

மbஷியா ம]/5 ெஜ_னx 

«சி/வ% ம]/5 சி/வ% கைதக8» கYகாZசி2கான ெசய]திZட ேமலாள%க8  
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