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பெருமதிெ்புக்குரிய தமிழ் அறிஞர் பெருமக்களே,
வணக்கம் . உலகத் தமிழ் ஆய் வு மன் றம் (IATR) பதொடங் கெ்ெட்ட 1964-ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரர 10 உலகத் தமிழ்
ஆரொய் ச்சி மொநொடுகே் நரடபெற் றுே் ேன. மன் றத்தின் முதன் ரமயொன ளநொக்கமொன தமிழ் ஆரொய் ச்சிக்கு
அேிக்கெ்ெடும் இன் றியரமயொரமரய நிரலநிறுத்தவும் அடுத்துவரும் ெதிபனொன் றொம் உலகத் தமிழ்
ஆரொய் ச்சி மொநொடு சிங் கெ்பூரில் , 2023-ஆம் ஆண்டு, சூன் திங் கே் 16 முதல் 18 ஆம் நொே் வரர நரடபெற உே் ேது.
நரடபெற் ற மொநொடுகேில் பெரும் ெொலொனரவ அரசியல் பதொடர்ளெொடும் அரசொங் கத் துரணளயொடும்
நடத்தெ்ெட்டன. ஆனால் , இந்த மொநொடு உலகத் தமிழ் ஆய் வு மன் றத்தின் துரணளயொடும் சிங் கெ்பூரிலுே் ே “The
Millennial Tamils” ஒத்துரழெ்ளெொடும் நரடபெற இருக்கின் றது.
உலகத் தமிழ் ஆய் வு மன் றத்தின் முதன் ரமயொன ளநொக்கம் , "பெொதுவொகத் திரொவிடம் ெற் றியும் சிறெ்ெொகத் தமிழ்
ெற் றியும் பசய் யெ்ெடும் ஆய் வுகே் ெல் ளவறு துரறகேில் அறிவியல் முரறயில் பசய் வதற் கொன ஊக்குவித்தலும் ,
இவற் ளறொடு பதொடர்புரடய பிற துரறகேில் ஆய் வுகே் பசய் து வரும் அறிஞர் பெருமக்களேொடும் , உலக
நிறுவனங் களேொடும் பநருங் கிெ் ெங் கு பகொே் ளுதலும் ஆகும் ." இம் மன் றத்தின் தரலயொய ளநொக்களம
ெதிபனொன் றொம் உலகத் தமிழ் மொநொட்டின் அடிெ்ெரட ளநொக்கமொக அரமந்துே்ேது:
“புதிய வரலொற் றியல் கண்ணணொட்டத்தில் தமிழ் ச் னசவ் விலக்கியங் களள ஆரொய் ந் து , முன்ளனய,
அண்ளமக்கொல அகழ் வொய் வுகணளொடு, பிற அறிவியல் சொன்றுகளள முன் ளவத்து , தமிழர், தமிழ் னமொழி,
இலக்கியம் , பண்பொடு நொகரிகம் ஆகியவற் றின் உண்ளமயொன வரலொற் ளற மீட்டுருவொக்கம் னசய் தல் .”

இத்துடன் இரணக்கெ்ெட்ட ஆரொய் ச்சி த் தரலெ்புகே் இம் மொநொட்டின் அடிெ்ெரட ளநொக்கத்ரதெ் ெல் ளவறு
ளகொணங் கேில் விரிவுெடுத்திக் கொட்டுெரவ. ஆரொய் ச்சித் தரலெ்புகரேயும் , ஆரொய் ச்சிக் கட்டுரரச்
சுருக்கத்ரதயும் (Abstract), ஆரொய் ச்சி முழுக்கட்டுரரரயயும் (Full Research paper), அனுெ்ெ ளவண்டிய முரறகரே,
இம் மடல் இரணெ்பிலும் , பின் வரும் வரலத்தேங் கேிலும் (websites www.iatrofficial.org or https://www.icsts11.org or
email contact@icsts11.org) கண்டுபகொே் க. அறிஞர்கே் சிறந்த ஆரொய் ச்சிகரேச் பசய் து முடிக்க விரழகின் ளறொம்
நீ ங் கே் இந்த ஆய் வுகரேச் சிறெ்ெொகச் பசய் யவும் , உங் கரே மொநொட்டில் கொணவும் விரழகின் ளறொம் . மீண்டும்
நன் றி, வணக்கம் .
அன் புடன்
ணபரொ. முளனவர் ப.மருதநொயகம்

“புலவர்”, முளனவர் பிரொன்சிசு ச. முத்து

தரலவர், ஆய் வுக் குழு
ெதிபனொன் றொம் உலகத் தமிழ் ஆரொய் சசி
் மொநொடு

இரணத்தரலவர், ஆய் வுக் குழு
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பதினனொன்றொம் உலகத் தமிழ் ஆரொய் ச்சி மொநொடு
சிங் கப் பூர், 2023-ஆம் ஆண்டு, சூன் திங் கள் 16 - 18
ஆரொய் ச்சிக் கட்டுளரகளின் தளலப் புகள்
2023-ஆம் ஆண்டு, சூன் திங் கே் சிங் கெ்பூரில் நரடபெற உே் ே உலகத்தமிழ் ஆரொய் ச்சி மொநொட்டின் சிறெ்பு
ளநொக்கங் கே் ; தமிழர்கே் , தமிழ் பமொழி, இலக்கியம் , ெண்ெொடு மற் றும் நொகரிகத்தின் வரலொற் ரற மீண்டும்
எழுதுவதற் கு ஊக்குவிெ்ெதும் துவக்குவதும் ஆகும் . தமிழில் உே் ே பசவ் விலக்கியங் கரே மறுமதிெ்பீடு
பசய் வதன் மூலமும் , முன் ரனய, அண்ரமக்கொல அகழ் வொய் வுகே் மற் றும் பிற அறிவியல் சொன் றுகேின்
அடிெ்ெரடயிலும் இந்த ளநொக்கத்ரத அரடயலொம் . அத்துடன் தமிழ் அறிஞர் பெருமக்கே் தற் கொலத் தமிழ்
உரரநரட, ெொடல் கே் ஆகியவற் ரறயும் ஆய் வு பசய் ய ளவண்டும் என இந்த மொநொடு ஊக்குவிக்கின் றது.
இந்ளநொக்கங் கே் சிறெ்புற, பவற் றிபெற, கீழ் க்கண்ட தரலெ்புகேில் ஆழ் ந்த ஆய் ளவொடு பிரழகேற் ற,
முருகியலின் ெம் தரும் நரடயில் எழுதெ்ெட்ட ஆரொய் ச்சிக் கட்டுரரகே் , இம் மொநொட்டில் இடம் பெற
வரளவற் கெ்ெடுகின் றன.

மொநொட்டின் ளமயக்கருத்து
“புதிய வரலொற் றியல் கண்ளணொட்டத்தில் தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கரே ஆரொய் ந்து , முன் ரனய,
அண்ரமக்கொல அகழ் வொய் வுகளேொடு, பிற அறிவியல் சொன் றுகரே முன் ரவத்து, தமிழர், தமிழ்
பமொழி, இலக்கியம் , ெண்ெொடு நொகரிகம் ஆகியவற் றின் உண்ரமயொன வரலொற் ரற மீட்டுருவொக்கம்
பசய் தல் .”

ஆரொய் ச்சிப் பிரிவுகள்
1.

பசவ் விலக்கியங் கே் (சங் க இலக்கியங் கே் )

2.

ெழந்தமிழரின் நொகரிகம்

3.

பதொல் கொெ்பியம்

4.

திருக்குறே்

5.

உலக நொகரிகத்திற் கு இரடக்கொலத்தில் (5 - 12 ஆம் நூற் றொண்டு) தமிழின் ெங் கேிெ்புகே்

6.

புகழ் பெற் ற அறிஞர்கேின் ெங் கேிெ்புகே் ெற் றிய ஆய் வு

7.

தமிழ் இரசயும் கரலகளும்

8.

தற் கொலத் தமிழ் இலக்கியங் கே்

9.

தமிழ் பமொழி, பமொழியியல் , ரகபயழுத்துெ்பிரதி இயல் மற் றும் தமிழ் இலக்கியங் கேின்
அச்சு வரலொறு

10. ெழங் கொலத் தமிழ் நொட்டில் இரச, நடனம் , ஓவியம் , சிற் ெம் மற் றும் கட்டிடக்கரல
ஆகியவற் றின் பசழிெ்ெொன வேர்ச்சி

ஆகஸ்டு 15, 2022
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பதினனொன்றொம் உலகத் தமிழ் ஆரொய் ச்சி மொநொடு
சிங் கப் பூர், 2023-ஆம் ஆண்டு, மே திங் கள் 26 - 28
ஆரொய் ச்சிக் கட்டுளரகளின் தளலப் புகள் : விரிவு
சங் க இலக்கியங் கள் :
1.

தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கரேெ் பிறபமொழிச் பசவ் விலக்கியங் களேொடு ஒெ்பிட்டு
ஆய் வு பசய் தல் .

2.

புறநொனூறு, ெதிற் றுெ்ெத்து, ெத்துெ்ெொட்டு முதலிய தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கே் :
தமிழ் ெ் ெண்ெொட்டுக் கருவூலங் கேொகத் தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கே் .

3.

பசவ் விலக்கியங் கேில் இயற் ரக.

4.

சங் க கொலச் சமுதொயத்தில் சமத்துவம் .

5.

தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கேில் பெண்கே் .

6.

தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கே் கொட்டும் ெண்ரடத் தமிழக விேிம் பு நிரலக் குடிமக்கே் .

7.

தமிழ் ச ் பசவ் விலக்கியங் கே் கொட்டும் ெழங் கொலக் கல் விநிரல.

தமிழ் நொகரிகத்தின் பழளமயும் அது உலனகலொம் பரவிய வளகயும் :
1.

தமிழர் ளதொற் றத்ரதயும் அவர் உலபகலொம் ெரவிய வரகரயயும் மரபியல் மூலமும்
(genetics) மரபியல் கொட்டும் வழிமுரற வரகயிலும் (genographics) ஆய் வு பசய் தல் .

2.

தமிழ் ச ் சங் கங் களும் தமிழர் நொகரிகமும் வேர்ந்த குமரி நொடு அல் லது குமரிக்
கண்டம் ஒன்று இருந்தரமரய, வரலொறு, இலக்கியம் , அகழ் வொய் வு (archeology),
நிலவியல் (geology) ளெொன்ற அறிவியல் சொன்றுகளேொடு நிறுவ ஆய் வு பசய் தல் .

3.

ெழந்தமிழ் ெ் ெண்ெொட்டிரன கீளழக் கொணும் ெழம் பெரும் ெண்ெொடுகளேொடு ஒெ்ெொய் வு
பசய் தல் : எகிெ்தியர் , எபிளரயர் , கிளரக்கர் , ளரொரமயர், மற் றும் சீனர் ெண்ெொடு.

4.

உலகத்தின் ெழம் பெரும் நொகரிக வேர்சசி
் யில் தமிழரின் ெங் கேிெ்பு (contribution); கீளழ
குறிெ்பிட்டுே் ே நொகரிகம் ஒன்றிரனத் ளதர்ந்பதடுத்து ஆய் வு பசய் க : சிந்துபவேி,
சுளமரிய, பமசெட்ளடொமியொ, அக்ளகடின், எகிெ்திய மற் றும் மத்தியதரரக்கடல்
நொகரிகம் .

5.

ெழந்தமிழர் நொகரிகம் குறித்து இரொசு அடிகேொரின் (Rev. Fr. Heras S.J.) ஆய் வுமுடிவுகே் .

6.

ெழந்தமிழர் நொகரிகம் குறித்துெ் ளெரொசிரியர் அசுளகொ ெர்ளெொலொவின் (Asko Parpola)
ஆய் வுமுடிவுகே் .

7.

ெழந்தமிழ் நொகரிகம் குறித்து புதுச்ளசரி ெல் கரலக்கழகெ் ளெரொசிரியர் இரொசனின்
ஆய் வுமுடிவுகே் .

8.

பதன் னிந்தியொவில் ஆதிச்சநல் லூர், பெொருந்தல் , கீழடி ளெொன்ற இடங் கேில்
பசய் யெ்ெட்ட அகழ் வொய் வுகே் .
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னதொல் கொப் பியம்
1.

பதொல் கொெ்பியமும் தற் கொல பமொழியியலும் .

2.

பதொல் கொெ்பியர் கொலம் .

3.

பதொல் கொெ்பியத்தில் இரடச்பசருகல் கே் .

4.

ஐந்திரணக்ளகொட்ெொடும் தமிழ் அகஇலக்கிய மரபும் .

5.

பதொல் கொெ்பியமும் கீளழ கொணும் பிறபமொழி இலக்கண நூல் களும் : ஒெ்ெொய் வு.
இவற் றுே் ஒன்றிரனத் ளதர்வு பசய் து ஆய் வு பசய் க : கிளரக்க, இலத்தீன், எபிளரய,
வடபமொழி, கன் னட, பதலுங் கு, மரலயொே, மற்றும் பிறபமொழி இலக்கண நூல் கே்
(பமொழிரயக் குறிெ்பிடுக).

6.

பதொல் கொெ்பியம் முதல் நன்னூல் வரர: பதொடர்ந்துவரும் தமிழ் இலக்கண மரபுகே் .

திருக்குறள்
1.

திருவே் ளுவர், “உலகேொவிய மொந்தரனெ் ெொடிய புலவன் ” (‘The Bard of Universal Man’ Dr.
G U Pope).

2.

திருக்குறே் ெண்ரடத்தமிழர்தம் ெண்ெொட்டு நொகரிகக் கருவூலம் .

3.

திருக்குறளும் வொழும் வழிமுரறகளும் (the art of living).

4.

திருக்குறே் , தற் கொல வொழ் க்ரகக்கும் வழிகொட்டும் அறநூல் .

5.

திருக்குறளும் பிறபமொழிகேில் உே் ே அறநூல் களும் : ஒர் ஒெ்ெொய் வு.

6.

உலகநொடுகேில் திருக்குறேின் பசல் வொக்கு.

7.

உலக நூலொகத் திருக்குறே் .

உலக நொகரிகத்திற் கு இளடக்கொலத்தில் (5 - 12 ஆம் நூற் றொண்டு) தமிழின்
பங் களிப் புகள்
1.

சிலெ்ெதிகொரத்தின் தனித்துவம் .

2.

கம் ெனின் ரொமொயணம் கிளரக்கம் , இலத்தீன், இத்தொலியன் மற் றும் வடபமொழியில்
உே் ே கொெ்பியங் களேொடு ஒெ்பிடல் .

3.

இந்தியொவின் நொகரிக, இலக்கிய மரபுகளுக்கு ெக்தி இலக்கியத்தின் ெங் கேிெ்பு.
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ணபரறிஞர்களளப் பற் றிய ஆய் வு னசய் து
1.

கீழ் க்கண்ட அறிஞர் ெழங் கொல, இரடக்கொல, மற் றும் தற் கொலத் தமிழ் பமொழி,
இலக்கியம் , ெண்ெொடு, நொகரிகம் ஆகியவற் றின் ஆய் வுகளுக்குத் தந்த பெரும்
ெங் கேிெ்பு (யொரொவது ஒருவர் ெங் கேிெ்ரெ ஆய் வு பசய் து ஆரொய் சசி
் க் கட்டுரர
எழுதவும் ).

ஆர். இ. ஆசர் (R E Asher)

திரு. வி. கலியொணசுந்தரனொர்

புலவர் நன் னன்

சொர்சு ஆர்ட் (George Hart)

மரறமரல அடிகேொர்

ம.இரொசமொனிக்கநொர்

கபரகுபகொரீ சபமசு (Gregory James)

மயிரல சீனி ளவங் கடசொமி

ஏ. ளக. இரொமநுசன் (A K Ramanujan)

இலக்குவனொர்

பத. பெொ. மீனொட்சிசுந்தரம்

ளதவளநயெ் ெொவொணர்

கரலஞர் மு. கருணொநிதி

ெரிதிமொற் கரலஞர்

தனி நொயக அடிகேொர்

கமில் சுபவலபில் (Kamil Zvelebil)

திருத்தந்ரத ஜி. உ . ளெொெ்

விபுலொனந்த அடிகேொர்

தமிழ் இளசயும் களலகளும்
1.

தமிழ் இரச, கரலகே் : இவற் றின் ெழரம.

2.

கருநொடக இரசயில் தமிழ் இரசயின் தொக்கம் .

3.

ெழங் கொலத்தில் வழங் கிய தமிழ் இரசக் கருவிகே் .

4.

தற் கொலத் திரரெ்ெடெ் ெொடல் கேில் சங் க இலக்கியெ் ெொடல் கேின் தொக்கம் .

தற் கொலத் தமிழ் இலக்கியங் கள்
1.

தமிழ் உரரநரட, பசய் யுட்கே் (ெொடல் கே் ): இவற் றின் தற் கொலெ் ளெொக்கு.

2.

கணினி பதொழில் நுட்ெம் மற் றும் தமிழ் ஆய் வுகேில் அதன் இயலக்கூடிய
ெங் கேிெ்புகே் .

3.

சிங் கெ்பூர், மளலசியொ, ஆஸ்திளரலியொ, வட அபமரிக்கொ, ஐளரொெ்ெொ மற் றும் பிற
நொடுகேில் உே் ே புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களுக்குத் தமிழ் கற் றல் , கற் பித்தல் .

4.

புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கேின் தமிழ் இலக்கியெ் ெரடெ்புகே் : சிங் கெ்பூர், மளலசியொ,
ஆஸ்திளரலியொ, வட அபமரிக்கொ, ஐளரொெ்ெொ மற் றும் பிற நொடுகேில்
ெரடெ்பிலக்கியங் களும் திறனொய் வு நூல் களும் .
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தமிழ் னமொழியும் னமொழியியலும் ளகனயழுத்து இயல் மற் றும் தமிழ் இலக்கியங் களில்
அச்சு வரலொறு
1.

பதொல் கொெ்பியம் : அதில் பெொதிந்துே் ே பமொழியியல் நுணுக்கங் களும் இலக்கியக்
ளகொட்ெொடுகளும் .

2.

அகரொதி இயலில் தமிழ் நிகண்டுகேின் ெங் கேிெ்பு.

3.

பெச்சியின் சதுரகரொதி (Beschi’s Caturakaraati)

பழங் கொலத் தமிழ் நொட்டில் இளச, நடனம் , ஓவியம் , சிற் பம் , நாட்டுப் புறவியல் மற் றும்
கட்டிடக்களல ஆகியவற் றின் னசம் ளமயொன வளர்சசி
்
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ஆரொய் ச்சிக் கட்டுளரயின் சுருக்கமும் (abstract)
ஆரொய் ச்சி விரிவுக் கட்டுளரயும் அனுப் பும் முளறகள்
1.

ஆரொய் சசி
் க் கட்டுரர எங் கும் இதுவரர பவேியிடெ்ெடொத முழுமுதல் ஆரொய் சசி
் க்
கருத்துகே் பகொண்டதொக இருத்தல் ளவண்டும் .

2.

ஆரொய் சசி
் யொேர்கே் “ஆரொய் ச்சி விரிவுக் கட்டுரரரய” அனுெ்பும் முன் னர் அதன்
சுருக்கத்திரன முதலில் அனுெ்ெ ளவண்டும் . இந்தச் சுருக்கம் “ரமக்ளரொசொெ் ட்” பசொல்
பசயலியில் (Microsoft Word) இரண்டு ெக்கங் களுக்கு மிகொமல் “யுனிளகொடு” முரறயில் (unicode
format) இருத்தல் ளவண்டும் .

3.

ஆரொய் சசி
் ச் சுருக்கம் அக்ளடொெர் 15 2022 ஆம் ளததிக்குே் பின் வரும் மின் னஞ் சல் வழியொக
அனுெ்புதல் ளவண்டும் . மின் னஞ் சல் முகவரி “academic-committee@icsts11.org”. பெறெ்ெட்ட
ஆரொய் சசி
் க் கட்டுரரச் சுருக்கங் கே் ஆய் வறிஞர் குழுவினரொல் (academic committee) சீரொய் வு
பசய் யெ்ெட்டு அரவ ஏற் புரடயதொ இல் ரலயொ என்ற முடிவுகே் நவம் ெர் 15, 2023 ளததிக்குே்
அறிவிக்கெ்ெடும் .

4.

ஏற் கெ்ெட்ட ஆய் வுச் சுருக்கத்தின் ஆசிரியர்கே் தங் கேது ஆரொய் சசி
் விரிவுக் கட்டுரரரய
சனவரி 31, 2023 ஆம் ளததிக்குே் அனுெ்புதல் ளவண்டும் . இந்தக் கட்டுரர “ரமக்ளரொசொெ் ட்”
பசொல் பசயலியில் (Microsoft Word) முெ்ெது ெக்கங் களுக்கு மிகொமல் , “யுனிளகொடு” முரறயில்
(unicode format), எழுத்தேவு 12-ஆக இருத்தல் ளவண்டும் . ஆரொய் சசி
் க் கட்டுரரச் சுருக்கம் ,
ஆரொய் சசி
் விரிவுக் கட்டுரர ஆகிய இரண்டும் தமிழிளலொ ஆங் கிலத்திளலொ இருத்தல்
ளவண்டும் .

5.

ஆரொய் சசி
் யொேர்கே் தங் கேது வொழ் க்ரகக் குறிெ்பிரன (biodata/resume), 200 பசொற் களுக்கு
மிகொமல் ஆரொய் ச்சிக் கட்டுரரயின் சுருக்கத்ளதொடு இரணத்து அனுெ்புதல் ளவண்டும் .

6.

ஆய் வரங் கில் ெரடக்கெ்ெடுகின்ற கட்டுரரகேின் எண்ணிக்ரக, ஆய் வொேர் ெற் றிய
குறிெ்புகே் பிெ்ரவரி 28, 2023 ஆம் ளததிக்குே் பதரியெ் ெடுத்தெ்ெடும் . கட்டுரரயொேர் அனுமதி
கட்டணம் , தங் கும் பசலவு, உணவுச் பசலவு, மொநொட்டின் ளெொது ஏற் ெடுகின்ற உே் ளூர்ெ்
ளெொக்குவரத்து பசலவு ஆகியவற் ரற விழொக் குழுவினர் ஏற் றுக்பகொே் வர்.

7.

ஆய் வரங் கில் ெங் ளகற் கும் ஆரொய் ச்சியொேர்கே் தங் கேது பசொந்த பசலவிளலொ அல் லது
அரசு,கல் வி நிறுவனங் கே் , பதொண்டு நிறுவனங் கே் முதலியன தரும் பெொருே் உதவியொளலொ
தங் கேது ெயணச் பசலவிற் கொன ஏற் ெொடுகே் பசய் து பகொே் வரத வரளவற் கின்ளறொம் .
அெ்ெடிெ் பெொருளுதவி பெற முடியொதவர்களுக்கு மொநொட்டின் அரமெ்ெொேர்கே் பெொருளுதவி
பெற முயல் வொர்கே் . ெயணம் ெற் றிய மற் ற விவரங் கே் பின் னர் அறிவிக்கெ்ெடும் .

8.

ஆரொய் சசி
் யொேர்கே் தங் கேது கடவுச்சீட்டிரன (Passport) பிெ்ரவரி 28, 2023 ஆம் ளததிக்குே்
பெற் று ரவத்திருக்க ளவண்டும் . அெ் ளெொதுதொன் குறித்த ளநரத்தில் சிங் கப்பூர்
நுரழவுச்சொன்று (Visa) பெற உதவியொக இருக்கும் .
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9.

ஆரொய் சசி
் யொேர்கே் , மொநொட்டின் ளெொது ளதரவெ்ெடும் எதிர்ெொரொது வரக்கூடிய மருத்துவச்
பசலவிற் குத் ளதரவெ்ெடும் விதமொக, தங் களுக்கொன மருத்துவக் கொெ்பீட்டிரன (Insurance)
முன் னளர வொங் கி ரவத்திருக்க ளவண்டும் .

10. ளதர்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட ஆரொய் ச்சிக் கட்டுரரகே் மொநொட்டின் இரணயத் தேத்தில்
பவேியிடெ்ெடும் . ஆய் வரங் கில் ெரடக்கெ்ெடுகின்ற கட்டுரரகே் மட்டும் மொநொட்டு மலரில்
இடம் பெறும்
ஆய் வு மொணவர்களுக்கு
11. ஆய் வு மொணவர்கரே ஊக்குவிக்க, மொநொட்டு அரமெ்ெொேர்கே் ளதர்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட,
முெ்ெது வயதுக்குக்குரறவொன, ெத்து ஆய் வு மொணவர்கேின் ெயணத்திற் கு நிதியுதவி
பசய் யத்திட்டமிட்டுே் ேொர்கே் .
னபண் ஆய் வு அறிஞர்களுக்கு
12. ளதர்ந்பதடுக்கெ்ெட்ட ஆய் வுக் கட்டுரரகேின் முதன் ரம எழுத்தொேர்கேில் , தமிழ் நொட்ரடச்
ளசர்ந்த ஐந்து (5) பெண் அறிஞர்களுக்கொன ெயணத்திற் கு நிதியுதவி பசய் ய ஒரு அரமெ்பு
முன் வந்துே் ேது.

ஆகஸ்டு 15, 2022
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