
தமி� இைணய மாநா� 2009 
"கணிவழி கா	ேபா� தமி�" 

ஒ�ேடாப� 23-25, 2009 
இ�தியவிய� ம���  
தமி� ஆ�� ைமய� 

ேகாெல� ப�கைல�கழக� ெஜ�மனி 

ெச�தி��ளிக� 
� மாநா�� கான ஏ#பா�க� $%& ' வ�� ெகா	%( கி)றன. இ,திெச�ய-ப�ட நிக�/சி 

நிரலி) சமீப�ைதய வ%வ� ெவயியிட-ப�%( கிற� (17-10-2009) இ5ேக  
� தமி� இைணய மாநா� 2009 ெதாட6பான ப�தி7ைகயாள6 மாநா� ஒ), கட�த 29.06.2009 காைல 

11 மணி ' ெச)ைன ப�தி7ைகயாள6 கழக ம	டப�தி� உ�தம� அைம-பி) ஆர�பகால 
தைலவ(� ஆேலாசக(மான ேபராசி7ய6 தி( எ� ஆன�த கி(=ண) தைலைமயி� 
இட�ெப#ற�  

� இைணய மாநா�%#கான ெசய#'>வி) தைலவராக அெம7 காவி) ெப)சி�ேவனியா 
ப�கைல கழக�திைன ேச6�த  டா ட6 வா? ர5கநாத) ெதாழி#ப�கிறா6.  

� தமி� இைணய மாநா� 2009 ஆன� ெஜ6மனியி)  ேகாெல) ப�கைல கழக�தி� எதி6வ(� 
ஒ ேடாப6 23 ெதாட க� 25 வைர நைடெபற ஏ#பாடாகிA�ள�. ஒ ேடாப6 23 மாைல ஆர�பி '� 
மாநா�%� தமி� தகவ� ெதாழி�B�ப� ம#,� தமி� கணினியிய� ச�ப�தமான ெதாழி�B�ப 
அம6&க� இட�ெப,�  

� பதி& ெச�த உ�தம�தி) உ,-பின6க� க�டணெம�&மி)றி ப5'ெப#ற $%A�. உ�தம�தி) 

உ,-பினர�லாதவ6க� மாநா�� அCமதி க�டணமாக 50 Dேரா ெசE�தேவ	�� . ஆகF� 30 

இ#' $) பதி&ெச�A� உ�தம� அைம-பி) உ,-பின6கG ' $)C7ைம அளி க-ப��. 
மாநா��ட) இைண�த நிக�&களாக தமி� ெம)ெபா(� க	கா�சி ம#,� ெதாழிB�ப 
க(�தர5க� ேபா)றவ#றிைன நடா��வத#கான $ய#சிக�  ேம#ெகா��ப�கி)றன. அ�ப#றிய 
ேமலதிக விபர5க� அHவ-ேபா� இ�தள�தி) வாயிலாக அறிய�தர-ப��.  

� தமி� இைணய மாநா� 2009 இ� தம� க��ைரகைள சம6-பி க வி(�I� ஆ6வல6க� 
எதி6வ(� ஆக"# 15 திகதி அ�ல% அத�& '�பாக தம% க#�ைரயி� *+�க,திைன 1-2 

ப க5களி� மாநா�� நிக�/சி ெசய#'>வி#' அC-பி ைவ 'மா, ேவ	ட-ப�கி)றன6. 
ெத7&ெச�ய-ப�� க��ைரயாள6க� தம� க��ைரகளி) '-ைமயான வ/வ,திைன 
ெச1ெட�ப� 30 இ�& '�பாக அC-பி ைவ கேவ	��. க��ைர/?( க5க� ம#,� 
க��ைரக� அC-ப-படேவ	%ய மி�ன2ச� 'கவ3 -  ti2009@infitt.org ஆ'�  

� ெசய#'>வா� ெத7&ெச�ய-ப�� 15 ெதாட க� 20 க��ைரக� மாநா�� ெதாழி�B�ப 
அம6&களி� சம6-பி க-ப�� விள கமளி-பத#' அCமதி க-ப�� .$)ைனய 
மாநா�கைள-ேபாலேவ ஏ#, ெகா�ள-ப�கி)ற க��ைரக� யா&� மாநா�� I�தக�திE� மி) 

வ%வ�திE� (CD/DVD) உ�ளட க-ப�� ெவளியிட-ப��. ேமலதிக தகவ�க5�&>>>  

தமி� இைணய மாநா� 2009 

 
தமி� இைணய மாநா� 2009 எதி6வ(� ஒ ேடாப6� தி5க� 23-25 ேததிகளி� ெஜ6மனியி� 
ேகாெல) (Koeln) நக7� நைடெப,� எ), அறிவி-பதி� உ�தம�தி) ெசய#'> 

மகி�/சியைடகிற�. 
 
த.இ.மா. 2009 சி5க-J7� 2004-� ஆ	� நைடெப#ற த.இ. மாநா�%) வ%வ�ைத  

ெகா	%( '�. இ� தமி� கணிைம, தமி� இைணய� ெதாட6பி� ஏ#ப���ள 
அ	ைமய $)ேன#ற5கைளA�, எதி6ெகா�ள ேநர� சி க�கைளA� ப#றி உைரயா�� 

ெதாழி�B�பவிய� மாநாடாக� தி�டமிட-ப���ள�. கல�தா�வி#'/ ெசறிK��� வைகயி� 
100 நப6கைள ம��ேம கல�� ெகா�ள அைழ க&�ேளா�. 
 
தமி> ' ம��மான ெதாழி�B�ப மாநாடான தமி� இைணய மாநா�%#' உலக5கிE� உ�ள 
தமி� கணினி வ�Eந6கைள வரேவ#கிேறா�. இ�தைகய தமிழிைணய மாநா�க� இத#' 
$)னதாக ெச)ைன (1999,2003), சி5க-J6 (2000,2004), ேகாலால�J6 (2001), சா) பிரா)சிFேகா 
(2002) ஆகிய நகர5களி� நைடெப#,�ளன. ஐேரா-பாவி� நைடெப,வ� இ�ேவ $த� 
$ைறயா'�. 
 



 
த.இ.மா. 2009, மாநா� நட கவி( '� ேகாெல) ப�கைல கழக�தி) இ�தியவி� ம#,� 
தமிழிய� ைமய�தி) M%ய ஒ��ைழ-ேபா� நட�த-ப�கிற�. ேபராசி7ய6 உ�7ேக நி கில? 
அவ6களி) தைலைமயி� இய5'� இ�ைமய� ஐேரா-பாவி� தமி� ஆ�& 'மான தைலசிற�த 
ைமய5களி� ஒ)றா'�. இHவா�& நி,வன�திE�ள தமிழாசி7ய(� ஆ�வாள(மான 
$ைனவ6.தாம? மா��ட), இ(ப� ஆ	�கG ' $)ன6 தமி� இல கிய5கைள 
மி)வ%ேவ#ற ெப(� $ய#சி ெச�தவ(� தமிழா6வல6 '> களி� ெப7�� 
அறிய-ப�டவ(மாவா6. தமிழக�� ' ெவளிேய 50,000 தமி� N�கG ' ேம� ைவ�தி( '� 
ஒேர க�வி நி,வன� இ� எ)ப� 'றி-பிட�த க�. இ�தைகய சிற-Iைடய இHைவேரா-பிய 
நி,வன�தி� தமி� இைணய மாநா�ைட நட��வதி� ெப( மகி�/சியைடகிேறா�.  

$ைனவ6 க�யாண?�தர� 

-தைலவ6 உ�தம�- 

 


