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INFITT thanks the Tamilnadu Government for adopting suitable encoding standards for
Tamil and proposes steps to be taken to promote Tamil Computing further.

Chennai, 27th Jun 2010

International Forum for Information Technology in Tamil (INFITT), the global body of the Tamil
computing experts and enthusiasts, thanks the Government of Tamilnadu for accepting Unicode
as the main encoding standard and TACE - 16 as the only alternative encoding standard for
Tamil computing. INFITT also recommends ways to promote Tamil computing and carry the
spirit of continuity in Tamil.

During the ninth Tamil Internet Conference, held on June 23 - 27, 2010 (TI 2010) along with the
World Classical Tamil Conference, the Government of Tamilnadu, accepting the
recommendation of INFITT, has issued a G.O. announcing a historic decision.

The G.O. (Ms) No. 29, dated 23/06/2010, states that the government has decided to migrate
from the existing 8-bit encoding systems such as TAB/TAM to 16-bit encoding. The government
formulates to use Unicode as the main 16-bit encoding "to be used in all applications where
support for Tamil is available" and use TACE - 16 (Tamil All Character Encoding) as the only
alternative encoding "where support for Unicode is not available partially or fully."

The G.O. also pinpoints all relevant technical considerations and guidelines to be followed for
the standards to ensure a seamless usage across the various types of uses, especially for egovernance.
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INFITT wholeheartedly welcomes this move and sincerely thank the Honourable Chief Minister
of Tamil Nadu Dr. Kalaignar M Karunanidhi for accepting its recommendations based on the
convergence resolution of INFITT and for acting immediately by issuing the G.O.

Such an issuance of G.O has resolved one of the major areas of concern to use Tamil in
computers, internet and digital devices. INFITT’s recommendation to the Government makes
the slogan of "Engum Thamizh, Ethilum Thamizh" a reality, as it enables Tamil to be used in all
print and digital media with no complication or loss of data.

Along with its earlier recommendations on encoding, INFITT has recommended to the
Government to set up a state of the art research center for Computational Linguistics and
Language Technology with special reference to Tamil at the University of Madras to focus on
Tamil research and to develop high level Language Technologies in the fields of speech
recognition, handwriting recognition, and machine translation. INFITT is of the firm view that
appropriate measures have to be taken now and that the establishment of such center is the
right step towards next level of activities promoting Tamil computing, as the intractable issues of
font standardization had been resolved for the better.

Prof.N.Deivasundaram of the University of Madras said: “An Advanced Centre for
Computational Linguistics and Language Technology with special reference to Tamil should be
established at University of Madras to develop Modern Tamil from its evergreen classical
language status to the much needed electronic language status – as a language suitable for all
computing tasks to meet the expectations and challenges of globalization as well as to help in
bridging the gap in Tamil society existing due to the “digital divide”.

INFITT also appeals to the Governments of Tamilnadu, Sri Lanka, Singapore and Malaysia to
introduce learning of Tamil digital input methods as part of Tamil curriculum in the schools. This
move would make Tamil students know Tamil typing at an early age and enable them to use
Tamil over the Net and Digital devices. This will make a huge impact on the younger generation
that is otherwise feared of losing interest in Tamil.
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On conclusion of the event, the INFITT chair Mr. T.N.C.Venkatrangan said: "Language,
technology and linguistics experts from countries such as Singapore, Malaysia, Sri Lanka,
Canada, the USA, Britain, South Korea and Germany besides all over India participated in great
enthusiasm in TI2010. Several hundred scholars and participants from the World Classical
Tamil Conference too attended the Internet Conference sessions and learned the developments
happening in the area of language computing and possibilities. On behalf of INFITT we
sincerely thank Government of Tamil Nadu for the historic event”

Tamil Internet 2010 was also a great experience for the experts and users alike. The conference
was attended by over 500 delegates and observers. Over 110 papers were read in 4 halls,
over the 4 days. The conference proceedings containing all the papers, numbering 900 pages,
were released as a book and in an electronic CD format. The Tamil Internet Exhibition was
attended by a huge number of Tamils, exceeding a hundred thousand over the five days.
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அச்சிற்கான ெசய்தி ெவளியீடு

ெபாருத்தமான குறிேயற்றுத் தரங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்ட தமிழ்நாடு அரசிற்கு
நன்றிகைளத் ெதrவித்து, தமிழ்க் கணிைமைய ேமலும் வள,க்கும் படிகைள
உத்தமம் முன்னுைரக்கிறது.

ெசன்ைன, 27 ஜூன் 2010
தமிழ்நாடு அரசு அண்ைமயில் யுனிக்ேகாைட(Unicode) முக்கியக் குறிேயற்றத்
தரமாகவும், தமிழ் அைனெயழுத்து குறியீட்ைட (TACE 16) ஒேர மாற்றுக்
குறிேயற்றுத் தரமாகவும், ஏற்றுக் ெகாண்டதற்குத் தமிழ்க் கணிைம வல்லுந,,
ஆ,வல, அடங்கிய உலகத் தமிழ்த் தகவல் ெதாழில்நுட்ப மன்றம். (உத்தமம்)
நன்றி ெதrவிக்கிறது. அேதாடு, எதி,காலத்திற் தமிழ்க்கணிைமைய
வள,ப்பதற்கும், தமிழ்த்ெதாட,ச்சிையக் உயிேராட்டத்ேதாடு ெகாண்டு ெசல்லவும்
ஆன வழிமுைறகைள இந்நிறுவனம் பrந்துைரக்கிறது.

ஜூன் 23-27, 2010 ேததிகளில் உலகத் தமிழ்ச் ெசம்ெமாழி மாநாட்ேடாடு நடந்த
ஒன்பதாவது தமிழ் இைணய மாநாட்டில் (தமிழ் இைணயம் 2010) உத்தமத்தின்
பrந்துைரைய ஏற்று, வரலாற்று முடிெவடுத்து தமிழ்நாடு அரசு ஓ,
அரசாைணைய ெவளியிட்டது.

23/06/2010 இல், (Ms) எண். 29, என்று ெவளிவந்த அந்த அரசாைணயின் படி,
தமிழ்நாடு அரசு தன் ெசயற்பாடுகளில், இப்ேபாதிருக்கும் TAB/TAM ேபான்ற 8T.N.C.Venkata Rangan
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மைடக் குறிேயற்றங்களில் இருந்து 16 மைடக் குறிேயற்றத்திற்கு நகர முடிவு
ெசய்திருக்கிறது. இனி வருங்காலங்களில் ”எந்ெதந்தப் பயனாக்கங்களில்
யுனிக்ேகாடின் (Unicode) வழி தமிைழப் பயன்படுத்த வைகயிருக்கிறேதா, அங்கு
அைதேய முக்கிய 16 மைடக் குறிேயற்றமாய்க் ைகயாள்வது” என்றும்,
”எங்ெகல்லாம் யுனிக்ேகாட்டிற்கான பின்னூக்கம் அைமயவில்ைலேயா அங்கு
தமிழ் அைனெயழுத்துக் குறிேயற்றத்ைதப் (TACE-16) பயன்படுத்துவது” என்றும்
திட்டமிட்டிருக்கிறது.

பல்ேவறு பயன்பாடுகளின் ேபாது, குறிப்பாக மின்னாளுைமயின் ேபாது, எந்த
ெநருடலுமின்றிப் பயனாகும் வைகயில் இந்தத் தரங்ேளாடு பின்பற்ற ேவண்டிய
நுட்ப விவரங்கைளயும், வழிமுைறகைளயும் இந்த அரசாைண குறிப்பிட்டுச்
ெசால்கிறது.

இந்த ெசயற்பாட்ைட உத்தமம் முழுமனத்ேதாடு வரேவற்கிறது. அேதாடு
தன்னுைடய ஒருங்கைமத் தF,மானத்தின்வழி ெதrவித்த பrந்துைரகைள ஏற்று
உடனடியாக அரசாைன இயற்றிச் ெசயற்பட்ட மாண்புமிகு முதல்வ, முைனவ,
கைலஞ, மு.கருணாநிதி அவ,களுக்கு உளப்பூ,வமாக நன்றி ெதrவித்துக்
ெகாள்கிறது.

இப்படி ஒரு அரசாைண ெவளியிட்டதால், தமிைழக் கணினி, இைணயம், மற்றும்
எண்மவழிக் கருவிகளிற் பயன்படுத்துவதில் இருந்த முக்கியத் தயக்கத்ைத அரசு
முடிவிற்குக் ெகாண்டுவந்திருக்கிறது. எல்லா அச்சு, எண்மவழி ஊடகங்களில்
எந்தக் குழப்பமும் வராமலும், தரவுகள் ெதாைலயாமலும் தமிழ் ெவளியீடு
T.N.C.Venkata Rangan
Chennai
Chairman

S.Maniam
Singapore
Executive Director
(Registered as a Non-Profit Organisation in U.S.A)

www.infitt.org

Va.Mu.Se. Kaviarasan
U.S.A.
Vice-Chairman

தி.ந.ச.ெவகடரக

இ தியா

தைலவ

மணிய
சிக
 இய

ெசய

வா..ேச.கவிஅரச

அெமாிகா

ைண தைலவ

ந

அைமயும்படி அரசிற்கு உத்தமம் அளித்த பrந்துைர இருப்பதால் “எங்கும் தமிழ்,
எதிலும் தமிழ்” என்ற ெசாலவம் உள்ளைமயாகிறது.

ஏற்கனேவ ெகாடுத்த பrந்துைரகேளாடு, இன்ெனாரு பrந்துைரயாகத் தமிைழ
ைமயப் படுத்திக் கணினி ெமாழியியலிலும், ெமாழி நுட்பியலிலும் ஆய்வு
ெசய்யும் வைகயில் ஓ, உய,ைமயத்ைதச் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில்
நிறுவும் படித் தமிழ்நாடு அரைச உத்தமம் ேகட்டுக் ெகாள்கிறது.
ெமாழியியலிலும், கணியறிவியலிலும் ஆய்வு வள,ச்சிப் பணிகள் ெசய்வது,
ேபச்சுணr, ைகெயழுத்துணr, எந்திர ெமாழிெபய,ப்பு ேபான்ற உய,மட்ட
ெமாழிநுட்பியல்கைள உருவாக்கப் ெபrதும் பயன்படும். இதுநாள் வைர
தF,க்கப்பட முடியாதிருந்த குறிேயற்றச் சிக்கல்களுக்கு நல்முடிவு எடுத்த
நிைலயில், கணினி ெமாழியியலுக்குத் ேதைவயான அளவடுகைள
F
இனி
எடுக்கேவண்டும் என்றும், அப்படி ஒரு ைமயத்ைத நிறுவுவது
தமிழ்க்கணிைமயின் அடுத்த மட்டச் ெசயற்பாட்டிற்கு முன்ெனடுக்கும் சrயான
படிக்கல் என்றும் உத்தமம் உறுதியாகக் கருதுகிறது.

இது பற்றிச் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகப் ேபராசிrய, ந.ெதய்வசுந்தரம் ”தமிைழ
ைமயப் படுத்திக் கணினி ெமாழியியலிலும், ெமாழி நுட்பியலிலும் (Language
Technology) ஆய்வு ெசய்யும் உய,ைமயத்ைதச் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில்
நிறுவுவதன் மூலம் என்றும் இளைமேயாடிருக்கும் தமிைழச் ெசம்ெமாழி
நிைலயில் இருந்து நவன
F ெமாழியாக, இன்று ேதைவப்படும் மின்னியியல்
ெமாழியாக, வள,க்க முடியும். ேமலும் நம் ெமாழிைய எல்லாக் கணிைமச்
ெசயல்களுக்கும் உகந்ததாய், உலகமயமாக்கலின் எதி,பா,ப்புக்களுக்கும்
சவால்களுக்கும் இணங்குவதாய், இன்று தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் இருக்கும்
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“தகவல்நுட்பியல் இைடெவளிக்குப் பாலம் அைமப்பதாய்க் ெகாண்டு ெசல்ல
முடியும்” என்று கூறினா,.

ேமேல கூறிய ஆய்வு ைமயத்ேதாடு அல்லாது, உத்தமம் ேவெறாரு
ேவண்டுேகாைளயும் இந்த ேநரத்தில் விடுக்கிறது. அதாவது, பள்ளிகளில் தமிழ்க்
கல்விப் பாடத்ேதாடு, கணினியில் தமிழ் உள்ளிடச் ெசால்லிக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று தமிழ்நாடு, இலங்ைக, சிங்கப்பூ,, மேலசிய அரசுகைள உத்தமம் ேவண்டிக்
ெகாள்கிறது. இந்த முைனப்பு இளம் அகைவயிேலேய தமிழ் மாணவ, தமிழ்த்
தட்டச்சு ெசய்வதற்கும், இைணயம், எண்மவழிக் கருவிகளில் தமிழ்ப்
பயன்பாட்ைடப் ெபருக்குவதற்கும் வைகெசய்யும். அதன்மூலம், தமிழின் ேமல்
விருப்பம் குைறந்து ெகாண்டிருக்கும் இளம் தைலமுைறயினருக்குப்
ெபருந்தாக்கத்ைத அளிக்கும்.

நிகழ்ச்சி முடிந்த ெபாழுது, ”நடந்து முடிந்த தமிழ் இைணயம் 2010 இல் சிங்கப்பூ,,
மேலசியா, இலங்ைக, கனடா, அெமrக்க ஐக்கிய நாடுகள், பிrட்டன்,
ெதன்ெகாrயா, ெஜ,மனி ஆகிய நாடுகைளயும், இந்தியாவின் பல பகுதிகைளயும்
ேச,ந்த ெமாழி, ெமாழியியல், நுட்பியல் வல்லுந,கள் ெபருத்த ஆ,வத்ேதாடு
பங்கு ெகாண்டா,கள். இந்த வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்தி, கூடேவ நடந்த உலகத்
தமிழ்ச் ெசம்ெமாழி மாநாட்டில் பங்குெகாண்ட நூற்றுக்கணக்கான அறிஞ,களும்
ேபராள,களும் பா,ைவயாள,களும் இைணய மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டு
ெமாழிக்கணிைமயின் வள,ச்சிகைளயும், இனிேமலும் நடக்கக் கூடிய
வாய்ப்புக்கைளயும் ெதrந்து ெகாண்டா,கள். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
இவ்வளவும் நடப்பதற்கு உறுதுைணயாய் இருந்த தமிழ்நாடு அரசிற்கு உத்தமம்
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ைண தைலவ

ந

தன் நன்றிையத் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிறது.” என்று உத்தமத்தின் தைலவ,
தி.ந.ச.ெவங்கடரங்கன் கூறினா,.:

தமிழிைணயம் 2010 எல்லா வல்லுந,, ஆ,வல,களுக்கும் ெபரும் பட்டறிைவக்
ெகாடுத்தது. இம்மாநாட்டில் 500 ேபராள,களும், பா,ைவயாள,களும் கலந்து
ெகாண்டன,. இது தவிர, 110 கட்டுைரகளும் 900 பக்கங்களும் அடங்கிய மாநாட்டு
நடப்புகள் ஒரு ெபாத்தகமாகவும் மின்னியியல் குறுவட்டாகவும்
ெவளியிடப்பட்டன. தமிழ் இைணய மாநாட்ைட ெயாட்டி நடந்த கண்காட்சிைய
பல லட்சத்துக்கும் ேமற்பட்ட தமிழ்மக்கள் கண்டு களித்தன,.
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