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பாரதி அழகுத் தமிழ்
அறிமுகம்

 ேமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்களுக்கோன ்ேலை பேை ஆண்டு்களோ்க நிைவிைரும 
சூழலில், அலேப் பூர்த்தி சசய்யும விேமோ்க சோகபீஸ் அறக்கடடைலளயுடைன இலைந்து பேோரதி 
புத்ே்கோையம இமமுயற்சிலய ேங்்கள் பேோர்லைககு முனலைககிறது. இந்ே எழுத்துருக்கள் 
யோவும ேமிழ்்சசமூ்கம முழுலமயோ்கப் பேயனபேடுத்தும ைல்கயில் அர்ப்பேணிக்கப்பேடுகினறன. 

சிறப்பம்சங்கள் :

 ♦ 808 ேமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள்.

 ♦ 2102 எழுத்துரு ைடிைங்்கள் (சோேோரை, ேடித்ே, சோய்வு மற்றும ேடித்ே சோய்வு 
ைடிைங்்கலள உள்ளடைககியது ).

 ♦ அலுைை்கப் பேயனபேோடு, அ்சசுத் துலறப் பேயனபேோடு, மினபுத்ே்க ைடிைலமப்பு, 
ைலைத்ேள ைடிைலமப்பு என அலனத்துத் ் ேலை்கலளயும பூர்த்தி சசய்யககூடிய 
எழுத்துருக்கள்.

 ♦ திறமூை சமனசபேோருள்்கள், எம.எஸ்,ஆபிஸ், அ்டைோபி சமனசபேோருள்்கள் 
உள்ளிடடை அலனத்து ைல்க சமனசபேோருள்்களிலும பேயனபேடுத்ேத்ேக்கது.

 ♦ ்கணினி்கள், சசல்்பேசி்கள் மற்றும கிண்டில் உள்ளிடடை மினபுத்ே்க பேடிப்பேோன்கள் 
்பேோனறைற்றில் பேயனபேடுத்ேத்ேக்கலை.

 ♦ முலறயோ்க ைல்கப்பேடுத்ேப்பேடடு, ைரிலசப்பேடுத்ேப்பேடடை எழுத்துருக்கள் 
( உலரநலடைக்கோனது, ைலளவு எழுத்துக்கள், ேலைப்புக்கோன 
எழுத்துக்கள், அைங்்கோர எழுத்துக்கள் எனறைோறு ைல்கப்பேடுத்ேப்ப்பேடடு 
ைரிலசப்பேடுத்ேப்பேடடுள்ளன - ைடிைலமப்பில் நீங்்கள் ஒரு எழுத்துருலை மோற்ற 
விருமபினோல் அ்ந்கமோ்க அடுத்ேடுத்ே எழுத்துருக்கள் உங்்களது ்ேலைலயப் 
பூர்த்தி சசய்யும விேமோ்க ைரிலசப்பேடுத்ேப்பேடடுள்ளது.)

 ♦ ர், ரி, ரீ ்பேோனறைற்றிற்கு துலைசயழுத்திலனப் பேயனபேடுத்ேோமல் சரியோன 
முலறயில் ைடிைலமக்கப்பேடடை எழுத்துரு ைடிைங்்கள்.

 ♦ ரூபேோய்க்கோன குறியீடு ( ₹ ) உரிய ஒருங்குறி இடைத்தில் உள்ளடைககியது.

 ♦ ேமிழ் எழுத்துரு ைடிைங்்களுககு நி்கரோன ஆங்கிை எழுத்துரு ைடிைங்்கள்

 ♦ ேமிழ் மற்றும ஆங்கிை எழுத்துரு அளவு ்ைறுபேோடு முலறப்பேடுத்ேப்பேடடுள்ளது.

 ♦ எண்்கள் மற்றும எழுத்துக்களுககிலடை்யயோன அளவு ்ைறுபேோடு 
முலறப்பேடுத்ேப்பேடடுள்ளது.



 பேயனர் ்நோககில் அணுகி, எல்ைோ விேங்்களிலும எளிலமயோ்கப் பேயனபேடுத்துமோறு 
இந்ே எழுத்துருக்கள் ைடிைலமக்கப்பேடடுள்ளன.

 நமது ்ேலைக்்கற்பே எழுத்துருக்கலள நிறுவிப் பேயனபேடுத்திக ச்கோள்ைேற்்கோ்க 
கீழ்க்கண்டைைோறு அலை நடசத்திரக குறியிடைப்பேடடுள்ளன.

•	 அடிப்படைப	்பயன்பபாடு - மூனறு நடசத்திரககுறியிடடை («««) எழுத்துருக்கள் 
்பேோதுமோனலை.

•	 உயர்நிடைப	்பயன்பபாடு - மூனறு  ( «««) மற்றும இரண்டு ( ««) 
நடசத்திரககுறியிடடை எழுத்துருக்கலள நிறுவிப் பேயனபேடுத்ேைோம.

•	 த�பாழில்முடைப	்பயன்பபாடு - அலனத்து எழுத்துருக்கலளயும நிறுவிக 
ச்கோள்ளைோம.

  எழுத்துருக்கலள நிறுவிப் பேயனபேடுத்துங்்கள். உங்்களது ்கருத்து்கலள 
எங்்களுடைன பேகிர்ந்து ச்கோள்ளுங்்கள். அேற்்்கற்பே இந்ே எழுத்துருக்கலள ் மமபேடுத்துைேற்்கோ்க 
நோங்்கள் ்கோத்திருககி்றோம.

31.12.2018	 ்பபாரதி	புத�கபாையம்.
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தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்்கள்
* தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்்களைக் ்கணினியில் தட்டச்சு 
செய்ய என்ன செனசபாருள் ததளை?
 எந்த கூடு்தல் பமன்ப்பாருளின் உ்தவியில்்பாமல் வின்்டபாஸ் 
இயங்கு்தளத்தி்்்ய ்தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துக்ைரள ்தடடச்சு 
ப்சய்யும் வ்சதி உள்ளது. ்தமிழ்நபாடு அைசு மற்றும் ்தமிழ் இரையக் 
ைல்விக்ைழைம் பவளியிடடுள்ள பமன்ப்பாருள்ைரளயும் ் யன்்டுத்திக் 
பைபாள்ள்பாம். Google Input Tool-ஐப ்யன்்டுத்்த்பாம். 

 இனிய்தமிழ்,  NHM Writer. Tavultesoft Keyman,  
E-Kalappai உள்ளிடட ் ் பமன்ப்பாருள்ைள் இ்வ்சமபாை ் திவிறக்ைம்  
ப்சய்யக் கிரடக்கின்றன. லினக்ஸ் மற்றும் MAC ைணினிைளிலும் 
்தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துக்ைரளத் ்தடடச்சு ப்சய்திட முடியும்.

* தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்்களை எநத விளெப்பலள்க 
முளையில் தட்டச்சு செய்ய இ்யலும்?
 ்தமிழ்-99 முரற, இன்ஸ்கிரிபட முரற, ஃப்பானடிக் முரற, 
்பாமினி விர்சப்்ரை முரற, ் ரழய ்தடடச்சு விர்சப்்ரை முரற, 
புதிய ்தடடச்சு விர்சப்்ரை முரற ்்பான்ற எந்த விர்சப்்ரை 
முரறயிலும் ்தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துருக்ைரள ்தடடச்சு ப்சய்ய 
இயலும். விரைவபாைவும், விைல்ைளுக்குச் ்்சபார்வில்்பாமலும் ்தடடச்சு 
ப்சய்திடப ப்பாதுவபாை ்தமிழ்-99 முரற ்ரிநதுரைக்ைப்டுகிறது.



 ♦ அலுைை்கப் பேயனபேோடு, அ்சசுத்துலறப் பேயனபேோடு, 
மினபுத்ே்க ைடிைலமப்பு, ைலைத்ேள ைடிைலமப்பு என 
அலனத்துத் ்ேலை்கலளயும பூர்த்தி சசய்யககூடிய 
எழுத்துருக்கள்.

 ♦ திறமூை சமனசபேோருள்்கள், எம.எஸ்,ஆபிஸ், அ்டைோபி 
சமனசபேோருள்்கள் உள்ளிடடை அலனத்து ைல்க 
சமனசபேோருள்்களிலும பேயனபேடுத்ேத்ேக்கலை.

 ♦ ்கணினி்கள், சசல்்பேசி்கள் மற்றும கிண்டில் உள்ளிடடை 
மினபுத்ே்க பேடிப்பேோன்களிலும  பேயனபேடுத்ேத்ேக்கலை.

பாரதி 
அழகுததமிழ்

8082102எழுத்துருக்கள் 

எழுத்துரு 
ைடிைங்்கள்
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