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சென்னன பன்னாட்டு புத்தகக் காட்சி CIBF – 2023 

ஒப்பந்தங்கள் னகசெழுத்திடுதல் + நினைவு விழா 

 

தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் நிறுவனம், பபாது நூலகத்துறை இயக்குனரகம் மை்றும் 

பபாசி இறைந்து தமிழ்நாடு அரசின் சாரப்ில் பசன்றன பன்னாடட்ு புத்தகக் 

காட்சிறய(CIBF 2023) பசன்றன புத்தகத் திருவிழா அரங்கில் சனவரி 16 முதல் 18 

வறர மூன்று நாட்கள் நடத்தின.  இதன் நிறைவு விழா பசன்றன நந்தனம் 

ஒய்.எம்.சி.ஏ. றமதானத்தில் உள்ள பன்னாடட்ு புத்தகக் காட்சி அரங்கில் ஜனவரி 18 

மாறல 5 மைிக்கு நறடபபை்ைது.  

 

நிறைவு நாளன்று மாை்புமிகு தமிழ்நாடு முதலறமசச்ர ் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள் முன்னிறலயில்  365 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் னகசெழுத்தாகின.  

 

தமிழ் இலக்கியங்கறள உலகளவில் பகாை்டு பசல்லும் முயை்சியின் 

முதை்கட்டமாக தமிழ் பமாழியின் புறனவு மை்றும் அபுறனவு வறக நூல்கறள 

தங்கள் பமாழியில் பமாழிபபயரப்்பு பசய்ய விரும்பும் பவளிநாடட்ு 

பதிப்பகத்தினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு நிதிநல்றக வழங்கும் என அறிவித்திருந்தது. 

பமாழிபபயரப்்பு மை்றும் பதிப்புரிறமகள் பரிமாை்ைத்தின் இறைப்புக் களம் ஆக 

பசன்றன பன்னாடட்ு புத்தகக் காடச்ி பசயல்பட்டது 

 

தமிழ்பமாழி இலக்கியம் மை்றும் தமிழ்நாடு பதிப்பத்துறையின் எதிரக்ாலம், தமிழ் 

இலக்கியங்கறள உலகளவில் எடுத்துச ் பசல்லும் வழிமுறைகள், பன்னாடட்ு 

பமாழிபபயரப்்பு மானியங்கள், பதிப்பகத் துறையின் மாை்று முயை்சிகள், 

பமாழிபபயரப்்பு பதாழில்நுட்பம், காப்புரிறம மை்றும் பமாழிபபயரப்்பு 
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உரிறமகள், நூல்களின் இறைய வைிகம் மை்றும் சில்லறை வைிகமுறைகள், 

புதிதாக பதிப்பகம் பதாடங்குவதை்கான வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக 

உறரயாடல்கள் நறடபபை்ைன.  

 

தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளரக்ள், கவிஞரக்ள், பதிப்பாளரக்ள், ஆய்வாளரக்ள் என 

பலரும் இந்த பன்னாடட்ு புத்தகக் காட்சிறயக் காைவும் பங்குபகாள்ளவும் 

வருறகபுரிந்தனர.்   

 

நிறைவு விழாவில் மாை்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அறமசச்ர ்திரு. அன்பில் 

மககஸ் பபாய்யாபமாழி அவரக்ளும்,  மாை்புமிகு விறளயாடட்ு மை்றும் இறளஞர ்

நலன் துறை அறமசச்ர ் திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரக்ளும், மாை்புமிகு 

சுகாதாரம் மை்றும் மக்கள் நலத் துறை அறமசச்ர ் திரு மா.சுப்பிரமைியன், 

மாை்புமிகு இந்து சமயம் மை்றும் அைநிறலயத் துறை அறமசச்ர ் திரு. 

பி.கக.கசகரப்ாபு அவரக்ளும் பங்ககை்ைனர.்  

 

தமிழ்நாடு அரசு தறலறமச ் பசயலாளர ் திரு. இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ் அவரக்ள் 

வரகவை்புறர ஆை்றினார.்  பசன்றன பன்னாடட்ு புதத்கக் காட்சி அறிக்றகறய 

பதிப்பாளர ்ஆழி. பசந்தில்நாதன் பதாகுத்தளித்தார.் 

 

மாை்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அறமசச்ர ் திரு. அன்பில் மககஸ் 

பபாய்யாபமாழி அவரக்ள் சிைப்புறர ஆை்றினார.்  மாை்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலறமசச்ர ்திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் விழாப் கபருறர ஆை்றினார.்  

 

ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்ட 5 மருத்துவ நூல்கறள 

மாை்புமிகு முதலறமசச்ர ் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவரக்ள் பவளியிட்டார.் அறத 

மருத்துவக் கல்லூரி மாைவரக்ள் பபை்றுக்பகாை்டனர.்  
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பள்ளிக் கல்விக்கான அரசு முதன்றமச ் பசயலாளர ் திருமிகு. காகரல்ா உஷா 

இ.ஆ.ப. அவரக்ள் நன்றியுறர ஆை்றினார.் 

 

இந்த பன்னாடட்ு புத்தகக் காட்சியின் விறளவாக தமிழ்ப் பதிப்பாளரக்ள் – 

எழுத்தாளரக்ளுக்கும் பிை பமாழிகளின் எழுத்தாளரக்ள் – பதிப்பாளரக்ளுக்கும் 

இறடகய ஒப்பந்தங்கள் றகபயழுத்தாயின.  

 

னகசெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் விவரம் 

 

• தமிழில் இருந்து உலக பமாழிகளுக்கு 90 நூலகள் 

 

• தமிழில் இருந்து பிை இந்திய பமாழிகளுக்கு 60 நூல்கள் 

 

• உலக பமாழிகள் மை்றும் பிை இந்திய பமாழிகளிலிருந்து தமிழ் பமாழிக்கு 170 

நூல்கள் 

 

• தமிழ்பமாழி தவிரத்்து பிை இந்திய பமாழிகள் மை்றும் உலக பமாழிகளுக்கு 

இறடயில் 45 நூல்கள் 

 

• ஆக பமாத்தம் 365 நூல்கனள பமாழிபபயரப்்பு பசய்ய புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தங்கள் றகபயழுத்தாகியுள்ளன. 

 

தமிழ்நாடு பாடநூல் மை்றும் கல்வியியல் கழகம் சிைாரக்ளுக்கான நூல்கறள 

பமாழிபபயரப்்பு பசய்ய புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் றகபயழுத்திடட்ுள்ளது. 

மாைவரக்ளுக்கான அறிவியல் புறனகறதகள் மை்றும் மாைவரக்ளுக்கு 

அறிவியல் ஆரவ்த்றதத் தூை்டும் பல்கவறு நூல்கறள பமாழிபபயரப்்பு பசய்யவும் 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

 

தமிழ் வளரச்ச்ித ் துறை நாடட்ுறடறம ஆக்கப்பட்ட தமிழ் நூல்கறள உலக 

பமாழிகளுக்கு பமாழிபபயரப்்பு பசய்ய ஒப்பந்தத்தில் றகபயழுத்திடட்ுள்ளது.  

 

இதுவறர தமிழ் பமாழியிலிருந்து ஏைத்தாழ 100 முதல் 120 நூல்கள் மடட்ுகம உலக 

பமாழிகளுக்கு பமாழிபபயரக்்கப்படட்ு உள்ளன. பசன்றன பன்னாடட்ு புத்தகக் 

காட்சியின் மூலம் ஒகர ஆை்டில் 90 நூல்கள் உலக பமாழிகளுக்கு 
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பமாழிபபயரக்்கப்படுவதும் 60 நூல்கள் பிை இந்திய பமாழிகளுக்கு 

பமாழிபபயரக்்கப்படுவதும் ஒரு சாதறன நிகழ்வாகும். தமிழ் பமாழியின் 

வளமிக்க இலக்கியங்கறளயும் நூல்கறளயும் உலக அளவில் எடுத்துச ்

பசல்வதை்கு பசன்றன பன்னாட்டு புத்தகக் காடச்ி வழிவறக பசய்துள்ளது. 

தமிழிலிருந்து உலக பமாழிகளுக்கு பமாழிபபயரக்்கப்படும் நூல்களுக்கு 

பமாழிபபயரப்்பு நிதிநல்றக (Translation Grants) வழங்கப்படும் என்று மாை்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதலறமசச்ர ் திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் நிறைவு விழாவில் 

அறிவிதத்ார.்  

 

பசன்றன பன்னாடட்ு புத்தகக் காட்சி தமிழ் பமாழிக்கு மடட்ுமல்லாமல் பிை 

இந்திய பமாழிகள் மை்றும் உலக பமாழிகளுக்கும் இறடயிலான அறிவுப் 

பரிமாை்ைதத்ிை்கு உதவி புரிந்திருக்கிைது. இவ்வறகயில் இந்திய பமாழிகள் 

மை்றும் உலக பமாழிகளுக்கு இறடயில் பமாழிபபயரப்்புக்காக 45 புரிந்துைரவ்ு 

ஒப்பந்தங்கள் றகபயழுத்தாகியுள்ளன. பசன்றன பன்னாடட்ு புத்தகக் காட்சி 

முழுறமயான பன்னாடட்ு நிகழ்வாக மாறி இருப்பதை்கு இது ஒரு சான்ைாகும்.  

 

 

 

சபாது நூலக இெக்குநர ்
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