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இந்நிறுவனத்தின் அடிப்படை ந ோக்கம் என்ன? 
புலம்பபயர்ந்த நோடுகளில் வோழும் தமிழர் மற்றும் தமிழர் அல்லோதவர்கள் ஈழத்தமிழர் மற்றும் 

புலம்பபயர்ந்த தமிழர் பற்றிய சமய, கலல, இலக்கிய, பண்போட்டு, அ சியல் மற்றும் வ லோற்று 

மூலங்கலை ஆவணப்படுத்தி லவப்பதும், அலவ பதோடர்போன ஆய்வுகலை ரமற்பகோள்ை 
முன்வரும் சர்வரதச ஆய்வோைர்களுக்கு உதவுவதும் இந்நிறுவனத்தின் அடிப்பலட 

ரநோக்கமோகும். இந்ரநோக்கத்லத அலடயஉதவும் நூலுருவிலும், ஒலி ஒளி வடிவிலும் 

பவளிவந்துள்ை ஆவணங்கலை, அறிக்லககலை, பிற ஆய்ரவடுகலை ரசகரித்துப் போதுகோத்து 

லவத்தல் இந்நிறுவனத்தின் மற்றுபமோரு பணியோகும். 
 

இந்நிறுவனத்தின் பயனீட்ைோளர் யோர்? 

புலம்பபயர்ந்து வோழும் தமிழர்கள், புலம்பபயர்ந்த தமிழர்களின் இ ண்டோம் தலலமுலற 

வழித்ரதோன்றல்கள் மற்றும் ஈழத்துத்; தமிழியல் பதோடர்போன பல்ரவறு ஆய்வுகலை 

ரமற்பகோள்ளும் கல்விசோர் நிறுவனங்களினது ஆய்வு மோணவர்களும், தனிப்பட்ட 

ஆய்வோைர்களும். 
 

இந்நிறுவனத்தின் பயனீட்ைோளர்களுக்கு அனுமதி இலவசமோ? 
ஐர ோப்பிய தமிழ் ஆவணக் கோப்பகமும் ஆய்வகமும் என்ற அலமப்பு ஒரு பபோதுசன நூலகம் 

அல்ல. பிரித்தோனிய அறக்கட்டலையோக (Charity) பதிவுபசய்யப்பட்டது. அதன் ரசலவகள் 

அங்கத்துவம் பபற்றுக்பகோண்ட ஆய்வோைர்களுக்கும், ஆய்வுத்ரதலவ கருதிய 

பயனீட்டோைர்களுக்கும் உரியது. இதன் பயனீட்டோைர்கள் தமது ஆய்வு ரநோக்கம் பற்றிய 

பதளிவோன விப ங்கலை முன்கூட்டிரய வழங்கி, ஐர ோப்பிய தமிழ் ஆவணக் கோப்பகமும் 
ஆய்வகமும் என்ற எமது நிறுவனத்தில் தம்லம அங்கத்தவ ோகப் பதிவுபசய்துபகோள்ை 

ரவண்டும். நிறுவனம் முழுலமயோக பபோதுமக்களின் நிதிவருவோயில் தங்கியிருப்பதோல், சமூக 
உணர்வுள்ைவர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் நிறுவனரீதியோன பதோடர்ச்சியோன நிதி அன்பளிப்புகள் 

ரவண்டப்படுகின்றன.  

 

ஆய்வு மோணவர்கள் தமது ஆய்வுத்நதடவகளுக்கோக ததோைர்புகடள எவ்வோறு ஆரம்பிப்பது? 
நீங்கள் உங்கள் ஆய்வுத்ரதலவக்கு ரவண்டிய முதனிலலத் தகவல்கலை பபற்றுக்பகோள்ை 

உதவும் வலகயில் எமது நிறுவனத்தில் துலறசோர் புலலமபபற்ற கற்ரறோர் அலவ ஒன்று உள்ைது. 

ஆவணச்ரசர்க்லககலை எமது கோப்பகத்தில் மட்டுமல்லோது, பிற தனிப்பட்ட 

ரசகரிப்போைரிடமும் பசன்று போர்லவயிடவும், கை ஆய்வு மற்றும் ரநர்கோணல்களுக்கோன 

வசதிகலையும் பசய்துத வும்முடியும். உங்கள் ஆய்வுபற்றிய பதளிவோன விடயங்கலை 
அதற்குரிய விண்ணப்பப் படிவத்திலன நி ப்பி எமக்கு அனுப்புவதன்மூலம் எமது நிறுவனத்தில் 

இலணய முடியும். நிறுவனத்துடன் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் பதோடர்புபகோண்டு விண்ணப்பப் 

படிவத்லத பபற்றுக்பகோள்ைலோம். 
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நிறுவனத்தின் நசர்க்டககள் எவ்வோறு நமற்தகோள்ளப்படுகின்றன? 

நிறுவனத்திற்கோன ரசர்க்லககள் பலடப்போளிகளிடமிருந்தும், நூல் ரசகரிப்போைர்களிடமிருந்தும் 

அன்பளிப்புகைோகப் பபறப்படுகின்றன. தமது ரசகரிப்புகலை எமது கல்விசோர்அலமப்புக்கு 
வழங்க முன்வருரவோரின் நூல்கலை லண்டனுக்கு எடுப்பிப்பதற்கோன பசலலவ அவர்கைோல் 

சுயமோக ரமற்பகோள்ை முடியோவிட்டோல், அலமப்பின் ஆத வோைர்கள் அச்பசலவிலனப் 

பபோறுப்ரபற்றுக்பகோள்வோர்கள். ரதலவப்படுமிடத்து அத்தியோவசிய ஆவணங்களும் நூல்களும் 

விலலபகோடுத்தும் பகோள்வனவுபசய்யப்படும். 
 



நிறுவனத்தின் நசர்க்டககள் எம்தமோழிகளில் இருக்கும்? துடறசோர்ந்த வடரயடறகள் 

உள்ளனவோ? 

தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் ஐர ோப்பிய பமோழிகளில் அலமந்த ஆவணங்கள் எமது கோப்பகத்தில் 

ரசகரிக்கப்படுகின்றன. ஈழத்தமிழர்கள் எழுதியலவயும், ஈழத் தமிழர் சோர்ந்ததோக பிற 

பமோழியினர் எழுதியலவயுமோக இலவ அலமயும். துலறசோர்ந்த வல யலறகள் எதுவும் 

இல்லல. இவ்வோய்வு நிறுவனம் எவ்வித அ சியல், சமய, சமூக வல யலறகளுக்கும் 

உட்பட்டதல்ல. இந்நிறுவனம் வ ரவற்கும் ஆய்வோைர்களும் அத்தலகய கட்டுப்போடுகளுக்கு 

உட்பட்டவர்களுமல்ல. எனரவ ஈழத்தமிழர் சோர்ந்ததும், புலம்பபயர் தமிழர் சோர்ந்ததுமோன 

எவ்வலக ஆவணங்களும் இவ்வோவணக் கோப்பகத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ைப்படும். பபோதுவோன 

தமிழ், தமிழர் பதோடர்போன நூல்களும் (அக ோதிகள், சங்க இலக்கியங்கள் ரபோன்றலவ) ஆய்வுத் 

ரதலவ கருதி எமது ரசகரிப்புகளில் இடம்பபறும். 

 

நிறுவனத்துக்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும் சுயமோக நிதி வழங்க விரும்புநவோருக்கோன தகவல் என்ன? 

இந்நிறுவனம் முற்றிலும் சமூக ரநோக்கம் பகோண்ட ஒரு பதோண்டு நிறுவனம். எவ்வித அ சியல், 

சமய, சமூக வல யலறகளுக்கும் கட்டுப்போடுகளுக்கும் உட்படோதது. எனரவ இந்நிறுவனத்தின் 

வைர்ச்சி, உலகத் தமிழ் இனத்தின் ஒரு பிரிவின ோன ஈழத்தமிழ் இனத்தினதும் புலம்பபயர் 
தமிழர்களினதும் சமூக வ லோற்று விழுமியங்கள் மற்றும் இருப்பு பற்றிய தகவல்கலை 

போதுகோத்து தமிழர் அல்லோதவர்களுக்கும், புலம்பபயர்ந்த தமிழர் எதிர்கோலத் 

தலலமுலறயினருக்கும், வழங்குவலத அடிப்பலட ரநோக்கோகக் பகோண்டது. இதன் 
ஆழமோனதும் அறிவோர்த்தமோனதுமோன ரதலவலய புரிந்துபகோள்ளும் ஒவ்பவோருவரும் தம்லம 
இவ்வலமப்பின் பங்கோைர்கைோக இலணத்துக்பகோள்ைரவண்டும் என்பரத எமது 

விருப்பமோகும். அவ்விருப்பத்லத நிலறரவற்ற அடிப்பலடத் ரதலவயோன தனியோன கட்டிட 

வசதி, நூல்ரசர்க்லக, தைபோடம் மற்றும் ஆைணித் ரதலவகளுக்கோக ரபோதிய நிதிவசதிலய 

மோதோந்தம் அல்லது தனிபயோரு நன்பகோலடயோக எவரும் வழங்கலோம். உங்கள் உதவு பதோலக 

எவ்வித குலறந்த பட்ச, அதிக பட்ச வல யலறகலையும் பகோண்டதல்ல. உங்கைோலோன 

பதோலகலய வழங்கலோம். சிறுதுளி பபருபவள்ைம். 
 

வங்கிக் கணக்கு விபரம்: 

 

Bank Name:  Santandar 

Account Name : ETDRC 

Sort Code : 09-01-27 

Account No : 24459051 

IBAN: GB93ABBY09012724459051 (for international transfer) 
 

இந்நிறுவனத்திற்கோன நூல்கள் வழங்குநவோருக்கோன தகவல்: 

(இங்ரக ஆவணங்கள் என்ற பசோற்பதம் நூல்கள், சஞ்சிலககள், அறிக்லககள், லகபயழுத்துப் 

பி திகள், அச்சுருவில் பவளிவந்த, பவளிவ ோத பல்கலலக்கழக மற்றும் கருத்த ங்க ஆய்வுக் 

கட்டுல கள், ஒலி ஒளிப்பதிவுகள் மின்னூல்கள் அலனத்லதயும் குறிக்கும்.) 
தமிழ் ஆங்கிலம் சிங்கைம் மற்றும் ஐர ோப்பிய பமோழிகளில் ஈழத்தமிழர் மற்றும் புலம்பபயர் 

தமிழர் பதோடர்போனதுமோன ஆவணங்கள். 

இலங்லகலயப் பிறப்பிடமோகக்பகோண்ட தமிழர்கள் எம்பமோழியிலும் எழுதிய ஆவணங்கள். 

தமிழ், தமிழர் பற்றிய அலடயோைங்கலை விைக்கும் பன்னோட்டு ஆவணங்கள் 
ரமற்கண்ட அலனத்தும் எமது ரசர்க்லககளுக்கோக ஆத வோைர்களிடமிருந்து 

வ ரவற்கப்படுகின்றன. 

 

ஆவணங்கடள அனுப்ப நவண்டிய முகவரி: 
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இலங்லகயிலிருந்து தமது தனிப்பட்ட ரசகரிப்போன ஆவணங்கலை அன்பளிப்போக வழங்க 

விரும்புரவோர் லண்டனுக்கு அவற்லற அனுப்பும் தபோல் மற்றும் கப்பல் பசலலவ ETDRC 
பபோறுப்ரபற்க ரவண்டும் என்று எதிர்போர்த்தோல் அதற்கோன நடவடிக்லககள் 

ரமற்பகோள்ைப்படும்.  
 

தமது ரசகரிப்புகலை ஒரு குறித்த விலலக்கு விற்பலன பசய்ய விரும்பும் ரசகரிப்போைர் தமது 
ஆவணங்களின் பட்டியல் ஒன்லறயும் அதற்கு எதிர்போர்க்கும் பணத்பதோலகலயயும் குறிப்பிட்டு 

எழுத்து மூலமோக எம்முடன் பதோடர்பு பகோள்ைரவண்டும். இத்தலகய நிலலயில் ஆவணங்கள் 

ரதர்வுபசய்யப்பட்ரட பகோள்வனவு பசய்யப்படும். எமது ஆய்வகம் ஒரு தர்ம 
ஸ்தோபனமோலகயினோல் வர்த்தகரீதியில் தனிநபர்கள் நூல்கலை லோபரநோக்கம் கருதி விற்பலன 

பசய்வது தவிர்க்கப்படும்.  
 

எமது இந்தக் கல்விசோர் சமூக அலமப்பின் பணியின் ரதலவலய உைப்பூர்வமோக 
உணர்ந்துபகோண்ட ஒவ்பவோருவரும் ஏரதோ ஒருவலகயில் தம்மோலோன உதவிலய நல்கரவண்டும் 

என்பரத எமது எதிர்போர்ப்போகும். யோர ோ ஒருவர் எதற்கோகரவோ பசய்கிறோர்கள் என்றி ோமல் 

எமக்கோக நோரம கட்டிபயழுப்பரவண்டிய ஈழத்தமிழர் அறிவியல் இல்லம் இது. அதற்கோன 

அத்திவோ த்லத ஆ வோ மின்றி அலமத்திருக்கிரறோம். இதலனக் கட்டி எழுப்பரவண்டியது 

இதலன வோசிக்கும் வோய்ப்புக் கிட்டியுள்ை உங்கள் ஒவ்பவோருவ தும்  கடலமயோகும். 
இக்கடலமயிலிருந்து விலகிச்பசல்ல முலனயும் எவரும் எமது இனத்தின் எதிர்கோலம் பற்றிய 

அக்கலறயற்றவர்கரை. 
 

நன்றி 
 

என்.பசல்வ ோஜோ 
ஸ்தோபக இலணப்போைர் 

ஐர ோப்பிய தமிழ் ஆவணக்கோப்பகமும் ஆய்வகமும். 


