அலகு 5
பயன்பாட்டுத்தமிழ்
ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்:
சாதிச் சான்றிதழ், வருமான
சான்றிதழ், மருத்துவச் சான்றிதழ், மதிப்பபண்
பட்டியல் என அனனத்தும் ஆவணங்ளே! பபாது
வாழ்க்னகக்கி உதவுபனவ அனனத்தும் ஆவணங்கள்
ஆகும்.

பசப்ளபடுகளும்
கல்பவட்டுக்களும்:
தமிழக வரலாற்னறப் பனைத்தவர்கள்
பசப்ளபடுகள் பற்றியும் கல்பவட்டுகள் பற்றியும்
ஓரேவுக்குத் பதரிந்து இருப்பர். ளவள்விக்குடி
பசப்ளபடுகள், தேவாய்புரம் பசப்ளபடுகள், கூரம்
பசப்ளபடுகள், சிவகாசி பசப்ளபடுகள், பார்வதிபுரம்
பசப்ளபடுகள் முதலியன சிறந்த ஆவணங்களுக்கு
எடுத்துக்காட்ைானனவ.

கல்பவட்டுகள்:
தமிழக ளகாயில்கேில் காணலாகும்
கல்பவட்டுகள் சிறந்த ஆவணங்கோகும்.
பபரும்பாலானனவ தானம் காணிக்னக பற்றி எழுந்த
ஆவணங்கோகும். எனினும் ளவறு வனக
பசய்திகனேயும் கல்பவட்டுகேில் காணலாம்.
கல்பவட்டுகேில் அக்கால மன்னர்கள் பற்றிய
பசய்திகள் பல உள்ேன.

ஆவணம் எழுதும் கனல:
ஆவணம்
எழுதுவது பழங்காலம் முதளல நல்ல வருவாய் குரிய
பணி என்று நன்கு புலனாகின்றது. பட்ை வகுப்பிலும்,
முதுகனல வகுப்பிலும் தமிழ் பயின்ற இனேஞர்கள்
ளமற்பகாள்ேத்தக்க ப் பணியில் இதுவும் ஒன்று.
இத் பதாழிலுக்கு உரிய பயிற்சிகனேயும்
ளதர்வுகனேயும் எதிர்பகாள்ே ளவண்டும்.

இனைக்கால ஆவணங்கேின்
பமாழி நனை:

ஆவணங்கேில்
இைம்பபறும் பமாழிநனை, மிகவும் கலப்பு உனையதாக
மாறிவிட்ைது.

எழுதியவர் பபரும் பரிசு:
பழங்காலத்தில்
பசப்ளபடுகனே எழுதியவருக்கும், கல்பவட்டில்
பபாறித்தவருக்கும் கணிசமான அன்பேிப்புகள்
வழங்கினர். அரசருனைய பமய்க் கீ ர்த்தினய புனனந்த
அறிஞர்கனேயும், ஆவணங்கள் வனரந்த
புலவர்கனேயும் மக்கள் நன்கு மதித்தனர். தமிழ்
பட்ைதாரிகள் இனி ஆவணங்கனே வனரயலாம்
என்று பட்ைம் வழங்கினாளல இந்நினல மாறும்.

ஆவணம் எழுதும் முனற:
ஆவணம்
எழுதுளவார் உலக நனை அறிதல் ளவண்டும். சட்ை
அறிவும் பகாண்டு இருத்தல் நன்று.

தனித்துனற:
நில விற்பனன பத்திரம் ஆயின்
இைம் பபற ளவண்டிய தகவல்கள் பல உள்ேன.
1) விற்பனனக்கு உரிய நிலத்தில் ளவறு யாருக்கும்
உரினம இல்னல என்ற உறுதிபமாழி.
2) நிலத்தின் மீ து பபாறுப்ளபா, நீதிமன்றத் தீர்ப்ளபா
ளவறு வனக வில்லங்களமா ஏதும் இல்னல
என்ற உறுதிபமாழி.

3) நிலத்தின் மீ து அனைமானம் ஏதும் இல்னல
என்ற உறுதி.
4) அப்படி ஏதும் ஏற்படின் தாளம தம் பசலவில்
வில்லங்கத்னத தீர்த்துத் தரும் உறுதிபமாழி.
5) இழப்பு ஏற்பட்ைால் அனத ஈடுபசய்யும்
உறுதிபமாழி முதலியனவ இைம்பபற ளவண்டும்.

வருவாய்:

உதவுகின்ற வனகயில் பணம் ஈட்ை
வாய்ப்பு , வட்டு
ீ
விற்பனன பத்திரம் என்றால்
இருபுறத்தவருளம அன்பேிப்பு வழங்குவர்.

ஆவணங்கேில் நற்றமிழ்:
ஆவணங்கேில் எேிய தமினழப் பயன்படுத்த
ளவண்டும். பிறபமாழிச் பசாற்கனே விலக்கி
னவத்து, பழகிய எேிய பபாருத்தமான
பசறிவானதமிழ்ச்பசாற்கனேப் பயன்படுத்த
ளவண்டும். சான்றிதழ்கள் என வரக்கூடிய
அனனத்துளம ஆவணங்கோகும்.

வினா
1. ஆசிரியர் கடிதம் குறித்து
கட்டுனர வனரக.
2. அலுவலகக் கடிதம் குறித்து
கட்டுனர வனரக.
3. பதிப்பாசிரியர் பணியினன
பதாகுத்துனரக்க.
4. பமய்ப்புத் திருத்தலும்
நூலாக்கப் பணியினன
குறித்து கட்டுனர வனரக.
5. ஆவணங்கள் பற்றி கட்டுனர
வனரக.

திறன் அடிப்பனையிலான
விருப்பப்பாைம் -1
பயன்பாட்டுத் தமிழ்-1
தாள் -1
கா. பட்ைாபிராமன்- பமாழிப்
பயன்பாடு நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
(பி)லிட், 41-பி, சிட்ளகா இன்ைஸ்ைரியல்
எஸ்ளைட் அம்பத்தூர்.
ஆசிரியர் கா. பட்ைாபிராமன்
அவர்களுக்கு நன்றி…

