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P R E FA C E

Language as we know, speak, write and hear is not only a medium of communication but
also a path of depicting the culture and heritage of a region. When done in a constructive way, it
takes us to a journey of new learnings, learnings of yet another human race, their culture, their
heritage. Every word spoken, every word written carries with it the essence of its community. So,
preparing something language related not only bears the responsibility to satisfy the needs of its
native speakers but also carries with it a major task of portraying the correct picture of the com
munity to erstwhile non natives. Today, in this world of web, where the number of internet users
are increasing day by day (thanks to social networking sites!), users seek to modernize the web
in their own way. The methods applied have resulted in creation of many localized web sites
where users do everything they used to do previously in English, in their own language. Some of
the operating systems available today are also nearly hundred percent localized. Due to this the
use of localized software, browsers is increasing resulting in gradual growth in the number of na
tive users. All of these is the result of hard labour and sincere effort from several translators,
quality engineers, software engineers and many others. Here is one of the important players in
the game and unmistakenly the most responsible one who contributes a lion’s share of the total
effort. He is the person bestowed with the responsibility of conveying the proper meaning to the
native users. He is the translator, a person who translates the texts of the source language (Eng
lish) to native language. It’s upon him that the entire community depends upon for proper un
derstanding of the subject matter. A translator’s task is so important that even the slightest mis
take can interpret a wrong message and lead to erroneous execution by the user. A small techni
cal fault while translating may cause the application to crash. It’s the severity of the task that de
mands a translator to be well versed in his language, grammatically and technically sound and
with good writing skills. In the present day scenario there are many people who voluntarily con
tribute towards translation as because it’s their mother tongue and they know its application
well. The efforts of these people are great and it’s because of them that localized computer inter
faces are available. But in these efforts the things that lack are consistency in translation, differ
ent translation style and little technical mistakes some times. This happens because the transla
tors are from different geographical locations, have different levels of knowledge and under
standing and have different preference. As such a little help in translation style and convention
might help in providing a universally accepted translation, a computer interface equally accepted
by the community. For this two things are required: 1. Language terminology and 2. Translation
style and convention guide. When referred judiciously, it will result in a technically correct, stan
dardized and consistent translation. A little difference in word can be acceptable but a technical
error is unacceptable. This FUEL translation and convention guide for Tamil has been developed
under FUEL project, a project that has been setup to provide standardized and consistent transla
tion. This guide covers the translation style, grammatical aspects,
technical aspects, writing conventions, glossary and others in brief to help the translators clear
their doubts in translation. It has been prepared with reference to translation efforts that has
been going on in the open source world. For preparing this guide reference has been taken from
popular and accepted grammar books, dictionaries and websites, a list of which can found in the

bibliography section at the end of this guide. A lot of quality translations are going on in the
Tamil community contributing lot towards the creation of Tamil websites, browsers, applications
etc. Tamil language is being used for discussions over social networking sites. Forums, blogs,
events have been organized and are being organized to create awareness among native users
about Tamil, methods to write it in web, and its prolonged use in web. In this process a guide
like this might come in handy for both novice and experienced translators. It can also be consid
ered as a ready reckoner for translation. Considering the scope of this guide, it has been disigned
in a way to serve as a reference guide rather than as of narrative, typical book material.
Readers/users might find the asthetic, page filling text missing in this guide, apologize! We have
tried to cover up the important aspects of translations in this guide in brief. There are chances
that something might have been left out unknowingly. On event of such, a humble notification of
the same will be really appreciated. Feedbacks are most welcome. I hope this guide will be of
some help...
Regards,
Shantha kumar

1 . W H AT

1 . 1 . C O M P U T E R T R A N S L AT I O N
Computer Translation can be described as a set of activities including mainly Translation, Proofreading, etc
those being major pillars of localization of Software, Applications, Desktops, etc. for use with computer and sim
ilar devices. As the number of users preferring native look on their interfaces and informative text they see in
creasing during this fast evolving computer era, the need for localizing the same witnesses a high demand and
expectation. Here comes the responsibility of the translators who involve in localization to transform their trans 
lation skill into the art of creating the localized native language layer for all, that looked in source language
(mostly English) while in their unlocalized state. In this situation a guide to help maintaining consistency and
desirable quality among localized software is of greatly helpful.

1 . 2 . C O M P U T E R T R A N S L AT I O N S T Y L E & C O N V E N T I O N G U I D E
Computer Translation Style & Convention Guide is intended to help making the above said art of
computer translation perfect in terms of consistency in style, terminology, tone and other important aspects. It
does this by proposing and/or guiding the most preferred way of handling the things those usually vulnerable to
be handled in the other way. Thus helps to have in hand the look, usability and user experience of the product
as expected, desirable and most usable.
Computer Translation Style & Convention Guide covers most of the issues commonly encountered
during translation including language specific issues such as grammatical issues, appropriate spelling, honorific
tone usage, punctuation and general issues such as understandability, accuracy, decision to translate or keep in
source language some text which appears to be supposed not to translate like brand names, software names and
trademarks for example.
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2. WHY?
The Computer Translation Style & Convention Guide fulfills the requirment of standardization which is im
portant and helpful to eliminate the issues most commonly encountered while translating computer text, thus
provides better way to create recreated (Localized) look for the originally created computer software and their
documentation (which is in Source Language).
These issues those appear to be less harmful are really have great potential to ruin the actual expected us
ability of any software or documentation. To explain with a simple example, It is really less harmful till a trans 
lator who usually follows the MMDDYYYY format (12311999) for dates do translate 12091999, resulting in
confusion for the reader wheather it is 12th September or 9th December of 1999. The important issues among
these is accuracy (though not language specific). There are many known cases of huge problems arouse due to
mistranslation of legal doccuments. This kind of issues may ruin the actual user experience of a software too.
For example imagine a translator mistranslates “You are about to delete this file permanently, this action can't be
undone” as “You are about to delete this file permanently, this action CAN be undone”, a user who relying on the
localized dialogue if delete his important work file, he has to face the difficulties for the inaccurate localization.
Apart from the serious problems arise due to inaccurate translations, there are many issues which may
cause the user to feel humorous about the localized software or documentation for the errors. For example The
user may feel relaxed to laugh at a translation reads “bullets (of pistol or gun) and numberings” instead of “bul
lets (as in bullet points or dots inserted to highlight a list of items) and numberings”. It is less harmful to be hu
morous than being with nature of causing serious problems, still this would not be the desired output from a lo 
calized software/documentation. To have a realtime picture about the issue caused by inconsistent translation of
frequently used entries in software interfaces, say the strings such as “arguments”, “attributes”, “parameters” are
more vulnerable to the inconsistent translation due to lac of consistency consciousness while translating where
these terms are translated as different terms into target language and used interchangably unintentionally.
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3. TAMIL
According to WikiPedia, Tamil /ˈtæmɪl/ (தமிழ,் ) is a Dravidian language spoken predominantly by Tamil people
of South India and Northeast Sri Lanka. It has official status in the Indian states of Tamil Nadu, Puducherry
and Andaman and Nicobar Islands. Tamil is also an official language of Sri Lanka and an official language of
Singapore. It is legalized as one of the languages of medium of education in Malaysia along with English,
Malay and Mandarin. It is also chiefly spoken in the states of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and An
daman and Nicobar Islands as one of the secondary languages. It is one of the 22 scheduled languages of In 
dia and was the first Indian language to be declared a classical language by the Government of India in 2004.
Tamil is also spoken by significant minorities in Malaysia, England, Mauritius, Canada, South Africa, Fiji, Ger
many, Philippines, United States, Netherlands, Indonesia and Réunion as well as emigrant communities
around the world.
Please visit http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_language for further reading.
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4. STYLE GUIDELINES

4.1. MEANING
The ultimate aim of translation is to present the same meaning in the target language as conveyed in the
source language. Hence Apprehending the source string well and accurate and presenting the same
meaning/message in target language is one of important aspect of translation. While usual text has no risk of
being mistranslated, some instances allow mistranslation even while done by experienced and skilled transla
tors, However they too can be avoided by taking much care in apprehending the source text accurately (with the
help of context sometimes when available).

4.2. ACCURACY
While the level of required accuracy depends on the tone/overall impression applicable or desirable in the
target language, enough care should be taken to avoid inaccurate translation where it may mislead the end user
to unintented meaning. Few example instances to have a better idea follows:
Source

Wrong Translation

Accurate Translation

Error fetching data

பிழைழையையைப் பெபெறும் பதரவ

தரைவைப் பெபெறுவைதில் பபிழைழைய

Missing boot device

விடுபெட்ட பபூட் பசாதனம்

பூட் பசாதனம் ப
விடுபெட்டுள்ளத

No block device path
supplied for '%s'

'%s'க்கு பதடுப்பு பசாதன ப
பொைத ப
ெகாடுக்கப்பெடவில்ைல

'%s'க்கு பெதாகுப்பு ப(ப்ளாக்)
சாதனப் பபொைத ப
ெகாடுக்கப்பெடவில்ைல

4.3. TERMS

TO KEEP AS IN

Notes

ENGLISH

There are several type of entires which are better not to be translated. They should be left in English, such
as Product names (Ex: Firefox, Google Chrome, etc.), Software/Application names (Ex: Linux, Ubuntu, Gnome,
LibreOffice, Rhythmbox, etc.), Companies' legal names (ex: Google Inc., Microsoft, etc), Trademarks names
and/or symbols (Ex: Linux Foundation, Android™, etc) which usually followed by a trademark symbol, Brand
names (Ex: Sony, Samsung, etc.). Addition to these type of entires, text inside <> tags, place holders in any forms
like '&amp;' are also supposed to be left in English.
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Definitions of each type of entries:
Product Name: Product name is the name by which a product would be called legally. Product naming is a
critical part of branding process. Ex: Caterpillar, Reebok, Amazon, etc.
Software/Application Name: Software/Application Name is the name given to a software/application
usually includes from operating systems (like Linux, Fedora, etc.), Software programmes (used on computers)
(like Cheese, Rhythmbox, LibreOffice, etc.) to small apps (installed and used in computer like devices like mo 
bile, tablet, palmtap, etc (like WhatsApp, Talk, Maps, Cheese, etc.)
Company Name: Company Name is the name of an organization registered legally and throught any docu
ments related to its business processes and activities.
Ex: Google Inc., Microsoft, etc
Trademark: Trademark is a symbol, word or words legally registered or established by use as representing
a company or product, usually followed by a ® ("Registered Trade Mark") logo for registered trademark or by a
™ ("Trademark symbol") logo for unregistered trademark or by a ℠ ("Service mark") logo for registered service
mark.
Ex: AirDrop®, Nokia™, Apple iServices℠
Brand Name: Brand Name is a name given by the maker to a product or range of products, especially a
trademark.
Ex: Samsung, Sony, etc.
Tags: An HTML tag is composed of the name of the element (title, bold, etc.) surrounded by angle brack
ets. (Ex:a start tag:<b>, an end tag:</b>)
Source

Wrong Translation

Suggested
Translation

Google Inc.

கூகிள் பஇங்க்.

Google Inc.

Nokia™

ோநாக்கியைா™

Nokia™

Samsung

சாம்சங்

Samsung

Notes

4.4. ACRONY MS
Acronym is the name for a word from the first letters of each word in a series of words (such as FTP,
formed from File Transfer Protocol). Sometimes it may not consist exactly the same initials of a phrase for exam
ple as in HTTP for Hypertext Transfer Ptotocol. In other words, acronyms itself is a form of abbreviation but the
reverse is not true. In all the cases it's better to leave these accronyms as they are (in English commonly).
Few examples:
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Source

Wrong Translation

Suggested Translation

HTTP

எச.ட.ட.பிழ. பor பஎசடடபிழ

HTTP

POP server

பிழ.ஓ.பிழ. பசர்வைர், பபிழஓபிழ ப
சர்வைர், பபிழ.ஓ.பிழ. ப
ோசைவையைகம், பபிழஓபிழ ப
ோசைவையைகம், பபொப் பசர்வைர், ப
பொப் போசைவையைகம்

POP பசர்வைர், பPOP போசைவையைகம்

MAC address (media
access control address)

மாக் பமுகவைர, போமக் பமுகவைர MAC பமுகவைர
எம்.ஏ.ச. பமுகவைர, பஎம்ஏச ப
முகவைர

Notes

4 . 5 . A B B R E V I AT I O N S
An abbreviation is simply a shortened form of a word or phrase. Usually, but not always, it consists of a let
ter or group of letters taken from the word or phrase. For example, the word 'abbreviation' can itself be repre 
sented by the abbreviation 'abbr.', 'abbrv.' or 'abbrev.' it's good to note that an acronym itself is a form of abbrevi 
ation.
Except for acronyms, its better to translate abbreviations into full form.
Source

Wrong Translation

Suggested Translation

Debt. (Department)

ெடப்., debt.

தைற

Val. (Value)

ேவல்., வால்., val.

மதிப ்ப

Conf (Configuration)

கான் . கான் ஃப்.
கான் ஃப க
ி ேரஷன்

அைமவாக்கம்

Dir (Directory)

டர .் ைடர ். ைடரக்டர ி

ேகாப்பகம்or அைடவ
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Notes

Care should be
taken to keep 'DIR'
or 'dir' as it is when it
is part of a location
path (as in
/root/usr/dir/) or part
of a command (as in
'dir -a')

4.6. SIMPLICITY
Since the aim of computer translation is to present the message into target language rather than to make it
more poetic or to add beauty by using complex structure, it's always better to make the translation simple
enough to convey the meaning without any difficulty to the reader in understanding the message. Following are
few examples to show better simple translation vs complicated style.

Source
In the event of a system
crash, a core file can be
retrieved using kdump,
which runs in the context
of a freshly booted kernel,
making it far more reliable
than methods retrieving
within the context of the
crashed kernel.

Translation (Complex)

Translation (Simplified)

கணினி பெசயைலிழையப்பு பநிகழ்வின் ப
ோபொத, பkdump பஐப் ப
பெயைன்பெடுத்தி பபுதிதாக ப
தவைக்கப்பெட்ட பெகர்னலின் ப
சூழையலில் பஇயைங்குகின்ற பஒரு ப
ோகார் போகாப்பு பமீட்கப்பெட ப
முடகின்ற பஇம்முைறயைானத, ப
ெசயைலிழையந்த பெகர்னலின் ப
சூழையலுக்குள்ளாகோவை பமீட்கும் ப
முைறகைள பவிட பமிக ப
நம்பெகமானதாக பஉள்ளத.

Notes

இம்முைறயில், பகணினி ப
ெசயைலிழையக்கின்ற போபொத பபுதிதாக
தவைக்கப்பெடும் பெகர்னலின் ப
சூழையலில் பஇயைங்கும் பஒரு போகார் ப
ோகாப்ைபெ பமீட்க பமுடகிறத. ப
இதனால் பஇம்முைறயைானத ப
ெசயைலிழையந்த பெகர்னலின் ப
சூழையலுக்குள்ளாகோவை போகார் ப
ோகாப்ைபெ பமீட்கின்ற பமற்ற ப
முைறகைள பவிட பமிக ப
நம்பெகமானதாகிறத.

4.7. MESSAGE LENGTH
The message length is an important aspect of any translation particularly in technical translation areas.
Though UA (User assistance) text can be translated little lengthier than the source length, while translating UI
(User interface) strings, it's better to take care to keep the translation as short as possible as lengthy strings
cause any interface related dimension issues like truncation. Though it takes time to make translation concise,
but there is big need to concentrate on this aspect. Few example to show how the translations can be kept short
wherever possible follows:
Source

Translation (Lengthy)

Translation (Concise)

Finish downloading action
by clicking the yellow
button below.

கீழோழைய பஉள்ள பமஞ்சள் ப
ெபொத்தாைன பெசாடுக்குவைதன்
மூலம் பபெதிவிறக்கம் பெசய்யும் ப
ெசயைைல பமுடக்கவம்.

கீழழுள்ள பமஞ்சள் ப
ெபொத்தாைன பெசாடுக்கி ப
பெதிவிறக்கச பெசயைைல ப
முடக்கவம்.

File '%d' is too large to
save in 'example' directory
as it exceeds the allowed
maximum size of 3 MB.

ோகாப்பு ப'%d' பஆனத ப
'example' போகாப்பெகத்தில் ப
ோசமிக்க பமிகப் பெபெரயைத, ப
ஏெனனில் பஅத ப
அனுமதிக்கப்பெடும் ப
அதிகபெட்ச போகாப்பு ப
அளவைான ப3 பMB பஐ பமீறுகிறத.

ோகாப்பு ப'%d' ப
அனுமதிக்கப்பெடும் ப
அதிகபெட்ச போகாப்பு ப
அளவைான ப3 பMB பஐ ப
மீறுவைதால் ப'example' ப
ோகாப்பெகத்தில் போசமிக்க ப
முடயைாத.

Double click here to re-

உங்கள் பகணினிையை பமீண்டும் உங்கள் பகணினிையை ப
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Notes

scan and restart your
system.

ஸ்கோகன் பெசய்த பமீண்டும் ப
தவைக்க பஇங்ோக பஇரண்டு ப
முைற பெசாடுக்கம் ப
ெசய்யைவம்.

மீண்டும் பஸ்கோகன் பெசய்த ப
மறுதவைக்கம் பெசய்யை ப
இங்கு பஇரு பமுைற ப
ெசாடுக்கவம்.

4 . 8 . L E G A L S TAT E M E N T S / N O T I C E S
Generally every software has some sort of legal statements associated with the software. In general it is dif
ficult to translate the legal text, and since it is very critical it's better to leave in English unless the translator is
much confident that the translation doesn't miss or mispresent the meaning contained in source. To take a deci 
sion on this following genral tip can be kept in mind. Generally a clause similar to the one provided below can
be found in many of the legal statement/Notice/Agreement: "Governing Language  Any translation of this Agree
ment is done for local requirements and in the event of a dispute between the English and any nonEnglish versions,
the English version of this Agreement shall govern."
If such clause found in the source, one can proceed with translation, as in case any conflict between trans 
lation and original by default the original would govern. If such clause not found the entire responsibility of pre
senting the legal text to the perfect accuracy is with the transaltor and it may cause problems if any issue in
translation or if the translation itself is being pointed as cause of a problem, better to leave the legal part in Eng
lish.

4.9. CONTEXT
There may be several occurrances where it may require to refer the context (for example, by going through
the previous and next string of the strings which is currently being translated) to know the accurate message the
string wants to convey. So better to use reasoning wherever this comes a situation.
An example:
Source

Wrong translation
Correct translation with Notes
without getting the context the context understood

string 1: With the current
permissions you can do:

string ப1: பதற்ோபொைதயை ப
அனுமதிகளுடன் பநீங்கள் ப
ெசய்யை பமுடயும்: ப

string 2: Add members
string 3: Remove members string ப2: பஉறுப்பிழனர்கைளச ப
ோசர் ப
string 4: Change access
permissions for the
string ப3: பஉறுப்பிழனர்கைள ப
members
அகற்று ப
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string ப1: பதற்ோபொைதயை ப
அனுமதிகைளக் ப
ெகாண்டு பநீங்கள் ப
இவைற்ைறச பெசய்யை ப
முடயும்: ப
string ப2: ப
உறுப்பிழனர்கைளச ப
ோசர்க்கலாம் ப

string ப4: ப
உறுப்பிழனர்களுக்கான ப
அணுகல் பஅனுமதிகைள ப
மாற்று ப

string ப3: ப
உறுப்பிழனர்கைள ப
அகற்றலாம் ப
string ப4: ப
உறுப்பிழனர்களுக்கான ப
அணுகல் பஅனுமதிகைள ப
மாற்றலாம்

4.10. CONSISTENCY
Consistency is an important aspect of translated content. Few factors affecting consistency among several
others are: Consistent terminology, Consistent translation of frequently used entries (ex: click here), Multiple
translators' constribution, Adherence to a common style guide, Availability and usage of proper communication
among translators, etc. Within the scope of translators, they can take much care as possible to make the trans 
lated content/UI look consistent by using available resources. While all the factors are important the terminol
ogy constitutes major part in affecting the consistency, hence it comes very important to follow a glossary which
will be discussed in detail in later chapter.
Example of inconsistency due to lac of common glossary for important terms:
The string "Enter host name" can be translated in many ways as follows:
ி வம்"
"ேஹாஸ் ட ் ெபயைர உள்ளட
ி வம்"
"வழங்கி ெபயைர உள்ளட
"பரவலன் ெபயைர உள்ள ிடவம்"
A common glossary can be helpful to overcome this type of inconsistency.
Example of inconsistency due to lac of guidelines for handling frquently occurring entries:
The string "Failed fetching data" can be translated into many ways as follows:
ி ைடந்தத"
"தரைவப் ெபறவதில ் ேதால்வ ய
ி ைடந்தத"
"தரைவப் ெபறதல் ேதால்வ ய
"தரைவப் ெபறதல் ேதால்வ "ி
"தரைவப் ெபறவதில ் ேதால்வ "ி
் ல"
"தரைவப் ெபற மடயவிலை
ி ை
் ல"
"தரைவப் ெபற இயலவ ல
This type of inconsistency can be overcome by having a prewriten guideline in place for handling fre 
quently occurring phrases/entries/strings/terms
Proper communication between translators is helpful to share among them the available resources like
glossaries, style guides, etc so that inconsistency can be reduced by using them. This is important while multiple
translators' contribution is made for a single project. Among all these, adopting a common style guide is crucial
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to achieve consistency as a style guide can refer Glossary which is to be followed, and other issues and the
proper and better ways to handle them, etc.

4 . 1 1 . W H I T E - S PA C E S
In computer science, white space is any single character or series of characters that represents horizontal or
vertical space in typography. When rendered, a white space character does not correspond to a visual mark, but
typically does occupy an area on a page. There may be different pattern of any language related to white space.
We should properly care and follow the source text and target language rules for placing any extra white space.

4 . 1 2 . A C C E L E R AT O R S
Different applications uses different accelerator markers such as KDE and Mozilla uses ampersand, GNOME
used underscore and OpenOffice uses tilde. Usually in Asian languages where a keyboard is western (en_US),
original English accelerator is being used. So for translating in Tamil as well, original English accelerators are
being used. So we should follow these conventions. We generally put the accelerators at the end of translated
strings in the parentheses with the respective accelerator marker.

Source

Translation (Wrong )

Translation (Correct )

Notes

மறுெபெயைரடு ப(~R)

~Rename

மறுெபெயைரடு ப~R, ப
~R மறுெபெயைரடு

Logout _without Saving

ோசமிக்காமல் பவிடுபெதிைக ப ோசமிக்காமல் பவிடுபெதிைக ப
ெசய் ப_w, ப_w ோசமிக்காமல் ெசய் ப(_w)
விடுபெதிைக பெசய், ப ப
ோசமிக்காமல் ப
_w விடுபெதிைக பெசய்

&Reload page

பெக்கத்ைத பமீோளற்று ப(R), ப
&பெக்கத்ைத பமீோளற்று, ப
&R பெக்கத்ைத பமீோளற்று, ப
பெக்கத்ைத ப&R மீோளற்று, ப
பெக்கத்ைத பR மீோளற்று

பெக்கத்ைத பமீோளற்று ப(&R)

4.13. KEY’S NAME
Key’s name should not be translated. Eg. Backspace, Delete, Enter should not be translated since we still
use the same keyboard as English.
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Source
Press both Ctrl keys
together to change layout.

Translation (Wrong)
தளவைைமப்ைபெ பமாற்ற ப
இரண்டு பகன்ட்ோரால் ப
விைசகைளயும் பஒன்றாக ப
அழுத்தவம்.

Translation (Correct)
தளவைைமப்ைபெ பமாற்ற ப
இரண்டு பCtrl ப
விைசகைளயும் பஒன்றாக ப
அழுத்தவம்.

Press Ctrl and Alt together. கன்ட்ோராைலயும் ப
ஆல்ட்ைடயும் பஒன்றாக ப
அழுத்தவம்.

Ctrl பமற்றும் பAlt ப
இரண்ைடயும் பஒன்றாக ப
அழுத்தவம்.

அழிக்க போபெக்ஸ்கோபெைஸ ப
அழுத்தவம்

அழிக்க பBackspace பஐ ப
அழுத்தவம்

Press Backspace to clear

Notes

4 . 1 4 . T A M I L S P E C I F I C G R A M M AT I C A L I S S U E S
There are several grammatical errors easily can be overlooked while translating. Though they may not look
erroneous at a single glance it's better to avoid grammatical errors to keep up the quality of the translated con 
tent.
In general the following rule is the one most pron to be handled in wrong way while translating into Tamil.
Other type of grammatical issues for a translator who translate into Tamil are very rare, so it's worth going
through the following explanations and example to avoid grammatical errors with this rule regard. The follow
ing reference section (in Tamil) taken mostly from tamil Wikipedia, and edited wherever required.
வைல்லினம் பமிகும் பஇடங்கள் ப
நிைலெமாழியின் பஇறுதியில் பஉள்ள பஉயிர்களின் பமுன்னரும், பயை,ர,ழைய பஎன்னும் பெமய்களின் பமுன்னரும் ப
வைருெமாழி பமுதலில் பவைருகின்ற பக,ச,த,பெ பஎன்னும் பவைல்லின பெமய்கள் பஎந்ெதந்த பஇடங்களில் பமிகும் பஎன்பெைதச ப
சான்றுடன் பகாணலாம். ப
சுட்டு, பவினா பஅடயைாகத் போதான்றியை பெசாற்கள் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல்
அ, பஇ பஎன்பென பசுட்டு பஎழுத்தகள்; பஎ, பயைா பஎன்பென பவினா பஎழுத்தகள். பஇவைற்றின் பமுன்னும், பஇவைற்றின் ப
அடயைாகத் போதான்றியை பஅந்த, பஇந்த, பஎந்த; பஅங்கு, பஇங்கு, பஎங்கு; பஆங்கு, பஈங்கு, பயைாங்கு; பஅப்பெட, பஇப்பெட, பஎப்பெட; ப
ஆண்டு, பஈண்டு, பயைாண்டு; பஅவ்வைைக, பஇவ்வைைக, பஎவ்வைைக, பஅத்தைண, பஇத்தைண, பஎத்தைண பஎன்னும் ப
ெசாற்களின் பமுன்னும் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும். ப
சான்று:
அ ப+ பகாலம் ப= பஅக்காலம் ப
எ ப+ பதிைச ப= பஎத்திைச ப
அந்த ப+ பைபெயைன் ப= பஅந்தப் பைபெயைன் ப
எந்த ப+ பெபொருள் ப= பஎந்தப் பெபொருள் ப
அங்கு ப+ பகண்டான் ப= பஅங்குக் பகண்டான் ப
எங்கு ப+ போபொனான் ப= பஎங்குப் போபொனான் ப
யைாங்கு ப+ பெசன்றான் ப= பயைாங்குச பெசன்றான் ப
அப்பெட ப+ பெசால் ப= பஅப்பெடச பெசால் ப
எப்பெட ப+ பெசால்வைான் ப= பஎப்பெடச பெசால்வைான் ப
ஈண்டு ப+ பகாண்ோபொம் ப= பஈண்டுக் பகாண்ோபொம் ப
யைாண்டு ப+ பகாண்ோபென் ப= பயைாண்டுக் பகாண்ோபென் ப
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அவ்வைைக ப+ பெசய்யுள் ப= பஅவ்வைைகச பெசய்யுள் ப
எத்தைண ப+ பெபெரயைத ப= பஎத்தைணப் பெபெரயைத
ஓர் பஎழுத்தச பெசாற்களின் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல்
ைக, பத, பைத, பபூ, பைம பஎன்னும் பஓர் பஎழுத்தச பெசாற்களின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
ைக ப+ பகுழையந்ைத ப= பைகக்குழையந்ைத ப
ைக ப+ பபிழட ப= பைகப்பிழட ப
த ப+ பபிழடத்தத ப= பதப்பிழடத்தத ப
த ப+ பெபெட்ட ப= பதப்ெபெட்ட ப
த ப+ பபுண் ப= பதப்புண் ப
ைத ப+ பெபொங்கல் ப= பைதப்ெபொங்கல் ப
ைத ப+ பதிருநாள் ப= பைதத்திருநாள் ப
பூ ப+ பபெறித்தாள் ப= பபூப்பெறித்தாள் ப
பூ ப+ பபெல்லக்கு ப= பபூப்பெல்லக்கு ப
ைம ப+ பகூடு ப= பைமக்கூடு ப
ைம ப+ போபெனா ப= பைமப்ோபெனா
குற்றியைலுகரச பெசாற்கள் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல்
வைன்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகரச பெசாற்களின் பமுன்னும், பசல பெமன்ெதாடர் பமற்றும் பஉயிர்த்ெதாடர்க் ப
குற்றியைலுகரச பெசாற்களின் பமுன்னும், பஉயிர்த்ெதாடர் போபொன்ற பஅைமப்ைபெ பஉைடயை பசல பமுற்றியைலுகரச பெசாற்களின் ப
முன்னும் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
•

வைன்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகரம் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
பொக்கு ப+ போதாப்பு ப= பபொக்குத்ோதாப்பு ப
அசசு ப+ பபுத்தகம் ப= பஅசசுப்புத்தகம் ப
எட்டு ப+ பெதாைக ப= பஎட்டுத்ெதாைக ப
பெத்த ப+ பபொட்டு ப= பபெத்தப்பொட்டு ப
இனிப்பு+ பசுைவை ப= பஇனிப்புசசுைவை ப
கற்று ப+ பெகாடுத்தான் ப= பகற்றுக்ெகாடுத்தான்

•

சல பெமன்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகரம் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:

குரங்கு ப+ பகுட்ட ப= பகுரங்குக் பகுட்ட ப
பெஞ்சு ப+ பெபொதி ப= பபெஞ்சுப்ெபொதி ப
தண்டு ப+ பகடதம் ப= பதண்டுக்கடதம் ப
மருந்த ப+ பசீட்டு ப= பமருந்தச பசீட்டு ப
பொம்பு ப+ போதால் ப= பபொம்புத்ோதால் ப
கன்று ப+ பகுட்ட ப= பகன்றுக்குட்ட
இவைற்ைற பவைல்லினம் பமிகாமல் பகுரங்கு பகுட்ட, பமருந்த பசீட்டு பஎன்று பஎழுதினால் பகுரங்கும் பகுட்டயும், பமருந்தம் பசீட்டும் ப
என்று பெபொருள்பெட்டு பஉம்ைமத் பெதாைககள் பஆகிவிடும்.
•

சல பஉயிர்த்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகரம் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
முதகு ப+ பதண்டு ப= பமுதகுத்தண்டு ப
விறகு ப+ பகைட ப= பவிறகுக்கைட ப
பெடகு ப+ போபொட்ட ப= பபெடகுப்ோபொட்ட ப
பெரசு ப+ பபுத்தகம் ப= பபெரசுப்புத்தகம் ப
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மரபு ப+ பகவிைத ப= பமரபுக்கவிைத
முற்றியைலுகரச பெசாற்கள் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல்
தனிக்குறிைல பஅடுத்த பவைருகின்ற பவைல்லின பெமய்யின் போமலும், பபிழற பெமய்களின் போமலும் பஏறிவைருகின்ற ப
உகரம் பமுற்றியைலுகரம் பஎனப்பெடும். பநடு, பபுத, பெபொத, பபெசு, பதிரு, பெதரு, பமுழு, பவிழு பஎன்னும் பமுற்றியைலுகரச ப
ெசாற்களின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
நடு ப+ பகடல் ப= பநடுக்கடல் ப
புத ப+ பபுத்தகம் ப= பபுதப்புத்தகம் ப
ெபொத ப+ பபெணி ப= பெபொதப்பெணி ப
பெசு ப+ போதால் ப= பபெசுத்ோதால் ப
திரு ப+ போகாயில் ப= பதிருக்ோகாயில் ப
ெதரு ப+ பபெக்கம் ப= பெதருப்பெக்கம் ப
முழு ப+ போபெசசு ப= பமுழுப்ோபெசசு ப
விழு ப+ பெபொருள் ப= பவிழுப்ெபொருள்
தனி பெநட்ெடழுத்ைத பஅடுத்ோதா, பபெல பஎழுத்தகைளத் பெதாடர்ந்ோதா பஒரு பெசால்லின் பஇறுதியில் பவைல்லினெமய் ப
அல்லாத பபிழற பெமய்களின் போமல் பஏறி பவைருகின்ற பஉகரமும் பமுற்றியைலுகரம் பஆகும். பஇத்தைகயை பமுற்றியைலுகரச ப
ெசாற்கள் பெபெரும்பொலும் ப‘வ’ பஎன பமுடயும். பஇவைற்றின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினமும் பமிகும்.
சான்று:
சாவ ப+ பெசய்தி ப= பசாவசெசய்தி ப
உணவ ப+ பெபொருள் ப= பஉணவப்ெபொருள் ப
உழையவ ப+ பெதாழில் ப= பஉழையவத்ெதாழில் ப
ெநசவ ப+ பெதாழிலாளி ப= பெநசவத்ெதாழிலாளி ப
ோதர்வ ப+ பகட்டணம் ப= போதர்வக்கட்டணம் ப
கூட்டுறவ ப+ பசங்கம் ப= பகூட்டுறவச பசங்கம் ப
பெதிவ ப+ பதபொல் ப= பபெதிவத்தபொல் ப
இரவ ப+ பகாட்ச ப= பஇரவக்காட்ச
ோவைற்றுைமப் பபுணர்சசயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல்
இரண்டாம் போவைற்றுைம பமுதல் பஏழையாம் போவைற்றுைம பவைைரயிலான பஆறு போவைற்றுைமகள் பஒவ்ெவைான்றும் ப
புணர்சசயில் பமூன்று பவைைகயைாக பவைருகின்றன. ப
1. ோவைற்றுைம பஉருபு பெதாக்கு ப(மைறந்த) பவைருவைத. பஇத போவைற்றுைமத்ெதாைக பஎனப்பெடும். ப
சான்று:
கனி ப+ பதின்றான் ப= பகனிதின்றான்
இத்ெதாடருக்குக் பகனிையைத் பதின்றான் பஎன்று பெபொருள். பகனி பதின்றான் பஎன்பெதில் பஇரண்டாம் போவைற்றுைம ப
உருபொகியை பஐ பெதாக்கு பவைந்தள்ளத. பஎனோவை பஇத பஇரண்டாம் போவைற்றுைமத் பெதாைக.
2. ோவைற்றுைம பஉருபும், பஅதோனாடு போசர்ந்த பவைரும் பசல பெசாற்களும் பெதாக்கு பவைருவைத. பஇத போவைற்றுைம ப
உருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைக பஎனப்பெடும். ப
சான்று:
தயிர் ப+ பகுடம் ப= பதயிர்க்குடம்
இத்ெதாடருக்குத் பதயிைர பஉைடயை பகுடம் பஎன்று பெபொருள். பதயிர்க்குடம் பஎன்பெதில் பஇரண்டாம் போவைற்றுைம ப
உருபொகியை பஐ பஎன்பெதம், பஅதோனாடு போசர்ந்த பவைந்தள்ள பஉைடயை பஎன்பெதம் பெதாக்கு பவைந்தள்ளன. பஎனோவை ப
இத பஇரண்டாம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைக. ப
3. ோவைற்றுைம பஉருபு பவிரந்த பவைருவைத. பஇத போவைற்றுைம பவிர பஎனப்பெடும். ப
சான்று:
கனிையை ப+ பதின்றான் ப= பகனிையைத் பதின்றான்
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ோமோல பகூறியை பசான்றுகைள போநாக்குோவைாம். பவைல்லினம் பஇரண்டாம் போவைற்றுைமத் பெதாைகயில் பமிகாமலும், ப
மற்ற பஇரண்டலும் பமிக்கும் பவைந்தள்ளத பபுலனாகும். பஇதோபொல பஒவ்ெவைாரு போவைற்றுைமயும் பமூவைைகப் ப
புணர்சசயில் பவைல்லினம் பமிக்கும், பமிகாமலும் பவைரும். ப
இனி போவைற்றுைமப் பபுணர்சசயில் பவைல்லினம் பமிகும் பஇடங்கைளப் பபொர்ப்ோபொம். ப
(i) பஇரண்டாம் போவைற்றுைம பவிரயின் ப(ஐ பஉருபு) பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும். ப
சான்று:
ஒலிையை ப+ பகுைற ப= பஒலிையைக் பகுைற ப
பொையை ப+ பசுருட்டு ப= பபொையைச பசுருட்டு ப
கதைவை ப+ பதட்டு ப= பகதைவைத் பதட்டு ப
மலைர ப+ பபெறி ப= பமலைரப் பபெறி
(ii) பநான்காம் போவைற்றுைம பவிரயின் ப(கு பஉருபு) பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
எனக்கு ப+ பெகாடு ப= பஎனக்குக் பெகாடு ப
வீட்டுக்கு ப+ பதைலவி ப= பவீட்டுக்குத் பதைலவி ப
ஊருக்கு ப+ போபொனான் ப= பஊருக்குப் போபொனான்
(iii) பநான்காம் போவைற்றுைமத் பெதாைகயில் பநிைலெமாழி பஅஃறிைணயைாயின் பஅதன்முன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
குறிஞ்ச ப+ பதைலவைன் ப= பகுறிஞ்சத் பதைலவைன் ப(குறிஞ்சக்குத் பதைலவைன்) ப
பெைட ப+ பதளபெதி ப= பபெைடத்தளபெதி ப(பெைடக்குத் பதளபெதி) ப
கூலி ப+ பபெைட ப= பகூலிப்பெைட ப(கூலிக்குப் பபெைட)
(iv) பஇரண்டாம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும். ப
சான்று:
நைக ப+ பகைட ப= பநைகக்கைட ப(நைகையை பவிற்கும் பகைட) ப
தயிர் ப+ பகுடம் ப= பதயிர்க்குடம் ப(தயிைர பஉைடயை பகுடம்) ப
எலி ப+ பெபொறி ப= பஎலிப்ெபொறி ப(எலிையைப் பபிழடக்கும் பெபொறி) ப
மலர் ப+ பகூந்தல் ப= பமலர்க்கூந்தல் ப(மலைர பஉைடயை பகூந்தல்) ப
ெநய் ப+ பகுடம் ப= பெநய்க்குடம் ப(ெநய்ையை பஉைடயை பகுடம்)
(v) பமூன்றாம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
ெவைள்ளி ப+ பகிண்ணம் ப= பெவைள்ளிக் பகிண்ணம் ப(ெவைள்ளியைால் பஆகியை பகிண்ணம்) ப
இரும்பு ப+ பெபெட்ட ப= பஇரும்புப் பெபெட்ட ப(இரும்பிழனால் பஆகியை பெபெட்ட)
ோதங்காய் ப+ பசட்னி ப= போதங்காய்ச பசட்னி ப(ோதங்காயைால் பஆன பசட்னி)
பிழத்தைள ப+ பகுடம் ப= பபிழத்தைளக் பகுடம் ப(பிழத்தைளயைால் பஆன பகுடம்)
(vi) பநான்காம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பெபெரும்பொலும் பமிகும். ப
சான்று:
ோகாழி ப+ பதவைனம் ப= போகாழித் பதவைனம் ப(ோகாழிக்கு பஉரயை பதவைனம்) ப
குழையந்ைத ப+ பபொல் ப= பகுழையந்ைதப் பபொல் ப(குழையந்ைதக்கு பஏற்ற பபொல்)
(vii) பஐந்தாம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
வைாய் ப+ பபொட்டு ப= பவைாய்ப்பொட்டு ப(வைாயிலிருந்த பவைரும் பபொட்டு) ப
கனி ப+ பசாறு ப= பகனிசசாறு ப(கனியிலிருந்த பஎடுக்கப்பெடும் பசாறு)

Computer Translation Style & Convention Guide for Tamil

(viii) பஏழையாம் போவைற்றுைம பஉருபும் பபெயைனும் பஉடன்ெதாக்க பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
தண்ணீர் ப+ பபொம்பு ப= பதண்ணீர்ப்பொம்பு ப(தண்ணீரல் பஉள்ள பபொம்பு)
ெசன்ைன ப+ பகல்லூர ப= பெசன்ைனக் பகல்லூர ப(ெசன்ைனயில் பஉள்ள பகல்லூர)
மதைர ப+ போகாயில் ப= பமதைரக்ோகாயில் ப(மதைரயில் பஉள்ள போகாயில்)
மைல ப+ பபொம்பு ப= பமைலப்பொம்பு ப(மைலயில் பஉள்ள பபொம்பு) ப
(ix) பஆறாம் போவைற்றுைமத் பெதாைகயில் பநிைலெமாழி பஅஃறிைணயைாய் பஇருப்பிழன், பஅதன் பமுன்னர் பவைரும் பவைல்லினம்
மிகும். ப
சான்று:
கிளி ப+ பகூண்டு ப= பகிளிக்கூண்டு ப
புலி ப+ பகுட்ட ப= பபுலிக்குட்ட ப
நர ப+ பபெல் ப= பநரப்பெல் ப
வைாைழைய ப+ பதண்டு ப= பவைாைழையத்தண்டு ப
எருைம ப+ பெகாம்பு ப= பஎருைமக் பெகாம்பு ப
ோதர் ப+ பசக்கரம் ப= போதர்சசக்கரம்
அல்வைழிப் பபுணர்சசயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல்
அல்வைழிப் பபுணர்சசயில் பவைரும் பெதாடர்கள் பெதாைக பநிைலத்ெதாடர், பெதாகாநிைலத் பெதாடர் பஎன ப
இருவைைகப்பெடும். பஇவ்விரு பவைைகத் பெதாடர்களில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும் பஇடங்கைளப் பபெற்றிப் பபொர்ப்ோபொம். ப
•

ெதாைக பநிைலத் பெதாடர்களில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப

அல்வைழிப் பபுணர்சசயில் பவைரும் பெதாைகநிைலத் பெதாடர்கள் பவிைனத்ெதாைக, பபெண்புத்ெதாைக ப
(இருெபெயைெராட்டுப் பபெண்புத்ெதாைகயும் பஇதில் பஅடங்கும்), பஉவைைமத் பெதாைக, பஉம்ைமத்ெதாைக, பஅன்ெமாழித் ப
ெதாைக பஆகியை பஐந்தம் பஆகும். பஇத்ெதாைகநிைலத் பெதாடர்களில் பஎந்ெதந்தத் பெதாடர்களில் பவைல்லினம் பமிகும் ப
என்பெைதப் பபொர்ப்ோபொம். ப
i) பபெண்புத்ெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
சவைப்பு ப+ பதணி ப= பசவைப்புத்தணி ப
புதைம ப+ பெபெண் ப= பபுதைமப்ெபெண் ப
தைம ப+ பகுணம் ப= பதைமக்குணம் ப
ெவைள்ைள ப+ பதாள் ப= பெவைள்ைளத்தாள் ப
ெமய் ப+ பெபொருள் ப= பெமய்ப்ெபொருள் ப
ெபொய் ப+ பபுகழ் ப= பெபொய்ப்புகழ் ப
புத ப+ பதணி ப= பபுதத்தணி ப
ெபொத ப+ பபெண்பு ப= பெபொதப்பெண்பு
ii) பஇருெபெயைெராட்டுப் பபெண்புத்ெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும். ப
நிைலெமாழியில் பசறப்புப் பெபெயைரும் பவைருெமாழியில் பெபொதப்ெபெயைருமாகச போசர்ந்த பவைரும். பஇைடயில் ப
ஆகியை பஎன்ற பபெண்பு பஉருபு பமைறந்த பவைரும். பஇதோவை பஇருெபெயைெராட்டுப் பபெண்புத்ெதாைக பஎனப்பெடும். ப
இருெபெயைெராட்டுப் பபெண்புத்ெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
மார்கழி ப+ பதிங்கள் ப= பமார்கழித் பதிங்கள் ப
ெவைள்ளி ப+ பகிழையைம ப= பெவைள்ளிக் பகிழையைம ப
மல்லிைக ப+ பபூ ப= பமல்லிைகப்பூ ப
சாைர ப+ பபொம்பு ப= பசாைரப்பொம்பு ப
உழையவ ப+ பெதாழில் ப= பஉழையவத்ெதாழில்
iii) பஉவைைமத் பெதாைகயில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
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சான்று: ப
மலர் ப+ பகண் ப= பமலர்க்கண் ப(மலர் போபொன்ற பகண்) ப
தாமைர ப+ பைக ப= பதாமைரக்ைக ப(தாமைர போபொன்ற பைக)
•

ெதாகாநிைலத் பெதாடர்களில் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப

எழுவைாய்த் பெதாடர், பவிளித்ெதாடர், பெபெயைெரசசத் பெதாடர், பவிைனெயைசசத் பெதாடர், பெதரநிைல பவிைனமுற்றுத்
ெதாடர், பகுறிப்பு பவிைனமுற்றுத் பெதாடர், பஇைடசெசால் பெதாடர், பஉரசெசால் பெதாடர், பஅடுக்குத்ெதாடர் பஎன்னும் ப
ஒன்பெதம் பஅல்வைழிப் பபுணர்சசயில் பவைரும் பெதாகாநிைலத் பெதாடர்கள் பஆகும். பஇவைற்றுள் பஎந்ெதந்தத் பெதாடர்களில் ப
வைரும் பவைல்லினம் பமிகும் பஎன்பெைதப் பபொர்ப்ோபொம். ப
i) பஈறுெகட்ட பஎதிர்மைறப் பெபெயைெரசசத்தின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகும்
ெபெயைெரசசத்தில் பஒரு பவைைக பஈறுெகட்ட பஎதிர்மைறப் பெபெயைெரசசம் பஆகும். பஅறியைாத பஎன்பெத பஎதிர்மைறப் ப
ெபெயைெரசசம். பஇதன் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகாத. பசான்று: பஅறியைாத பபிழள்ைள. பஆனால் பஅறியைாத ப
என்பெதில் பஉள்ள ப‘த’ பஎன்னும் பஈறு பெகட்டு ப(மைறந்த), பஅறியைா பஎன பநிைலெமாழியில் பநிற்கும். பஇத ப
ஈறுெகட்ட பஎதிர்மைறப் பெபெயைெரசசம் பஆகும். பஇதன் பமுன் பவைருெமாழி பமுதலில் பவைரும் பவைல்லினம் பகட்டாயைம் ப
மிகும். பசான்று: பஅறியைா ப+ பபிழள்ைள ப= பஅறியைாப்பிழள்ைள.
ஈறுெகட்ட பஎதிர்மைறப் பெபெயைெரசசத்தின் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகுதலுக்கு போமலும் பபெல பசான்றுகள் பகாட்டலாம். ப
அைவை பவைருமாறு:
ெசல்லா ப+ பகாசு ப= பெசல்லாக் பகாசு ப(ெசல்லாத பகாசு) ப
ஓடா ப+ பகுதிைர ப= பஓடாக் பகுதிைர ப(ஓடாத பகுதிைர) ப
தரா ப+ பசக்கல் ப= பதராச பசக்கல் ப(தராத பசக்கல்) ப
காணா ப+ பெபொருள் ப= பகாணாப் பெபொருள் ப(காணாத பெபொருள்)
ii) பஅகர பஈற்று, பஇகர பஈற்று, பயைகர பெமய் பஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன்னும், பவைன்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகர ப
ஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன்னும், பஆக, பஆய் பஎன பமுடயும் பவிைனெயைசசங்களின் பமுன்னும் பவைரும் பவைல்லினம் ப
மிகும். ப
•

அகர பஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
வைர ப+ பெசான்னான் ப= பவைரச பெசான்னான் ப
உண்ண ப+ போபொனான் ப= பஉண்ணப் போபொனான் ப
உட்கார ப+ பபொர்த்தான் ப= பஉட்காரப் பபொர்த்தான்

•

இகர பஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
ஓட ப+ போபொனான் ப= பஓடப் போபொனான் ப
ோதட ப+ பபொர்த்தான் ப= போதடப் பபொர்த்தான் ப
கூறி ப+ பெசன்றான் ப= பகூறிச பெசன்றான் ப
கூட ப+ போபெசனர் ப= பகூடப் போபெசனர் ப

•

யைகர பெமய் பஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
ோபொய் ப+ பபொர்த்தான் ப= போபொய்ப் பபொர்த்தான் ப

•

வைன்ெதாடர்க் பகுற்றியைலுகர பஈற்று பவிைனெயைசசங்களின் பமுன் பவைரும் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று: ப
கற்று ப+ பெகாடுத்தான் ப= பகற்றுக் பெகாடுத்தான் ப
வைாய்விட்டு ப+ பசரத்தான் ப= பவைாய்விட்டுச பசரத்தான் ப
பெடத்த ப+ பெகாடுத்தான் ப= பபெடத்தக் பெகாடுத்தான் ப
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எடுத்த ப+ பதந்தான் ப= பஎடுத்தத் பதந்தான் ப
கடத்த ப+ பகுதறியைத ப= பகடத்தக் பகுதறியைத ப
ைவைத்த ப+ போபொனான் ப= பைவைத்தப் போபொனான் ப
•

ஆக, பஆய், பஎன பஎன்று பமுடயும் பவிைனெயைசசங்களின் பமுன் பவைல்லினம் பமிகல் ப
சான்று:
தருவைதாக ப+ பெசான்னான் ப= பதருவைதாகச பெசான்னான் ப
வைருவைதாய் ப+ பகூறினார் ப= பவைருவைதாய்க் பகூறினார் ப
வைா பஎன ப+ பகூறினார் ப= பவைா பஎனக் பகூறினார்

ோமோல பகாட்டயை பசான்றுகள் பஎல்லாம் பெதரநிைல பவிைனெயைசசங்கள் பஆகும். பவிைனெயைசசத்தில் பகுறிப்பு ப
விைனெயைசசம் பஎன்ற பஒன்றும் பஉண்டு. பஒரு பெதாழிைல பஉணர்த்தம் பவிைனப்பெகுதியிலிருந்த போதான்றுவைத பெதரநிைல
விைனெயைசசம். பசான்று: பஉண்ணப் போபொனான். பஉண் பஎன்ற பவிைனப்பெகுதியிலிருந்த போதான்றியைதால் பஉண்ண பஎன்பெத ப
ெதரநிைல பவிைனெயைசசம். பஒரு பபெண்ைபெ பஉணர்த்தம் பெபெயைர்ப்பெகுதியிலிருந்த போதான்றுவைத பகுறிப்பு பவிைனெயைசசம். ப
சான்று: பெமல்லப் போபெசனாள். பெமன்ைம பஎன்ற பகுணத்ைத பஉணர்த்தம் பெபெயைர்ப்பெகுதியிலிருந்த போதான்றியைதால் ப
ெமல்ல பஎன்பெத பகுறிப்பு பவிைனெயைசசம். பெமாழியியைலார் பஇதைன பவிைனயைைட ப(Adverb) பஎன்று பகுறிப்பிழடுவைர். ப
ோமோல பபொர்த்த பெதரநிைல பவிைனெயைசசம் போபொலோவை பகுறிப்புவிைனெயைசசத்தின் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகும்.
சான்று:
நிைறயை ப+ போபெசுவைான் ப= பநிைறயைப் போபெசுவைான் ப
இனிக்க ப+ போபெசுவைான் ப= பஇனிக்கப் போபெசுவைான் ப
நன்றாக ப+ பெசான்னான் ப= பநன்றாகச பெசான்னான் ப
ோவைகமாக ப+ பகூறினான் ப= போவைகமாகக் பகூறினான் ப
விைரவைாய் ப+ போபெசனார் ப= பவிைரவைாய்ப் போபெசனார் ப
ெமல்ெலன ப+ பசரத்தாள் ப= பெமல்ெலனச பசரத்தாள்
மகர பஇறுதி பெகட்டு பஉயிர் பஈறாய் பநிற்கும் பெசாற்கள் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகல்
புணர்சசயில் பமகர பஇறுதி பெகட்டு, பஉயிர் பஈறாய் பநிற்கும் பெசாற்கள் பமுன்வைரும் பவைல்லினம் பமிகும். ப
சான்று:
மரம் ப+ பகிைள ப> பமர ப+ பக் ப+ பகிைள ப= பமரக்கிைள ப
குளம் ப+ பகைர ப> பகுள ப+ பக் ப+ பகைர ப= பகுளக்கைர ப
ஆரம்பெம் ப+ பபெள்ளி ப> பஆரம்பெ ப+ பப் ப+ பபெள்ளி ப= பஆரம்பெப் பபெள்ளி
ெதாடக்கம் ப+ பகல்வி ப> பெதாடக்க ப+ பக் ப+ பகல்வி ப= பெதாடக்கக் பகல்வி
அறம் ப+ பபெணி ப> பஅற ப+ பப் ப+ பபெணி ப= பஅறப்பெணி ப
கட்டடம் ப+ பகைல ப> பகட்டட ப+ பக் ப+ பகைல ப= பகட்டடக்கைல ப
வீரம் ப+ பதிலகம் ப> பவீர ப+ பத் ப+ பதிலகம் ப= பவீரத்திலகம் ப
மரம் ப+ பெபெட்ட ப> பமர ப+ பப் ப+ பெபெட்ட ப= பமரப்ெபெட்ட ப
பெட்டம் ப+ பபெடப்பு ப> பபெட்ட ப+ பப் ப+ பபெடப்பு ப= பபெட்டப்பெடப்பு
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4 . 1 5 . P U N C T U AT I O N & T E X T C O N V E N T I O N S
The proper use of text convention and punctuations are very vital in any language. According to Wikipedia,
Punctuation marks are symbols that indicate the structure and organisation of written language, as well as into
nation and pauses to be observed when reading aloud. In written English, punctuation is vital to disambiguate
the meaning of sentences. For example, "woman, without her man, is nothing" and "woman: without her, man is
nothing" have different meanings, as do "eats shoots and leaves" and "eats, shoots and leaves". "King Charles
walked and talked half an hour after his head was cut off" is alarming; "King Charles walked and talked; half an
hour after, his head was cut off", less so. The rules of punctuation vary with language, location, register and
time and are constantly evolving. Certain aspects of punctuation are stylistic and are thus the author's (or edi
tor's) choice. Tachygraphic language forms, such as those used in online chat and text messages, may have
wildly different rules. In this section, wikipedia references are mainly used to elaborate and define punctuation.
Here goes the major text convention and punctuation rules for Tamil.
Text Conventions/Punctuation

Usage in English

Usages in Tamil

Bold

Bold face text makes text darker
It is same as English. So please keep
than the surrounding text. With this
the Bold text as Bold in Tamil as well.
technique, the emphasized text
strongly stands out from the rest; it
should therefore be used to highlight
certain keywords that are important
to the subject of the text, for easy
visual scanning of text.

Italics

Text is written in a script style, or the It is same as English. So please keep
use of oblique, where the vertical
the Italicized text as Italics.
orientation of all letters is slanted to
the left or right. With one or the other
of these techniques (usually only
one is available for any typeface),
words can be highlighted without
making them stand out much from
the rest of the text (inconspicuous
stressing). Traditionally, this is used
for marking passages that have a
different context, such as words from
foreign languages, book titles and
the like.

Capitalization

Capitalization is writing a word with
its first letter as a majuscule (uppercase letter) and the remaining letters
in minuscules (lower-case letters), in
those writing systems which have a
case distinction. The term is also
used for the choice of case in text.

There is no upper case letters in
Tamil. So in case we need to
emphasize, can be done by
increasing the font size. But it should
be avoided as well. But making bold
or italics is not a good way.

Ellipsis

Ellipsis (plural ellipses; from the

Discussed in the following section
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Greek: ἔλλειψις, élleipsis,
"omission") is a mark or series of
marks that usually indicate an
intentional omission of a word in the
original text. An ellipsis can also be
used to indicate a pause in speech,
an unfinished thought, or, at the end
of a sentence, a trailing off into
silence (aposiopesis) (apostrophe
and ellipsis mixed). When placed at
the end of a sentence, the ellipsis
can also inspire a feeling of
melancholy longing. The ellipsis calls
for a slight pause in speech.
The most common form of an ellipsis
is a row of three periods or full stops
(...) or pre-composed triple-dot glyph
(…). The usage of the em dash (—)
can overlap the usage of the ellipsis.
The triple-dot punctuation mark is
also called a suspension point,
points of ellipsis, periods of ellipsis,
or colloquially, dot-dot-dot. Ellipses is
written as one unit.
Double Quote

Quotation marks or inverted commas Discussed in the following section
(informally referred to as quotes and
speech marks) are punctuation
marks used in pairs to set off
speech, a quotation, a phrase, or a
word. They come as a pair of
opening and closing marks in either
of two styles: single ('…') or double
("…"). Single or double quotation
marks denote either speech or a
quotation. Neither style—single or
double—is an absolute rule, though
double quotation marks are
preferred in the United States, and
both single and double quotation
marks are used in the United
Kingdom. A publisher’s or author’s
style may take precedence over
national general preferences. The
important rule is that the style of
opening and closing quotation marks
must be matched.

Single Quote

Quotation marks or inverted commas Discussed in the following section
(informally referred to as quotes and
speech marks) are punctuation
marks used in pairs to set off
speech, a quotation, a phrase, or a
word. They come as a pair of
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opening and closing marks in either
of two styles: single ('…') or double
("…"). Single or double quotation
marks denote either speech or a
quotation. Neither style—single or
double—is an absolute rule, though
double quotation marks are
preferred in the United States, and
both single and double quotation
marks are used in the United
Kingdom. A publisher’s or author’s
style may take precedence over
national general preferences. The
important rule is that the style of
opening and closing quotation marks
must be matched.
Square Brackets

Square brackets – also called simply Discussed in the following section
brackets (US) – are mainly used to
enclose explanatory or missing
material usually added by someone
other than the original author,
especially in quoted text.

Curly Brackets

Curly brackets – also called braces
(US) or flower brackets (India) – are
sometimes used in prose to indicate
a series of equal choices.

Round Brackets

Parentheses (singular, parenthesis)
– also called simply brackets (UK),
or round brackets, curved brackets,
oval brackets, or, colloquially,
parentheses – contain material that
could be omitted without destroying
or altering the meaning of a
sentence. Parenthetical phrases
have been used extensively in
informal writing and stream of
conscious literature. Parentheses
may be used in formal writing to add
supplementary information.

Inequality Signs

The mathematical or logical symbols Same as English
for greater-than (>) and less-than (<)
are inequality operators, and are not
punctuation marks when so used.

Angle Brackets

Angle brackets or chevrons are often In general, not used in Tamil.
used to enclose highlighted material.
Some dictionaries use chevrons to
enclose short excerpts illustrating the
usage of words. In Chinese
punctuation, angle brackets are used
as quotation marks. Half brackets
are used in English to mark added
text.
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Discussed in the following section

Full Stop/Period

A full stop (British English) or period
(American English) is the
punctuation mark commonly placed
at the end of sentences. There
should be no space between last
letter and the period. If a title having
exclamation mark is coming at the
end of one sentence, we should not
put full stop.

Comma (,)

Commas are often used to separate Discussed in the following section
clauses. In English, a comma is
generally used to separate a
dependent clause from the
independent clause if the dependent
clause comes first: After I brushed
the cat, I lint-rollered my clothes.
Two independent clauses joined by a
coordinating conjunction (for, and,
nor, but, or, yet, so) or having a
complementary relationship may or
may not be separated by commas,
depending on preferred style, or
sometimes a desire to overcome
ambiguity.

Colon

A colon [ : ] is used before a list or
any explanation that is coming next.

Semi colon

Semicolons are followed by a lower Discussed in the following section
case letter, unless that letter is the
first letter of a proper noun. They
have no spaces before them, but
one space after (possibly two when
using monospaced fonts). The
semicolon (;) is a punctuation mark
with several uses. The Italian printer
Aldus Manutius the Elder established
the practice of using the semicolon
mark to separate words of opposed
meaning, and to indicate
interdependent statements. The
earliest, general use of the
semicolon in English was in 1591;
Ben Jonson was the first notable
English writer to use them
systematically. The modern uses of
the semicolon relate either to the
listing of items, or to the linking of
related clauses.

Question Mark

A question mark [ ? ] is used at the
Discussed in the following section
end of any direct question. But in
indirect question, it is not used. In
general, we should avoid using
question mark with other punctuation
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Discussed in the following section

Discussed in the following section

mark (eg. [ !? ]).
Exclamation Mark

An exclamation mark, exclamation
point, shout pole, or bang (!) is a
punctuation mark usually used after
an interjection or exclamation to
indicate strong feelings or high
volume, and often marks the end of
a sentence. There should be no
space between last letter and the
exclamation mark. If a title having
exclamation mark is coming at the
end of one sentence, we should not
put full stop. Example: "Watch out!"

Discussed in the following section

Slash

A slash is generally being used to
Discussed in the following section
show choice between words it
separates. The slash is also used to
indicate a line break when quoting
multiple lines from a poem, play, or
headline.

Apostrophe

An apostrophe is used in English to
indicate possession. The practice
ultimately derives from the Old
English genitive case: the “of” case,
itself used as a possessive in many
languages. The genitive form of
many nouns ended with the
inflection -es, which evolved into a
simple -s for the possessive ending.
An apostrophe was later added to
replace the omitted e, not his as is
and was widely believed.

Discussed in the following section

Hyphen

A punctuation mark used to join
words and to separate syllables of a
single word.

Discussed in the following section

Dash

A punctuation mark that is similar to Discussed in the following section
a hyphen or minus sign but that
differs from both of these symbols
primarily in length and function. The
most common versions of the dash
are the en dash (–) and the em dash
(—)

The following reference section (in Tamil) taken mostly from tamil Wikipedia, and edited wherever re
quired.
General rules and examples explaining proper usage of above tabled puntuation marks:
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முப்புள்ளி ப ப( ellipsis)  ப(...) ப
மூன்று  ப புள்ளிகளாலாகியை  ப முப்புள்ளி  ப(ஆங்கிலத்தில்  பellipsis;  பகிோரக்க  ப மூலம்:  ப ἔλλειψις,  ப élleipsis  ப =
"விடுபெட்டத") பகீழழ்வைருவைனவைற்ைறக் பகுறிக்கப் பபெயைன்பெடுகிறத: ப
 ப ப ப பவிடுபெட்ட பெசால்/ெசாற்ெறாடர் ப
 ப ப ப பநிறுத்தம் ப
 ப ப ப பசந்தைனத் பெதாடர்சச ப
 ப ப ப பஒலிப்புத் பெதாடர்சச ப
 ப ப ப பஉணர்சச பநீட்டம் ப
முப்புள்ளி பஇடும் பஇடங்கள்:
1) பவைாக்கியைத்தில் பவிடப்பெட்ட பபெகுதிையைக் பகுறிக்க பமுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற.
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅைறயில் பகுடும்பெோம பகூடவிட்டத. பஅம்மா, பஅப்பொ, பஅக்கா... ப
 ப ப ப2) பநூல்களிலிருந்த போமற்ோகாள் பகாட்டும்ோபொத போவைண்டுெமன்ோற பவிடுத்த பெசால்/ெதாடர் பஆகியைவைற்ைறக்
குறிக்க பமுப்புள்ளி பஇட போவைண்டும். ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பயைாயும்  ப ஞாயும்  ப யைாரா  ப கியைோரா...ெசம்புலப்  ப ெபெயைனீர்  ப ோபொல  ப அன்புைட  ப ெநஞ்சம்
தாங்கலந் பதனோவை ப(குறுந்ெதாைக ப- ப40) ப
 ப ப ப ப3) பஎழுத்தில் பநிறுத்தம் பகுறிக்க பமுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பகண்ணன் பதந்திையைக் பைகயில் பவைாங்கியைோபொோத பஅவைன் பெநஞ்சம் பபெடபெடத்தத. பதந்திையை
ெமதவைாகப் பபிழரத்தான். பஅவைன் பகண்கள் பமங்கின...மயைங்கி பவீழ்ந்தான். ப
 ப ப ப ப4) பவைாக்கியைத்தின் பஇறுதியில் பசந்தைனத் பெதாடர்சசையைக் பகுறிக்க பமுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பசலோவைைள பஅங்ோக பமும்ைபெயில்கூட பஅவைன் பஇருக்கலாம்... ப
 ப ப ப ப5) பெசாற்களின் பஒலிப்புத் பெதாடர்சசையைக் பகுறிக்க பமுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅம்மா, பகத்தரக்காய், பகத்தரக்காய்... ப
 ப  ப  ப  ப 6)  பஉணர்சசையை  ப ெவைளிப்பெடுத்திம்ோபொத  ப அத  ப இன்னும்  ப ெதாடர்கிறத  ப என்பெைதக்  ப காட்ட  ப முப்புள்ளி
இடுவைத பமுைற ப
எடுத்தக்காட்டு:  பமருத்தவை பமைனயில் போசர்க்கப்பெட்டருந்த பதன் பதந்ைத பஇறந்தவிட்டார் பஎன்ற பெசய்திையைக்
ோகட்டதம் பெபொன்னி பமயைங்கி பவீழ்ந்தாள்...அவைள் பமூசசு பநின்றுோபொனத... ப
இரட்ைட போமற்ோகாள்குறி ப ப( Double ப Quote ப) ப(" ப")
இரட்ைட போமற்ோகாள்குறி ப பஇடும் பஇடங்கள்:
 ப ஒருவைரன்  ப கூற்ைறத்  ப தனித்தக்  ப காட்டவம்  ப நூல்களிலிருந்த  ப ஏதாவைத  ப பெகுதிையை  ப ஆதாரமாகக்  ப காட்டவம்
இரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
இரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
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 ப ப ப ப1) பஒருவைரன் பகூற்ைறத் பதனித்தக் பகாட்ட பஇரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப"நானும் பவைருகிோறன்" பஎன்றான் பெபொய்யைாெமாழி. ப
 ப  ப  ப  ப2)  பஒரு பநூல் பஅல்லத பகட்டுைரயினின்று பஏதாவைத பஒரு பபெகுதிையை பஆதாரமாக பஅல்லத பதைணயைாகாக்
காட்டும்ோபொத பஇரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  ப "யைாகாவைாராயினும்  ப நாகாக்க"  ப (குறள்  ப127)  பஎன்னும்  ப வைள்ளுவைர்  ப கூற்று  ப இன்றும்
ெபொருளுைடத்தோத. ப
 ப  ப  ப  ப3)  பஒரு பெசால் பஅல்லத பெசாற்ெறாடர் பவைழையக்கமான பெபொருளன்றி போவைறு பெபொருளில் பவைழையங்கப்பெடுகிறத
என்பெைதக் பகாட்ட பஇரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதைலவைருக்கு ப"வைலதைக" பஅவைருைடயை பெசயைலோர பஎன்றால் பமிைகயைாகாத." ப
 ப ப ப ப4) பபெட்டப்ெபெயைைரக் பகுறிக்க பஇரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பவைழையங்கப்பெடும். ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  ப "ெவைண்ணிற  ப ஆைட"  பஇராமமூர்த்தி  ப எங்கள்  ப பெள்ளிக்கு  ப வைந்த  ப பெல  ப வைருடங்கள்
ஆகின்றன. ப
 ப ப ப ப5)ஒரு பெசால்ைலத் பதனித்தக் பகாட்ட பஇரட்ைட போமற்ோகாள்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பவைடெமாழியில் பவைழையங்கும்  ப"தர்மா"  பஎன்பெதம் பதிருக்குறளில் பவைரும்  ப"அறம்"  பஎன்பெதம்
ஒன்ோற பஎனச பசலர் பதவைறாகக் பகருதகின்றனர். ப
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி ப ப( Single ப Quote ப) ப(' ப')
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடும் பஇடங்கள்:
ஒரு  ப ோமற்ோகாளுக்குள்  ப இன்ெனாரு  ப ோமற்ோகாள்  ப வைரும்ோபொத  ப அல்லத  ப ஒரு  ப குறிப்பிழட்ட  ப ெசால்ைலோயைா
ெதாடைரோயைா பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப ப ப ப1) பஒருவைரன் பகூற்றுக்குள் ப(இரட்ைட போமற்ோகாள்குறிக்குள்) பவைரும் பஇன்ெனாருவைரன் பகூற்ைறத் பதனித்தக்
காட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப"திருக்குறள் போதான்றியை பகாலம் பகி.பிழ. பஇரண்டாம் பநூற்றாண்டு பஎன்னும் பகருத்ைத பஏற்கும்
திரு  ப முத்தசாமி,  பஅக்கருத்த  ப'உறுதியைாக  ப நிைலநாட்டப்பெடவில்ைல'  பஎன்றும்  ப கூறுவைத  ப புதிராகோவை  ப உள்ளத"
என்று பஅந்த பஆய்வைாளர் பெமாழிந்தார். ப
 ப ப ப ப2) பஒருவைரன் பஎண்ணத்ைத பெவைளிப்பெடுத்தம் பகூற்ைறத் பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பபூங்காைவை  பஅைடந்ததம், ப'இங்ோக பஇைளப்பொறலாம்'  பஎன்று  பமுடவெசய்தவிட்டான்
கண்ணன். ப
 ப  ப  ப  ப 3)  பஎழுதபெவைர்  ப தம்  ப ோநாக்கில்  ப ஒரு  ப ெசால்ைலோயைா  ப ெதாடைரோயைா  ப தனித்தக்  ப காட்ட  ப ஒற்ைற
ோமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
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 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பகாந்திையை ப'மகாத்மா' பஎன்று பமக்கள் பஅைழையக்கத் பெதாடங்கினர். ப
 ப  ப  ப  ப 4)  பகட்டுைர  ப முதலியைவைற்றில்  ப ெசால்லுக்கான  ப வைைரயைைற,  பகைலசெசால்ைலக்  ப குறிக்கும்  ப பெகுதி,
ெமாழிெபெயைர்க்கப்பெட்ட பபெகுதி போபொன்றவைற்ைறக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பவைள்ளுவைர்  ப'வைான்  ப சறப்பு'  பஎன்னும்  ப அதிகாரத்தில்  ப மைழையயின்  ப ெபெருைமையைப்
ோபொற்றுகிறார். ப
 ப  ப  ப  ப 5)  பசந்திப்பிழன்ோபொத  ப ெதரவிக்கும்  ப ெசாற்கள்,  பதைலப்பு,  பபெழையெமாழி,  பஇலக்கியை  ப ோமற்ோகாள்
ஆகியைவைற்ைறத் பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஅவைர் பயைாைரப் பபொர்த்தாலும் ப'நலம் பதாோன!' பஎன்று பவிசாரக்காமல் பஉைரயைாடைலத் பெதாடங்கமாட்டார்.

•

 ப ப ப ப பகாதலின் போமன்ைமையைக் ப'குயில் பபொட்டு' பஎன்னும் பகவிைதயில் பபொரதியைார் பபொடயுள்ளார். ப

•

 ப ப ப பெசல்வைன் ப'ெசய்வைன பதிருந்தச பெசய்' பஎன்னும் பெகாள்ைகயில் பமிகவம் பபிழடப்புைடயைவைன். ப

•

 ப ப ப பவைள்ளுவைர் ப'இடுக்கண் பவைருங்கால் பநகுக' ப(குறள் ப621)என்று பகூறியுள்ளார். ப
சதர பஅைடப்பு ப( Square ப Brackets ப) ப[ ப]

பிழைற  ப அைடப்புக்குள்  ப தரப்பெடும்  ப ெசய்திக்கு  ப ோமலாக  ப அசெசய்திக்கு  ப ெமருகூட்டும்  ப தகவைல்  ப தர
ோவைண்டுமாயின் பசதர பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. பசதர பஅைடப்பு பஇடும் பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய
தரப்பெடுகின்றன. ப
 ப  ப  ப  ப 1)  பகட்டுைர  ப ஆசரயைர்,  பபெதிப்பொசரயைர்  ப முதலியைவைர்கள்  ப ோமற்ோகாளுக்குள்  ப ோமற்ோகாளில்
இல்லாதவைற்ைறத் பதந்திருப்பெைதக் பகாட்ட பசதர பஅைடப்பு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  ப "சங்க  ப இலக்கியைங்கைளயும்  ப பிழறநூல்கைளயும்  ப[திருக்குறள்]  பஉைரக்கிைடோயை
பெரோமலழையகர் பஎடுத்தாளுகின்றார்." ப
 ப ப ப ப2) பபிழைற பஅைடப்புக்குள் பஇன்ெனாரு பஅைடப்பு போதைவைப்பெடும்ோபொத பசதர பஅைடப்பு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பெதாற்று  ப ோநாய்கள்  ப(காதத்  ப ெதாற்று  ப ோநாய்கள்  ப[  பபெக்.  ப 31],  பமணல்வைார  ப[பெக்.  ப 50])
வையிற்றுப்ோபொக்குக்குக் பகாரணமாக பஅைமயைலாம். ப
பிழைற பஅைடப்பு ப( Curly ப Brackets ப) ப( ப)
கூறப்பெடும் பகருத்திற்கு போமலாகக் பகூடுதல் பதகவைல் பதரும்ோபொத பபிழைற பஅைடப்பு பஇடலாம். ப
 ப  ப  ப  ப1)  பவிரத்தக் பகூறுதல்,  பவிளக்கிக் பகூறுதல்,  பகூடுதல் பதகவைல் போபொன்றவைற்ைறக் பகுறிக்க பவைாக்கியைத்தக்குள்
பிழைற பஅைடப்பு பஇடலாம். ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்:
கல்லூரயில் பவைன்முைறயில் பஈடுபெட்டதற்காக பஇரு பமாணவைர்கள் ப(வையைத ப22, ப23) ப
•
ைகதெசய்யைப்பெட்டார்கள். ப
•

ெசவ்வைாய்க்கிழையைம ப(மார்சசு ப22) பமாைல பஇைச பவிருந்த பநிகழ்ந்தத. ப

•

பெத்தவையைதக்குட்பெட்ட பசறுவைர் பஅைனவைரும் ப(25 போபெர்) பநலோம போபொய்ச போசர்ந்தார்கள். ப
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 ப  ப  ப  ப2)  பஆண்டு,  பமாதம்,  பநாள் பஆகியைவைற்ைறத் பதமிழ் பமுைறயில் பஎழுதம்ோபொத பஅவைற்றிற்கு பஇைணயைான
ஆங்கிலத் போததிையை பஉள்ளடக்கிக் பகாட்ட பபிழைற பஅைடப்பு பஇடலாம். ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பநிகழும்  ப பிழரமாதி  ப ஆண்டு  ப ைவைகாசத்  ப திங்கள்  ப28 ஆம்  ப நாள்  ப(11.6.1999)
ெவைள்ளிக்கிழையைம ப
 ப  ப  ப  ப3)  பதமிழ்ச பெசால்ைல பஅடுத்தப் பபிழறெமாழிச பெசால் பதரப்பெடும்ோபொத பபிழறெமாழிச பெசால்ைலக் பகாட்ட
பிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தகாட்டுகள்: ப
•

உயிர்வைளி ப(oxygen) ப

•

நுண்ணுயிர் பஎதிர்ப்பிழ ப(antibiotic) ப

 ப  ப ப ப4) பதமிழில் பஎழுத்தப் பெபெயைர்ப்புக்கும் பெமாழிெபெயைர்ப்புக்கும் பமூலமான பபிழறெமாழிச பெசால்ைலக் பகாட்ட
பிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅெமரக்க பஅதிபெர் பரானல்ட் போரகன் ப(Ronald பReagan) பகுடயைரசுக்கட்சையைச பசார்ந்தவைர். ப
 ப ப ப ப5) போமற்ோகாளின் பஆதார பநூல் பமற்றும் பஅதன் பவிவைரங்கைளக் பகாட்ட பபிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப  ப ப  பஎடுத்தக்காட்டு: பஇமயைமைலையை பவைருணிக்கும் பபொரதியைார் ப'விண்ைண பஇடக்கும் பமைல பஇமயைம்' ப(பொரதி
பொடல்கள், பெசந்தமிழ் பநாடு, ப9) பஎன்று பகூறுவைார். ப
 ப ப ப6) பநாடகம், பதிைரப்பெடம் பமுதலியைவைற்றின் பஉைரயைாடல் பபெகுதிகளில் பகாட்ச பஅைமப்பு, பபொத்திர ப
வைருணைன, பநடப்பு பமுைற பமுதலியைவைற்றுக்கான பகுறிப்புகைளக் பகாட்ட பபிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பகண்ணன்: ப(ஏளனச பசரப்ோபொடு) பயைார் பவீரன் பஎன்பெத பவிைரவில் பெதரந்தவிடும்! ப
 ப ப ப ப7) பெதாடர் பமுைறயில் பவைரும் பகைதயின் பஅல்லத பகட்டுைரயின் பஇறுதியில் பஅத பமுடவெபெற்றத பஅல்லத
ெதாடர்கிறத பஎன்பெைதக் பகாட்டும் பெசாற்கைள பஉள்ளடக்க பபிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப ப(ெதாடரும்) ப

•

 ப ப ப ப(முற்றும்) ப

 ப  ப ப ப8) பவைரைசயைாகக் பகாட்டப்பெடுபெவைற்றுக்குத் பதரப்பெடும் பஎண் பஅல்லத பஎழுத்ைத பஉள்ளடக்க பஒரு பபுறத்தில்
அல்லத பஇரு பபுறங்களிலும் பபிழைற பஅைடப்பு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப ப1); ப2); ப3) ப

•

 ப ப ப பஅ); பஆ; பஇ) ப
 பமுற்றுப்புள்ளி ப ப(Full ப Stop/ Period ப) ப(.)
முற்றுப்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள்: ப
ஒரு பெசாற்ெறாடர் பஅல்லத பவைாக்கியைம் பமுடவற்றத பஎன்பெைதக் பகுறிக்க பமுற்றுப்புள்ளி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
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முற்றுப்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப ப ப ப1) பகூற்று பவைாக்கியைத்தின் பமுடவில் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதமிழ் பஇலக்கியைம் பகடந்த பஇரு பநூற்றாண்டுகளில் பவிைரவைாக பவைளர்சசயைைடந்தத. ப
 ப ப ப ப2) பஏவைல் பவைாக்கியைத்தின் பமுடவில் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பவிளக்கம் பஅறியை பஇருபெதாம் பபெக்கம் பபுரட்டுக. ப
 ப ப ப ப3) போமற்ோகாள் பெபெற்றுவைரும் பவைாக்கியைத்தின் பஇறுதியில் போமற்ோகாள்குறிக்கு பமுன் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப"ெசய்வைன பதிருந்தச பெசய்க." ப
 ப ப ப ப4) பகிடக்ைக பவைரைசயில் பஅைமக்கும் பபெட்டயைலின் பஇறுதியில் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப ப  பஎடுத்தக்காட்டு: பதிருக்குறளில் பமூன்று பெபெரும் பபிழரவகள் பஉண்டு. பஅைவை: பஅறத்தப்பொல், பெபொருட்பொல்,
காமத்தப்பொல். ப
 ப ப ப ப5) பகிடக்ைக பவைரைசயில் பஅைமக்கும் பமுகவைரயின் பஇறுதியில் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பவை. பஎழில், பகதவ பஎண் ப24, பவைடக்குத் பெதரு, பபூந்தைற, பகன்னியைாகுமர பமாவைட்டம். ப
 ப  ப  ப  ப6)  பஒரு பவைாக்கியைம் பமுழுவைதம் பபிழைற பஅைடப்பிழற்குள் பவைந்தால் பமுடவில் பவைரும் பபிழைற பஅைடப்பிழற்கு
முன்னால் பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பநாட்டுக்கு  ப நற்பெணியைாற்ற  ப மாணவைர்  ப முன்வைர  ப ோவைண்டும்.  ப (பிழறருக்கும்  ப அக்கடைம
உண்டு.) ப
 ப  ப  ப  ப 7)  பஒரு  ப வைாக்கியைத்தின்  ப முடவில்  ப கூடுதல்  ப தகவைல்  ப பிழைற  ப அைடப்பிழற்குள்  ப தரப்பெட்டருந்தால்  ப பிழைற
அைடப்பிழற்கு பெவைளிோயை பமுற்றுப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பசல பஆங்கிலச பெசாற்கள் பெபெருவைழையக்காக பஉள்ளன ப(ோபெப்பெர் போபொன்றைவை). ப

கால்புள்ளி ப ப( Comma) ப(,) ப
கால்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள்:
எழுத்தில்  ப கருத்தகைள  ப ெவைளிப்பெடுத்தம்ோபொத  ப மிகக்  ப குைறந்த  ப அளவ  ப கால  ப இைடெவைளிையைக்  ப குறிக்க
கால்புள்ளி பபெயைன்பெடுகிறத. பகால்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன:
 ப  ப  ப  ப1)  பஒோர பஎழுவைாையைக் பெகாண்டு பஅடுக்கி பவைரும் பமுற்றுவிைனகளுக்கு பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பநீங்கள்  ப ெவைளியிட்டருந்த  ப நைகசசுைவைத்  ப தணுக்குகைளப்  ப பெடத்ோதன்,  பஇரசத்ோதன்,
சரத்ோதன். ப

Computer Translation Style & Convention Guide for Tamil

 ப  ப  ப  ப 2)  பஒோர  ப ெபெயைைரத்  ப தழுவம்  ப ெசாற்களுக்கு  ப இைடயிலும்  ப ெதாடர்களுக்கு  ப இைடயிலும்  ப கால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப ப  பஎடுத்தக்காட்டு: பஇனிைமயைான, பெபொருள் பெபொதிந்த, பெநஞ்ைச பஅள்ளும் பபொடல் பஒன்று பகாற்றில் பமிதந்த
வைந்தத. ப
 ப  ப  ப  ப 3)  பஒோர  ப விைனையைத்  ப தழுவம்  ப ெசாற்களுக்கு  ப இைடயிலும்  ப ெதாடர்களுக்கு  ப இைடயிலும்  ப கால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பஅந்தப்  ப பொடல்  ப இனிைமயைாக,  பஉள்ளத்திற்கு  ப நிைறவைளிப்பெதாக,  பகடந்த  ப காலத்ைத
நிைனவூட்டுவைதாக பஅைமந்திருந்தத. ப
 ப ப ப ப4) பெதாடர்புபெடுத்திக் பகூறப்பெடும் பெசாற்களுக்கு பஇைடயிலும் பெதாடர்களுக்கு பஇைடயிலும் பஎண்களுக்கு
இைடயிலும் பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதந்ைத, பமகன் பஇருவைர் பமுகத்திலும் பமலர்சச. ப
 ப  ப  ப  ப 5)  பஒோர  ப ெசால்  ப அல்லத  ப(மரபுத்  ப ெதாடர்  ப அல்லாத)  பெதாடர்  ப இரு  ப முைற  ப அடுக்கி  ப வைரும்ோபொத
அவைற்றிற்கு பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅவைள் பவைருவைாள், பவைருவைாள் பஎன பநான் பஎதிர்பொர்த்திருந்ோதன். ப
 ப  ப  ப  ப 6)  பஒரு  ப வைாக்கியைத்ைத  ப அதன்  ப முன்  ப உள்ள  ப வைாக்கியைத்தடன்  ப ெதாடர்புபெடுத்தம்  ப ெசாற்கைளயும்
ெதாடர்கைளயும் பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅவைர் பஒரு பதைலசறந்த பஎழுத்தாளர். பஆனால், பஅவைரால் போமைடகளில் பசறப்பொகப் போபெச
முடயைாத. ப
ெசாற்ெறாடர்களுக்கிைடோயை பெதாடர்பு பஏற்பெடுத்த பவைரக்கூடயை பஇைடசெசாற்கள் பசல: ப
அடுத்ததாக,  பஅடுத்த,  பஅதற்ோகற்பெ,  பஅதன்பெட,  பஅதனால்,  பஅத  ப ோபொலோவை,  பஅத  ப ோபொன்ோற,  பஆகோவை,
ஆைகயைால்,  பஆயினும்,  பஆனாலும்,  பஇத்தடன்,  பஇரண்டாவைதாக,  பஇருந்தாலும்,  பஇவ்வைாறாக,  பஎடுத்தக்காட்டாக,
என்றாலும்,  பஎனோவை,  பஎனினும்,  பஒருவைழியைாக,  பதவிரவம்,  பபிழறகு,  பபிழன்பு,  பபிழன்னால்,  பமுடவைாக,  பமுடவில்,
முதலாவைதாக, பமுன் பகூறியைவைாறு, போமலும். ப
 ப  ப  ப  ப 7)  பவைாக்கியைத்தின்  ப ெதாடக்கத்தில்  ப வைாக்கியைத்திற்ோக  ப விைனயைைடயைாக  ப வைரும்  ப ெசாற்கைளயும்
ெதாடர்கைளயும் பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பெபொதவைாக, பஅவைர் பஅரசயைலில் பஈடுபெடுவைதில்ைல. ப
 ப  ப  ப  ப8)  பஅதாவைத,  பகுறிப்பொக,  பஎன்னும் பெசாற்கைளக் பெகாண்ட பெதாடருக்கு பமுன்னும் பபிழன்னும் பகால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஇந்தியைர்கள், பகுறிப்பொகத் பதமிழையர்கள், பசறந்த பஉைழையப்பொளிகள். ப
 ப ப ப ப9) பஅழுத்தத்திற்காக பவைரைசமுைற பமாற்றி பஎழுதப்பெடும் பெதாடர்களுக்கு பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅைறயில் பமண்டக்கிடந்தத, பஇருள். ப
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 ப  ப  ப  ப 10)  பஒரு  ப முழுைமயைான  ப கூற்று  ப வைாக்கியைத்ைதத்  ப ெதாடர்ந்த  ப வைரும்  ப இல்ைலயைா,  பஅல்லவைா  ப ோபொன்ற
ெசாற்களுக்கு பமுன் பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஆசரயைர் பெகாஞ்சம் பகடுைமயைாகப் போபெசவிட்டார், பஇல்ைலயைா? ப
 ப ப ப ப11) பஒோர பவைாக்கியைத்தில் பஅடுக்கி பவைரும் பவினாத்ெதாடர்களுக்கு பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஉங்களுக்கு பஎன்ன போவைண்டும், பஇனிப்பொ, பகாரமா? ப
 ப  ப  ப  ப 12)  பஒோர  ப வைாக்கியைத்தில் ப அடுத்தடுத்த  ப வைரும்  ப ஏவைல் ப விைனகளுக்கு ப இைடயில்  ப கால்புள்ளி  ப இடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅவைைரத் பதடுக்காோத, போபொகவிடு. ப
 ப  ப  ப  ப13)  பஎழுவைாய்க்கும் பபெயைனிைலக்கும் பஇைடயில் பெதாடர் பவைரும்ோபொத பஎழுவைாையை பஅடுத்த பகால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதங்ைகயின் பதிருமணம், பவைருகிற ப10 ஆம் போததி பநைடெபெறுகிறத. ப
 ப  ப ப ப14) பவிைடயைளிக்கும்ோபொத பவிைடயின் பஒரு பபெகுதியைாக பவைரும் பவினாைவை பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்:
•

 ப ப ப பஇத பஎன்ன? ப

•

 ப ப ப பஇதவைா, பஇத பஒரு பபுதமாதிரப் போபெனா. ப

 ப  ப  ப  ப 15)  பஉணர்சசையைத்  ப ெதரவிக்கும்  ப வைாக்கியைத்தில்  ப இடம்ெபெறும்  ப உணர்சசையைக்  ப குறிக்கும்  ப ெசால்ைல
அடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஐோயைா, பவைலி பதாங்க பமுடயைவில்ைலோயை! ப
 ப  ப  ப  ப16)  பவைாக்கியைத்தின் பெதாடக்கத்தில் பவைரும் பஆமாம்,  பஇல்ைல,  பஓ,  பஓோகா,  போபொன்ற பெசாற்கைள பஅடுத்த
கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஆமாம், பஅவைர் போநற்ோற பவைந்தவிட்டார். ப
 ப  ப  ப  ப17)  பஇரு  பவினாக்களுக்கு ப இைடயில் ப வைரும் ப இல்ைல பஎன்ற ப ெசால்ைல ப அடுத்த  பகால்புள்ளி  பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஇத பபெடகா, பஇல்ைல, பமிதக்கும் பவீடா? ப
 ப ப ப ப18) பவிளிக்கும் பெசாற்கைள பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதம்பிழ, பஇங்ோக பவைா. ப
 ப  ப  ப  ப19)  பகடதத்தில் பஇடம்ெபெறும் பவிளிக்கும் பெசால் பஅல்லத பெதாடர்,  பமுடக்கும் பெசால் பஅல்லத பெதாடர்
ஆகியைவைற்ைற பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
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 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பஐயைா, ப
 ப ப ப பதாங்கள் பவைழையங்கியை பநன்ெகாைடையைப் பெபெற்றுக்ெகாண்ோடாம். ப
 ப ப ப பஇப்பெடக்கு, ப
 ப ப ப பம. பகிள்ளிவைளவைன். ப
 ப  ப  ப  ப 20)  பமுகவைரையைக்  ப கிடக்ைக  ப வைரைசயில்  ப தரும்ோபொத  ப ெபெயைர்,  பபெதவி,  பநிறுவைனம்,  பவீட்டு  ப எண்,  பெதரு
ோபொன்ற பவிவைரங்கள் பஒவ்ெவைான்ைறயும் பஅடுத்த பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பமுைனவைர் பஇளங்குமரன், பதமிழ்த் பதைற, பகைலவைாணர் பகல்லூர, பகன்னியைாகுமர. ப
 ப  ப  ப  ப21)  பதைலப்பு பஎழுத்ைதப் பெபெயைருக்குப் பபிழன்னால் பபெயைன்பெடுத்தம்ோபொத பெபெயைைர பஅடுத்த பகால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பவைரதராசனார், பமு. ப
 ப ப ப ப22) பபெட்டங்கைளக் பகுறிக்கும் பசுருக்கக் பகுறியீடுகளுக்கு பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பமுைனவைர் பக. பஇளங்ோகாவைன், பஎம்.ஏ., பட.லிட். ப
 ப  ப  ப  ப23)  பமாதத்தின் பெபெயைைரத் பெதாடர்ந்த பவைரும் போததிக்கும் பஆண்டுக்கும் பஇைடயில் பகால்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பநவைம்பெர் ப14, ப1958. ப

கால்புள்ளி போதைவை பஇல்லாத பஇடங்கள்:
 ப ப ப ப1) போததிையைப் பபிழன்வைரும் பமுைறகளில் பகுறிப்பிழடும்ோபொத பகால்புள்ளி போதைவை பஇல்ைல. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
 ப ப ப ப25 பமார்சசு ப1978 ப
 ப ப ப ப1978 பமார்சசு ப25 ப
 ப ப ப ப2) பமுகவைரையைப் பபிழன்வைரும் பமுைறயில் பஎழுதம்ோபொத பகால்புள்ளி போதைவை பஇல்ைல. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
 ப ப ப பஉமா பஅசசகம் ப
 ப ப ப ப22 பகாைளயைார் போகாவில் பெதரு ப
 ப ப ப பதிருெநல்ோவைலி ப627 ப006 ப
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முக்கால்புள்ளி ப( Colon ப ) ப(:)
முக்கால்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள்:
எழுத்தில்  ப கருத்தகைள  ப ெவைளிப்பெடுத்தம்ோபொத  ப அைரப்புள்ளி  ப குறிக்கின்ற  ப இைடெவைளிையைவிட  ப ோமலும்
சற்ோற  ப மிகுந்த  ப அளவ  ப இைடெவைளிையைக்  ப குறிக்க  ப முக்கால்புள்ளி  ப பெயைன்பெடுகிறத.  பஒரு  ப வைாக்கியைத்தில்  ப சம
முக்கியைத்தவைம்  ப வைாய்ந்த  ப பெகுதிகைள  ப ோவைறுபெடுத்திக்  ப காட்ட  ப அைரப்புள்ளி  ப பெயைன்பெடுகிறத  ப என்றால்,
முக்கால்புள்ளி  ப ஒரு  ப ெசாற்ெறாடைரத்  ப ெதாடர்ந்த  ப வைரும்  ப பெகுதி  ப அசெசாற்ெறாடரன்  ப கருத்ைத  ப ோமலும்
விரவைாக்கி, பெதளிவபெடுத்தி, பவிளக்கியுைரப்பெைதக் பகுறிக்கிறத. ப
முக்கால்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப  ப ப ப1) பெசய்திையை பஅறிமுகப்பெடுத்தம் பஎன்னெவைன்றால் போபொன்ற பெசாற்கள் பஇல்லாதோபொத பமுக்கால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பதைலவைைரச பசந்தித்ததம் பஎல்ோலாரும் போகட்ட போகள்வி: பஅடுத்த பகூட்டம் பஎப்ோபொத? ப
 ப  ப  ப  ப 2)  பதைலப்புோபொல்  ப ெபொதவைாகக்  ப கூறப்பெட்டதற்கும்  ப அதன்  ப விரவைாகக்  ப கூறப்பெட்ட  ப விவைரங்களுக்கும்
இைடயில் பமுக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பநல்ல பதமிழில் பஎழுத போவைண்டுெமன்றால் பநாம் பஅறியை  போவைண்டயைைவை:  பஇலக்கணம்,
இலக்கியைம், பெமாழி பநைட." ப
 ப  ப  ப  ப 3)  பவைைரயைைறையை  ப அல்லத  ப விளக்கத்ைத  ப அறிமுகப்பெடுத்தம்  ப என்பெத,  பஎன்றால்  ப ோபொன்ற  ப ெசாற்கள்
இல்லாதோபொத பமுக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பசான்ோறார்: பஅறிவில் பசறந்ோதார். ப
 ப
 ப  ப4)கூற்ைற பஅறிமுகப்பெடுத்தம் பகூறியைதாவைத போபொன்ற பெசாற்கள் பஇல்லாதோபொத  பமுக்கால்புள்ளி பஇடுதல்
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஆசரயைர்: பமூோவைந்தர் பயைார்? ப

•

 ப ப ப பமாணவைர்: போசர போசாழைய பபொண்டயைர். ப

 ப  ப  ப  ப5)  பவிவைரங்கைளப் பபெட்டயைல் பமுைறயில் பஒன்றன்பிழன் பஒன்றாகத் பதரும்ோபொத பமுக்கால்புள்ளி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பெபெயைர்: பைவைரமுத்த ப

•

 ப ப ப பஊர்: பதிருவைண்ணாமைல ப

 ப  ப  ப  ப6)  பஒருவைைர பஅவைருைடயை பெசயைல்பொட்ோடாடு பஅல்லத பெசயைல்பொட்டுக்கு பஉரயைோதாடு பெதாடர்புபெடுத்த
முக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஇயைக்கம்: பமணியைன் ப
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 ப ப ப பஇைச: பபொணன் ப

•

 ப  ப  ப  ப 7)  பநாோளட்டுத்  ப தைலப்புச  ப ெசய்திகளில்  ப தைலப்ைபெ  ப முதன்ைமப்பெடுத்திக்  ப கூறும்ோபொத  ப அந்தத்
தைலப்புக்கும்  ப அதோனாடு  ப ெதாடர்புைடயை  ப நபெர்,  பநிறுவைனம்  ப ோபொன்றவைற்றுக்கும்  ப இைடயில்  ப முக்கால்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பவைரலாறு பகாணா பநிலநடுக்கம்: பஈரானில் பபெத்தாயிரம் போபெர் பபெலி ப
 ப  ப  ப  ப 8)  பநாோளட்டுத்  ப தைலப்புச  ப ெசய்திகளில்  ப இடத்ைதயும்  ப நிகழ்சசையையும்  ப ெதாடர்புபெடுத்தம்ோபொத
அவைற்றுக்கு பஇைடயில் பமுக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பெசன்ைன: பதமிழ்ப் பபுத்தகக் பகண்காட்ச ப
 ப  ப  ப  ப 9)  பவிவிலியை  ப நூல்களிலிருந்த  ப ோமற்ோகாள்  ப காட்டும்ோபொத  ப அல்லத  ப அவைற்ைற  ப அடக்குறிப்பிழல்
இடும்ோபொத பஅதிகாரம் பவைசனம் பஎனப் பபிழரப்பெதற்கு பமுக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப ப"இோயைசு, ப'விண்ணகத்திலிருந்த பஇறங்கிவைந்த பவைாழ்வ பதரும் பஉணவ பநாோன' பஎன்றார்" ப(ோயைாவைான் ப6:51) ப

•

 ப  ப  ப  ப"இோயைசு, ப'உங்கள் பபெைகவைரடமும் பஅன்புகூருங்கள்;  பஉங்கைளத் பதன்புறுத்தோவைாருக்காக பஇைறவைைன
ோவைண்டுங்கள்' பஎன்றார்" ப(மத்ோதயு ப5:44) ப

 ப  ப  ப  ப10)  போநரம் பகுறிப்பிழடும்ோபொத பஇத்தைன பமணிக்கு பஎன்று பகூற பமணிக்கும் பமணித்தளிக்கும் பஇைடோயை
முக்கால்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பகாைல ப10:30 க்கு பநாங்கள் பவைந்த போசர்ந்ோதாம். ப

•

 ப ப ப போபெருந்த பமாைல ப6:45 க்குப் பபுறப்பெடவிருக்கின்றத. ப
அைரப்புள்ளி ப( Semi ப colon ப ) ப(;)
அைரப்புள்ளி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள்: ப

எழுத்தில் பகருத்தகைள பெவைளிப்பெடுத்தம்ோபொத பகால்புள்ளி பகுறிக்கின்ற பஇைடெவைளிையைவிட பசற்ோற பமிகுந்த
அளவ  ப இைடெவைளிையைக்  ப குறிக்க  ப அைரப்புள்ளி  ப பெயைன்பெடுகிறத.  பஅைரப்புள்ளி  ப இட  ப ோவைண்டயை  ப இடங்கள்
எடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப  ப  ப  ப1)  பஒரு பகுறிப்பிழட்ட பகருத்ைத பைமயைமாகக் பெகாண்ட பமுற்றுத்ெதாடர்களுக்கு பஇைடயில் பஅைரப்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பபுயைற்காற்று பவீசயைதம் பமரங்கள் பசாய்ந்தன;  பஒைலக் பகூைரகள் பபெறந்தன;  பமண்சுவைர்கள்
இடந்த பவிழுந்தன. ப
 ப
 ப  ப ப ப2) பகாரணத்ைதயும் பவிைளவகைளயும் பகுறித்த பவைரும் பமுற்றுத்ெதாடர்களுக்கு பஇைடயில் பஅைரப்புள்ளி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பகாந்தி பெசான்னார்; பகதர் பஅணிந்ோதாம். ப
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 ப  ப  ப  ப3)  பஒப்புைமப்பெடுத்ததல்,  பமாறுபெட்ட பநிைலகைள பஇைணத்தக் பகாட்டுதல் பஎன்னும் பெபொருட்கூறுகைள
அடப்பெைடயைாகக் பெகாண்ட பமுற்றுத்ெதாடர்களுக்கு பஇைடயில் பஅைரப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅறிஞர்கள் பஅடக்கமாக பஇருப்பொர்கள்; பமூடர்கள் பஆரவைாரம் பெசய்வைார்கள். ப
 ப  ப  ப  ப 4)  பஒரு  ப ெதாகுப்பு  ப ஒன்றுக்கு  ப ோமற்பெட்ட  ப விவைரங்கைளக்  ப ெகாண்டருக்கும்ோபொத  ப ெதாகுப்புகளுக்கு
இைடயில் பஅைரப்புள்ளி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  போபெசசுப்ோபொட்டயில்  ப கலந்தெகாண்டவைர்கள்:  பெசல்வி,  பமதைர;  பஅமுதன்,  பகுளத்தூர்;
அறவைாணன், பதிருைவையைாறு; பகண்ணகி, பபூம்புகார். ப
ோகள்விக்குறி ப ப( Question ப Mark ப ) ப(?)
ோகள்விக்குறி ப(?) பஇடும் பஇடங்கள்:
ஒரு  ப ெபொருள்  ப குறித்த  ப ோமலும்  ப அறியைோவைா  ப ஐயைம்,  பவியைப்பு  ப ோபொன்ற  ப உணர்வகைளத்  ப தயைக்கத்ோதாடு
ெவைளிப்பெடுத்தோவைா போகள்விக்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
ோகள்விக்குறி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப ப ப ப1) பவினா பவைாக்கியைத்தின் பமுடவில் போகள்விக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பமதைரக்குப் போபொய் பவைந்தவிட்டீர்களா? ப
 ப ப ப ப2) பஐயைம், பநம்பிழக்ைகயின்ைம பெதானிக்கும் பவைாக்கியை பமுடவில் போகள்விக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஇன்னும் பஇரு பநாட்களில் பபெருவைமைழைய பெபெய்யும்? ப

•

 ப ப ப பகைடயில் பபெற்றியை பத பஅருகிலிருந்த பவீட்டலும் பபெரவியைத. பஎல்லாரும் பமுண்டயைடத்தக்ெகாண்டு பெவைளிோயை
ஓடனார்கள். பபெடுக்ைகயைாய்க் பகிடந்த பகண்ணன் பகதி? ப
 ப ப ப ப3) பஒரு பெசய்தி பஉறுதியைாகத் பெதரயைாத பநிைலயில் பஐயைப்பொடு பஎழுப்பெ போகள்விக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப

 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பகலிங்கத்தப்  ப ோபொர்  ப(கி.மு.  ப 265?)  பஅோசாகரன்  ப வைாழ்க்ைகையை  ப ோவைோராடு
மாற்றியைைமத்தத. ப
 ப  ப  ப  ப 4)  பவியைப்ோபொடு  ப ஒன்ைற  ப வினவம்ோபொத  ப ோகள்விக்குறிையையும்  ப உணர்சசக்குறிையையும்  ப ோசர்த்தப்
பெயைன்பெடுத்தலாம். ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஉங்களால் பஇவ்வைளவ பசீக்கிரம் பஎப்பெட பவைர பமுடந்தத?! ப
ோகள்விக்குறி போதைவை பஇல்லாத பஇடங்கள்:
 ப  ப  ப  ப1)  பஅடுக்கி பவைரும் பவினாக்களுக்கு பஇைடயில் போகள்விக்குறி பஇடுவைதில்ைல.  பஇறுதி பவினாவில் பமட்டும்
இட்டால் போபொதம். ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பமும்ைபெக்கு பஎப்பெடப் போபொவீர்கள், பவிமானத்திலா, போபெருந்திலா? ப
 ப ப ப ப2) பஎன, பஎன்று, பஎன்ற, பஎன்பெத பஆகியை பெசாற்களுக்கு பமுன் போமற்ோகாள்குறி பஇல்லாமல் பவைரும் பவினாைவை
அடுத்த போகள்விக்குறி பஇடுவைதில்ைல. ப
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 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஇைதச பெசய்யைலாமா, போவைண்டாமா பஎன்ற போகள்விக்கு பஇடோம பஇல்ைல. ப

•

 ப அயைல்நாட்டுப்  ப பெயைணத்ைத  ப அடுத்த  ப ஆண்டுக்குத்  ப தள்ளிப்ோபொடலாமா  ப என்று  ப அவைர்  ப ோகட்டதம்
கண்ணனுக்கு பஎரசசல்தான் பவைந்தத. ப
உணர்சசக்குறி ப ப( Exclamation ப Mark ப ) ப(!)
உணர்சசக்குறி ப(!) பஇடும் பஇடங்கள்:

வியைப்பு, பமகிழ்சச, பஅசசம், பெவைறுப்பு,  பஇரக்கம் போபொன்ற பஉள்ளுணர்வகைள பெவைளிப்பெடுத்தவம் பவிளித்தப்
ோபெசவம் பஉணர்சசக்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
உணர்சசக்குறி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப  ப  ப  ப1)வியைப்பு,  பமகிழ்சச,  பஅதிர்சச,  பஇரக்கம் போபொன்ற பஉணர்சசகைள பெவைளிப்பெடுத்தம் பவைாக்கியைங்களின்
முடவில் பஉணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஎவ்வைளவ பெபெரயை பமைல! ப(வியைப்பு) ப

•

 ப ப ப பநாம் பஎதிர்பொர்த்தபெடோயை பதிருமணமும் பநன்றாக பநடந்த பமுடந்தத! ப(மகிழ்சச) ப

•

 ப ப ப பசத்தன் பவிமான பவிபெத்தில் பஇறந்தவிட்டான்! ப(அதிர்சச) ப

•

 ப ப ப பபெல்லாயிரக் பகணக்கான பமக்கைள பஆழிப்ோபெரைல பவிழுங்கிவிட்டத! ப(இரக்கம்) ப

•

 ப ப ப பெபொருளாதாரத் போதக்கம் பகாரணமாக பமுருகனின் போவைைல போபொய்விடுோமா!' ப(அசசம்) ப

•

 ப ப ப பஊழையல் போபெர்வைழிகளுக்குச பசட்டப் பபொதகாப்பு போவைறா! ப(ெவைறுப்பு) ப
 ப ப ப ப2) பஉணர்சசையைக் பகுறிக்கும் பெசால்ைல பஅடுத்த பஉணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப

•

 ப ப ப பஓோகா! பஇன்ைறயை பதிருமணத்திற்கு போநற்ோற பவைந்தவிட்டீர்களா? ப

•

 ப ப ப பஆ! ப

•

 ப ப ப பஅட! ப

•

 ப ப ப போச! ப

•

 ப ப ப பசீ! ப

•

 ப ப ப பஐோயைா! ப

•

 ப ப ப பஅப்பெடயைா! ப

•

 ப ப ப பஆகா! ப

•

 ப ப ப பஎன்ோன! ப

•

 ப ப ப பஅந்ோதா! ப

•

 ப ப ப பஐயைோகா! ப

 ப  ப ப ப3) பஉணர்சசையைக் பகுறிக்கும் பெசால் பஇரட்டத்த பவைரும்ோபொத பஅதில் பஇரண்டாவைதாக பவைருவைைத பஅடுத்த
உணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஐோயைா பஐோயைா! ப
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 ப  ப  ப  ப4)  பகவைனத்ைத பஈர்க்கும் பவைைகயில் பஒோர பெசால்ைல பஇரு பமுைற பகூறும்ோபொத பஒவ்ெவைான்றின் பபிழன்னும்
உணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பத! பத! ப

•

 ப ப ப பபொம்பு! பபொம்பு! ப
 ப ப ப ப5) பவிளிசெசாற்கைளயும் பவிளித்ெதாடர்கைளயும் பஅடுத்த பஉணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப

•

 ப ப ப பெபெரோயைார்கோள! பதாய்மார்கோள! ப

•

 ப ப ப பஅன்பெர்கோள! ப

•

 ப ப ப பஎன் பஇனியை பஎந்திரா! ப
 ப

 ப  ப  ப  ப 6)  பவைாழ்த்த,  பவைசவ,  பெவைறுப்பு  ப முதலியைவைற்ைறத்  ப ெதரவிக்கும்  ப விைனையை  ப அடுத்த  ப உணர்சசக்குறி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பமணமக்கள் பவைாழ்க! ப

•

 ப ப ப பபுரட்ச பஓங்குக! ப

•

 ப ப ப பஎங்ோகயைாவைத போபொய்த்ெதாைல! ப

 ப  ப  ப  ப7)  பவியைங்ோகாள் பவிைன பஇரட்டத்த பவைரும்ோபொத  பஇரண்டாவைதாக பவைருவைைத பஅடுத்த  பஉணர்சசக்குறி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பவைருக பவைருக! ப
 ப  ப  ப  ப 8)  பமுழையக்கமிடப்  ப பெயைன்பெடுத்தப்பெடும்  ப ெசாற்கள்  ப அல்லத  ப ெதாடர்கள்  ப அடுத்தடுத்த  ப வைரும்ோபொத
ஒவ்ெவைான்றின் பஇறுதியிலும் பஉணர்சசக்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப போகாைழையகள்! பதோராகிகள்! ப

•

 ப ப ப பஉண்ைம! பமுற்றிலும் பஉண்ைம! ப
சாய்ோகாடு ப ப( Slash ப ) ப(/)
சாய்ோகாடு பஇடோவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன. ப

1) பஒன்றுக்குப் பெபொருத்தமான பசல பமாற்றங்கைளத் பதரும்ோபொத பஅவைற்றுக்கு பஇைடயில் பசாய்ோகாடு பஇடுவைத
முைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப பமாணவைரன் பதாய்ெமாழியைாகத் பதமிழ்/மைலயைாளம்/ெதலுங்கு பஇருத்தல் போவைண்டும். ப

•

 ப ப பகட்டுைரயில் பவைரும் பஆங்கிலச பெசாற்கள் பஅடக்ோகாடு/சாய்ெவைழுத்த பஇட்டுக் பகாண்பிழக்கப்பெட போவைண்டும். ப
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2) பஅலுவைலகக் பகடதங்களில் போகாப்பு பகுறித்த பவிவைரங்களுக்கு பஇைடயில் பசாய்ோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஅரசாைண பஎண்: ப12/7/003/பெணி பநியைமனம் பகுறித்த/ பநாள்: ப19.10.2000 ப

•

 ப ப ப போகாப்பு பஎண்: ப2/33 அ ப
3) பபெணத்ெதாைகையைக் பகுறிக்கும் பஎண்ைண பஅடுத்த பசாய்ோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பர. ப2000/-, பர. ப2000/= ப

(குறிப்பு:  போமோல பகாட்டயைவைாறு பசாய்ோகாட்ைட பஅடுத்த பஇைணப்புச பசறுோகாட்ைடோயைா பசமக்குறிையைோயைா
பெயைன்பெடுத்தம் பவைழையக்கமும் பஉள்ளத.) ப
4) பவைைலத்தள பமுகவைர பஎழுதவைதில் பசாய்ோகாடு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பhttp://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(punctuation) ப
5)  பெசய்யுைள  ப எடுத்ெதழுதம்ோபொத  ப வைர  ப பிழரப்பெதற்கு  ப சாய்ோகாடு  ப பெயைன்பெடுகிறத.  பெதளிவ  ப கருதி
சாய்ோகாட்டன் பமுன்னும் பபிழன்னும் பஒரு பெவைற்றிடம் பஇடுவைதம் பஉண்டு. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
•

 ப ப ப ப ப ப பஅகர பமுதல பஎழுத்ெதல்லாம் பஆதி ப/ பபெகவைன் பமுதற்ோற பஉலகு ப(குறள் ப1) ப

•

 ப  ப  ப  பஅறிவை(த)  பஅறிந்தடங்கி  ப அஞ்சுவை(த)  பஅஞ்ச  ப/  பஉறுவை  ப த(உ)லகுவைப்பெச  ப ெசய்த  ப-  பெபெறுவைதனால்  ப/
இன்புற்று பவைாழும் பஇயைல்புைடயைார் ப

•

 ப ப ப பஎஞ்ஞான்றும் ப/ பதன்புற்று பவைாழ்தல் பஅரத ப(நாலடயைார், ப74) ப

4)  பமற்றும்  ப என்னும்  ப ெபொருள்  ப தரும்பெடயைாக  ப அடுக்கி  ப வைரும்  ப ெசாற்களுக்கு  ப இைடயிலும்  ப ெதாடர்களுக்கு
இைடயிலும் பசாய்ோகாடு பஇடுவைதில்ைல. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅந்த பஊரல் பவிடுதி, போபெருந்த பவைசதி பஉண்டு. ப
 ப(விடுதி/ோபெருந்த பஎன்று பஎழுதவைைதத் பதவிர்க்கலாம்.)
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி ப ப( Apostrophe ப ) ப(' ப')
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி ப(' ப') பஇடும் பஇடங்கள்: ப
ஒரு  ப ோமற்ோகாளுக்குள்  ப இன்ெனாரு  ப ோமற்ோகாள்  ப வைரும்ோபொத  ப அல்லத  ப ஒரு  ப குறிப்பிழட்ட  ப ெசால்ைலோயைா
ெதாடைரோயைா பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பபெயைன்பெடுகிறத. ப
ஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப
 ப ப ப ப1) பஒருவைரன் பகூற்றுக்குள் ப(இரட்ைட போமற்ோகாள்குறிக்குள்) பவைரும் பஇன்ெனாருவைரன் பகூற்ைறத் பதனித்தக்
காட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப"திருக்குறள் போதான்றியை பகாலம் பகி.பிழ. பஇரண்டாம் பநூற்றாண்டு பஎன்னும் பகருத்ைத பஏற்கும்
திரு  ப முத்தசாமி,  பஅக்கருத்த  ப'உறுதியைாக  ப நிைலநாட்டப்பெடவில்ைல'  பஎன்றும்  ப கூறுவைத  ப புதிராகோவை  ப உள்ளத"
என்று பஅந்த பஆய்வைாளர் பெமாழிந்தார். ப
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 ப ப ப ப2) பஒருவைரன் பஎண்ணத்ைத பெவைளிப்பெடுத்தம் பகூற்ைறத் பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத
முைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பபூங்காைவை  பஅைடந்ததம், ப'இங்ோக பஇைளப்பொறலாம்'  பஎன்று  பமுடவெசய்தவிட்டான்
கண்ணன். ப
 ப ப ப3) பஎழுதபெவைர் பதம் போநாக்கில் பஒரு பெசால்ைலோயைா பெதாடைரோயைா பதனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பகாந்திையை ப'மகாத்மா' பஎன்று பமக்கள் பஅைழையக்கத் பெதாடங்கினர். ப
 ப 4)  பகட்டுைர  ப முதலியைவைற்றில்  ப ெசால்லுக்கான  ப வைைரயைைற,  பகைலசெசால்ைலக்  ப குறிக்கும்  ப பெகுதி,
ெமாழிெபெயைர்க்கப்பெட்ட பபெகுதி போபொன்றவைற்ைறக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பவைள்ளுவைர்  ப'வைான்  ப சறப்பு'  பஎன்னும்  ப அதிகாரத்தில்  ப மைழையயின்  ப ெபெருைமையைப்
ோபொற்றுகிறார். ப
 ப ப ப5) பசந்திப்பிழன்ோபொத பெதரவிக்கும் பெசாற்கள், பதைலப்பு, பபெழையெமாழி, பஇலக்கியை போமற்ோகாள் பஆகியைவைற்ைறத்
தனித்தக் பகாட்ட பஒற்ைற போமற்ோகாள்குறி பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஅவைர் பயைாைரப் பபொர்த்தாலும் ப'நலம் பதாோன!' பஎன்று பவிசாரக்காமல் பஉைரயைாடைலத் பெதாடங்கமாட்டார். ப

•

 ப ப ப பகாதலின் போமன்ைமையைக் ப'குயில் பபொட்டு' பஎன்னும் பகவிைதயில் பபொரதியைார் பபொடயுள்ளார். ப

•

 ப ப ப பெசல்வைன் ப'ெசய்வைன பதிருந்தச பெசய்' பஎன்னும் பெகாள்ைகயில் பமிகவம் பபிழடப்புைடயைவைன். ப

•

 ப ப ப பவைள்ளுவைர் ப'இடுக்கண் பவைருங்கால் பநகுக' ப(குறள் ப621) பஎன்று பகூறியுள்ளார். ப
நடுக்ோகாடு  ப அல்லத  ப இைடக்ோகாடு  ப( Hyphen)  ப (-)  ப மற்றும்  ப இைணப்புக்ோகாடுகள்  ப(Dashes)  ப ( ‒,
—)

இரண்டு  ப இைணப்புக்  ப ோகாடுகளில்  ப உள்ளன,  பசறியை  ப இைணப்புக்ோகாடு  ப(–)  ப (en  ப dash);  பநீண்ட
இைணப்புக்ோகாடு ப(—) பem பdash. பகணினியில் பதமிைழையத் பதட்டசசு பெசய்ைகயில் பநடுக்ோகாடு, பசறியை பஇைணப்புக்
ோகாடு  ப மற்றும்  ப நீண்ட  ப இைணப்புக்  ப ோகாடு  ப ஆகியை  ப மூன்றுக்குோம  ப'-'  பகுறியீோட  ப ெபெரும்பொலும்
பெயைன்பெடுத்தப்பெடுகிறத.  பநடுக்ோகாட்டுக்கும்  ப சறியை  ப இைணப்புக்ோகாட்டுக்கும்  ப'-'  பஐப்  ப பெயைன்பெடுத்தகிோறாம்.
நீண்ட பஇைணப்புக் போகாட்டுக்கு ப'--' பஐப் பபெயைன்பெடுத்தகிோறாம். ப
நடுக்ோகாடு ப
நடுக்ோகாடு  ப(அல்லத பஇைடக்ோகாடு பஅல்லத பஇைணப்புச பசறுோகாடு) ப(Hyphen) ப'-'  பஐப் பபெயைன்பெடுத்திோயை
குறிக்கப்பெடுகிறத. ப
தமிழில் பநடுக்ோகாட்டன் பபெயைன்பொடு: ப
நீளமான  ப வைரகைளத்  ப தாளின்  ப ஓரத்திோலா  ப திைரயின்  ப ஓரத்திோலா  ப மடத்த  ப எழுதம்ோபொத  ப உைடபெடும்
ெசால்ைலக் பகுறிப்பெதற்ோகா பஅல்லத பஇரு பெசாற்கைள பஇைணத்தக் பகாட்டுவைதற்ோகா பைகயைாளப்பெடும் பமுைறையை
இைடக்ோகாடு பஇடல் பஅல்லத பபிழைணக்ோகாடு பஇடல் பஅல்லத பநடுக்ோகாடடல் ப(Hyphenation) பஎனலாம். ப
தமிழில் பவைரையை பமடத்த பஎழுதம்ோபொத போபொத பபிழன்வைரும் பெநறிகள் பகைடப்பிழட்டக்கப்பெடுகின்றன. ப
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உைடபெடும் பெசால்லின் பஓர் பஎழுத்த பமட்டும் பவைரயின் பஇறுதியில் பதனித்த பநிற்காத. ப



மடந்த பெதாடரும் பஒரு பெசால்லின் பஓர் பஎழுத்த பமட்டும் பபிழைணப்புக்குறிையைத் பெதாடர்ந்த பவைரயின் பமுதலில்
வைரலாகாத. ப



ஒற்ெறழுத்தகள் பவைரயின் பெதாடக்கத்தில் பவைாரா. ப
இைணப்புக்ோகாடு ப( em ப dash) ப(—)/ ப இைணப்புச பசறுோகாடு ப( en ப dash) ப(-) ப
தமிழில் பஇைணப்புக் போகாடுகளின் பபெயைன்பொடு: ப

 ப ப ப ப1) பதனித்தனியைாகக் பகூறப்பெட்டவைற்றின் பமுடவில் பஅைவை பஒரு பெதாகுப்பு பஎனக் பகாட்டும் பெசால்லின் பமுன்
இைணப்புக்ோகாடு பபெயைன்பெடுத்தப்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப  ப  ப  பவைரைசப்  ப பெற்கள்,  போமாவைாயின்  ப வைலத  ப புறத்தில்  ப கறுப்பு  ப மசசம்,  பகருகருெவைன  ப முட  ப —  ப இத்தைனயும்
ஒன்றுோசரப் பபொட்ட பஅழையகாகக் பகாட்சயைளித்தாள். ப

•

 ப ப ப பகால்பெந்த, பபூப்பெந்த, பகூைடப்பெந்த ப— பஇைவைதான் பஇந்த பவைார பவிைளயைாட்டு பநிகழ்சசகள். ப

 ப  ப  ப  ப 2)  பவைாக்கியைங்கைள  ப இைணக்கும்  ப என்று,  பஎன்பெத  ப ோபொன்ற  ப ெசாற்கைளத்  ப தவிர்க்கும்ோபொத
இைணப்புக்ோகாடு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப ப"ெசன்ைனக்குப் போபொவைத பஇன்றா, பநாைளயைா?" ப— பகந்தனின் பமனதில் பஎழுந்த போகள்வி ப(— ப= பஎன்பெத). ப

•

 ப ப ப ப"வைாடா, போபொோவைாம்" ப— பஅந்த பஅம்மாள் பமுத்தைவைத் பதூக்கிப் போபெருந்தில் பஉட்காரைவைத்தாள் ப(— ப= பஎன்று
கூறி). ப

 ப  ப  ப  ப 3)  பஒரு  ப வைாக்கியைத்தின்  ப இைடோயை  ப ெசருகப்பெடும்  ப மற்ெறாரு  ப ெதாடரன்  ப முன்னும்  ப பிழன்னும்
இைணப்புக்ோகாடு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பஅப்ோபொத,  பசுப்பிழரமணியைம்  ப —  ப சரளாவின்  ப அப்பொ  ப —  ப தமக்குள்ோள  ப ஏளனமாக
முணுமுணுத்தக்ெகாண்டார். ப
 ப  ப  ப  ப 4)  பதனி  ப வைாக்கியைங்களுக்கு  ப இைடயில்  ப உள்ள  ப இலக்கண  ப உறைவைக்  ப காட்டும்  ப ெசால்லுக்குப்  ப பெதிலாக
இைணப்புக்ோகாடு பபெயைன்பெடுகிறத. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பஅவைர் பபுைகபிழடக்கிறாரா ப— பஎன்னால் பநம்பெ பமுடயைவில்ைலோயை! ப(— ப= பஅைத). ப
 ப  ப  ப  ப5)  பஇயைல்பொன பவைாக்கியை பஅைமப்ைபெ பமாற்றி பஅைமக்கும்ோபொத பெபெரும்பொலும் பபெயைனிைலத் பெதாடைர
முதலில்  ப தரும்ோபொத  ப அந்தத்  ப ெதாடரன்  ப பிழன்  ப இைணப்புக்ோகாடு  ப இடலாம்  ப(இந்த  ப இடங்களில்
இைணப்புக்ோகாட்டுக்குப் பபெதிலாகக் பகால்புள்ளிையைப் பபெயைன்பெடுத்தவைோத பமிகுதி). ப
 ப  ப ப  பஎடுத்தக்காட்டு: பஇருவைரும் பஒருவைைரெயைாருவைர் பஏெறடுத்தப் பபொர்க்காமோல பஅைமதியைாக பநடந்தனர் ப—
ோபெருந்த பநிைலயைம் போநாக்கி. ப
 ப  ப  ப  ப6)  பஇைடயில் பஎன்னும் பெபொருளில் பஇரு பெசாற்கைள பஇைணத்தக் பகாட்ட பஇைணப்புக்ோகாடு பஇடுவைத
முைற. ப
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 ப  ப  ப  பஎடுத்தக்காட்டு:  பஇந்தியைா  ப —  ப பொக்கிசுதான்  ப புதியை  ப ஒப்பெந்தம்  ப விைரவில்  ப ைகெயைழுத்தாகலாம்.
(இந்தியைாவக்கும் பபொகிசுதானுக்கும் பஇைடயில்) ப
 ப  ப  ப  ப 7)  பமுதல்...வைைர'  பஎன்னும்  ப ெபொருள்  ப தரும்  ப முைறயில்  ப இரு  ப இலக்கங்களுக்கு  ப இைடயில்
இைணப்புக்ோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பசங்ககாலம்: பகி.மு. ப300 ப— பகி.பிழ. ப200 ப
 ப  ப  ப  ப8)  போமற்ோகாளுக்கும் பநூலின் பெபெயைர் பஅல்லத பஆசரயைரன் பெபெயைருக்கும் பஇைடயில் பஇைணப்புக்ோகாடு
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப ப"மனத்தக்கண் பமாசலன் பஆதல் பஅைனத்தறன்" ப— பகுறள் ப

•

 ப ப ப ப"காக்ைகச பசறகினிோல பநந்தலாலா" ப— பபொரதியைார் ப

 ப  ப  ப  ப 9)  பெசாற்கைளயும்  ப ெதாடர்கைளயும்  ப என்னெவைன்றால்  ப அல்லத  ப எதெவைன்றால்  ப என்னும்  ப ெபொருளில்
ெதாடர்புபெடுத்த பஇைணப்புக்ோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: ப
•

 ப ப ப பெபெயைர் ப— பகண்ணன் ப

•

 ப ப ப பபிழறந்த பஊர் ப— பதிருெநல்ோவைலி ப

 ப  ப ப ப10) பெசாற்கைளயும் பெதாடர்கைளயும் பஎன்பெத பஎன்னும் பெபொருளில் பெதாடர்புபெடுத்த பஇைணப்புக்ோகாடு
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பநீதிமன்றம் ப— பவைழையக்குகள் பவிசாரக்கப்பெட்டு பமுைறயைான பதர்வ பவைழையங்கப்பெடும் பஇடம் ப

•

 ப ப ப பஅரங்கம் ப— பமக்கள் பகூடுகின்ற பெபொதவிடம் ப
இைணப்புச பசறுோகாடு பஇட போவைண்டயை பஇடங்கள் பஎடுத்தக்காட்டுகளுடன் பகீழோழைய பதரப்பெடுகின்றன: ப

 ப  ப  ப  ப 1)  பஏோதனும்  ப ஒரு  ப காரணத்தின்  ப அடப்பெைடயில்  ப இருோவைறு  ப ெசாற்கைள  ப ஒன்றாகத்  ப ெதாடுத்த  ப ஒரு
அலகாகக் பகாட்ட பஅவைற்றின் பஇைடயில் பஇைணப்புச பசறுோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பவினாட-வினா பநிகழ்சச ப

•

 ப ப ப பெநல்ைல-ெசன்ைன பவிைரவப் போபெருந்த ப

•

 ப ப ப பபெகல்-இரவக் பகாட்சகள் பஉண்டு ப

2)  பசுருக்கப்பெட்ட பெசால்லின் பமுதல் பஎழுத்தக்கும் பகைடச பஎழுத்தக்கும் பஇைடயில் பஇைணப்புச பசறுோகாடு
இடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பஎ-டு ப(எடுத்தக்காட்டு) ப

•

 ப ப ப பஉ-ம் ப(உதாரணம்) ப
(குறிப்பு: பஇவ்வைழையக்கம் பஇப்ோபொத பகுைறந்த பவைருகிறத). ப
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3) பெதாைலோபெச பமுதலியைவைற்றில் பதனித்தனிக் பகூறுகளாகக் பகாட்ட போவைண்டயை பெதாகுதி பஎண்களுக்கு பநடுவில்
இைணப்புச பசறுோகாடு பஇடுவைத பமுைற. ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டுகள்: ப
•

 ப ப ப பெதாைலோபெச: ப044-2345678 ப

•

 ப ப ப பெதாைலநகல்: ப91-44-2345679 ப

4) பஒரு பவைரயின் பமுடவில், பஇடம் பஇல்லாததன் பகாரணமாக பஒரு பெசால்ைலப் பபிழரக்கும்ோபொத பமுதல் பபிழரைவை
அடுத்த பஇைணப்புச பசறுோகாடு பஇடலாம். ப
 ப ப ப பஎடுத்தக்காட்டு: பநூலகம் பெசன்று பசல பமணி போநரம் பபெடத்தபிழன் பஅரசு பவீடு பதிரும்பெ பஎண்ணி- ப
யிருந்தான். ப
(குறிப்பு:  பதட்டசசு பமுைறயிலும் பஅசசுக் போகாப்பு பமுைறயிலும் பஇவ்வைழையக்கம் பஅருகி பவைருகிறத.  பஆனால்,  பைகெயைழுத்த
முைறயில் பஇன்னும் பகைடப்பிழடக்கப்பெட்டு பவைருகிறத).

4.16. HONORIFIC USAGE
It is encouraged to use honorific pronoun in Tamil. So, it is better to use words like நீங்கள், பஉங்கள் instead
of நீ,  பஉன்னுைடயை respectively. Along with this, we should not translate like ெசாடுக்கு, ப.....  பெபொத்தாைன
அழுத்த. Use of these type would interpret a commanding nature.
Source

Translation (Wrong)

Translation (Correct)

You do not have the
required permissions to
use this drive

இந்த பஇயைக்கிையைப் ப
பெயைன்பெடுத்த போதைவையைான ப
அனுமதிகள் பஉனக்கு ப
இல்ைல.

இந்த பஇயைக்கிையைப் ப
பெயைன்பெடுத்த போதைவையைான ப
அனுமதிகள் பஉங்களுக்கு ப
இல்ைல.

%s is calling you, do you
want to answer?

%s பஉன்ைன ப
அைழையக்கிறான்்
/அைழையக்கிறாள், ப
பெதிலளிக்க ப
விரும்புகிறாயைா?

%s பஉங்கைள ப
அைழையக்கிறார், பபெதிலளிக்க ப
விரும்புகிறீர்களா?

If you decide to add the
account back at a later
time, click skip button.

நீ பபிழறகு பகணக்ைக போசர்க்க ப
முடவ பெசய்தால், பதவிர் ப
ெபொத்தாைன பெசாடுக்கு.

நீங்கள் பபிழறகு பகணக்ைக ப
ோசர்க்க பமுடவ பெசய்தால், ப
'தவிர்' பெபொத்தாைன ப
ெசாடுக்கவம்.
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Notes

4.17. ACTIVE

AND

PASSIVE VOICE

While English looks good and easy to comprehend if written using passive voice, the case in Tamil is differ
ent. Passive voice form created due to translation (usually word for word translation) might not look good for
Tamil content. So better to change the voice to active wherever possible without affecting the meaning of the
(passive voice) English text.

Source

Translation (Passive
voice)

Better Translation (Active Notes
voice)

Click here to take a
backup. This can be done
later too.

ஒரு பமறுபிழரதி பஎடுக்க ப
இங்கு பெசாடுக்கவம். பஇத ப
பிழறகும் பெசய்யைப்பெடலாம்.

ஒரு பமறுபிழரதி பஎடுக்க ப
இங்கு பெசாடுக்கவம். பஇைத
நீங்கள் பபிழறகும் ப
ெசய்யைலாம்.

This file can be edited only இந்தக் போகாப்பு பஒரு ப
நிர்வைாகியைால் பமட்டுோம ப
by an administrator
திருத்தப்பெட பமுடயும்.
File downloaded

ோகாப்பு ப
பெதிவிறக்கப்பெட்டத

ஒரு பநிர்வைாகி பமட்டுோம ப
இந்தக் போகாப்ைபெத் பதிருத்த ப
முடயும்.
_________

In some cases like in this
example it would be better
to keep passive voice as in
English

4.18. CURRENCY
In India, Indian Rupee (INR) is accepted as currency of India. Currency unit name in Tamil is ‘ ரபாய்’ and
the subunit name is ‘ைபசா’. The new Indian rupee symbol ‘₹’ should be used in the translation if it's in the
source text. If the source text has anyother currencies like 'USD', it's better to use them as they because trying
to convert between currencies might not be accurate always due to the daily change in currency value.

4 . 1 9 . D AT E & T I M E
It should be noted that Dates and Times should be properly translated. If not it can create confusion. For
example, 28 August 2010 is represented as 20100828 by the international dating system, while the Ameri
can usage is 8.28.10. But in Tamil we write it like 28 ஆகஸ் ட 2010 and it is represented as 28.08.2010. So we
should follow this convention of writing. For translating time, using colon is preferred than just putting a pe
riod. For example, 4:15 rather than 4.15.
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Examples for suggested date, spans, decades and time formats for Tamil:
Source

Suggested format for Tamil

18 September 1985

18 பெசப்டம்பெர் ப1985

18 Sep 1985

18 பெசப் ப1985

18th Sep 1985

18 பெசப்டம்பெர் ப1985

18th Sep 85

18 பெசப் ப1985

September 18th

ெசப்டம்பெர் ப18

1985 September

1985 பெசப்டம்பெர்

1985 September 18th

18 பெசப்டம்பெர் ப1985

On September of 1985

1985 பெசப்டம்பெரல்

The 1960s

1960 பகள்

1991-95

1991-95

1991-2001

1991-2001

Between 1998 and 2013

1998 பமற்றும் ப2013 பக்கு பஇைடோயை

12:00 AM (midnight)

12:00 பAM

12:10 AM

12:10 பAM

12:00 PM (noon)

12:00 பPM

11:59 PM

11:59 பPM
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Notes

Though there is a way to mention
different section of times in Tamil (like
'முற்பெகல், பநண்பெகல், பபிழற்பெகல், பமாைல, ப
இரவ') it's better to use the 'AM' and 'PM'
as in English instead, to make it easy for
understanding.

4.20. UNITS & MEASURE MENTS
The Republic of India adopted the metric system on April 1, 1957. So basic measurement units for weight
is gram/kilogram, length is meter/kilometer, liquid volume is milliliter/liter. It is the correct and accepted way
for Tamil as well. However, other units are still prevalent but particularly for technical translation, we need to
follow the metric system.

Volume, Weight, Length:
English

English (Abbreviated)

Tamil

Tamil (Abbreviated)

Meter

m

மீட்டர்

மீ.

Kilometer

km

கிோலாமீட்டர்

கி.மீ.

Gram

gm

கிராம்

கி.

Kilogram

kg

கிோலாகிராம்

கி.கி.

Liter

l

லிட்டர்

லி.

Milliliter

ml

மில்லிலிட்டர்

மி.லி.

Centimeter

cm

ெசண்டமீட்டர்

ெச.மீ.

Millimeter

mm

மில்லிமீட்டர்

மி.மீ.

Power, Temperature, Electricity:
English

English (Abbreviated)

Tamil

Tamil (Abbreviated)

Watt

W

வைாட்

W

Volt

V

ோவைால்ட்

V

Joule

J

ஜூல்

J

Hertz

Hz

ெஹெர்ட்ஸ்க

Hz

Kilohertz

Khz

கிோலாெஹெர்ட்ஸ்க

Khz

Celsius

°С

டகிர பெசல்சயைஸ்க

°С

Fahrenheit

°F

டகிர பபொரன்ஹீட்

°F

English

English (Abbreviated)

Tamil

Tamil (Abbreviated)

Hour

hr

மணி

N/A

Minute

Min or m

நிமிடம்

நிமி பor ப'm'

Second

Sec or s

வினாட

வி ப பor ப's'

Time Units:
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Information Units:
English

English (Abbreviated)

Tamil

Tamil (Abbreviated)

Kilobyte

KB

கிோலாைபெட்

KB

Megabyte

MB

ெமகாைபெட்

MB

Kilobit

Kb

கிோலாபிழட்

Kb

Megabit

Mb

ெமகாபிழட்

Mb

Gigabit

Gbit or Gb

ஜிகாபிழட்

Gbit or Gb

Gigabyte

GB

ஜிகாைபெட்

GB

bit

b

பிழட்

bit or b

bit/s

bps

பிழட்/வி

bps

Kilobit per second

Kbps

Kbps

Kbps

Kilobyte per second

Kbps or kBps

Kbps பor பkBps

Kbps or kBps

4.21. SPELLING
Anothr place where quality of translation gets affected is wrong spelling usage. Spelling errors caused by
failing to avoid typos and lack of knowledge of proper spelling (due to the wrong usage from the beginning,
etc.). So it's good to take much care to avoid spelling errors.

4 . 2 2 . F R E Q U E N T LY

USED COMPUTING PHRASES

While a glossary helps to achieve consistency in terms of terminology, a reference list of frequently used
entries/phrases would be helpful to achieve consistency among these entries/phrases too. Having a predefined
suggested translations for such frequently used computing phrases, which should keep on growing with the
help of interested translators can be established for this purpose. Several such entries/phrases and their suggested translations given below:
Source

Translation

Click here

இங்கு பெசாடுக்கவம்

For more information visit www.example.com

ோமலும் பதகவைலுக்கு பwww.example.com பக்கு பெசல்லவம்

For more information please go to
www.example.com

ோமலும் பதகவைலுக்கு பwww.example.com பக்கு பெசல்லவம்

For more details visit www.example.com

ோமலும் பவிவைரங்களுக்கு பwww.example.com பக்கு பெசல்லவம்
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For more details please go to www.example.com

ோமலும் பவிவைரங்களுக்கு பwww.example.com பக்கு பெசல்லவம்

To learn more

ோமலும் பஅறியை

Learn more

ோமலும் பஅறிக

Failed to find file

ோகாப்ைபெக் பகண்டறிதல் போதால்வியைைடந்தத

Finding file failed

ோகாப்ைபெக் பகண்டறிதல் போதால்வியைைடந்தத

Finding file failure

ோகாப்ைபெக் பகண்டறிதல் போதால்வியைைடந்தத

Could not find file

ோகாப்ைபெக் பகண்டறியை பமுடயைவில்ைல

Cannot find file

ோகாப்ைபெக் பகண்டறியை பமுடயைவில்ைல

File does not exist

ோகாப்பு பஇல்ைல

Select existing file

முன்ோபெ பஉள்ள போகாப்ைபெத் போதர்ந்ெதடுக்கவம்

File already in use

ோகாப்பு பஏற்கனோவை பபெயைன்பொட்டல் பஉள்ளத

Contact administrator

நிர்வைாகிையைத் பெதாடர்புெகாள்ளவம்

Press OK

சர ப-ஐ பஅழுத்தவம்

Click OK

சர ப-ஐ பெசாடுக்கவம்

Click OK button

'சர' பெபொத்தாைன பெசாடுக்கவம்

Press OK button

'சர' பெபொத்தாைன பஅழுத்தவம்

Save as

இதவைாக போசமி
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5 . T E R M I N O L O G Y & FUEL
As we already discussed, quality localization in major part relies on consistency, which relies on adherence
to a standardized terminology reference resource – a glossary. Translation is a garland made up of the pretty
words as flowers. So it is worth to invest significant effort to have standardized practize with respect to termi
nology consistency in place. FUEL project (http://fuelproject.org/) has Frequently Used Entries for Localization
standardized among other useful and essential standardization resources. Adopting to a standard such as FUEL
for any aspect of localization would greatly help to add to consistency hence to quality.
Currently FUEL has individual modules to help maintaining consistency, each contains a list of entries (in
stead of words) standardized for localization. Adhering to this standard is much helpful.
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6 . B A S I C Q UA L I T Y
PARAMETERS
While translating any text into Tamil, we need to follow basic quality parameters to keep our translation
better. These parameters are just for reference. There can be different parameters. Here are some important
ones to understand the errors arising due to violation of these parameters. These parameters are the result of
labour of several translation agencies. Following are different parameters and their importance:

6.1. ACCURACY
Accuracy is an important characteristic of any technical translation. Accuracy refers to preserving the
meaning of the original text. The term accurate is essentially synonymous with the term faithfulness, but some
translation theoreticians differentiate between the two terms. A translation which is accurate is faithful to the
intended meaning of the original author. Note that, a translation can be coherent and cohesive but inaccurate.
The error creating difference in the meaning, adding or omitting something, difference in headers and footers
etc. can be termed as the error of accuracy.
Source
Error creating directory

Translation (Wrong)
பிழைழைய பஉருவைாக்கும் ப
ோகாப்பெகம்

Edit members' permissions உறுப்பிழனரன் ப
அனுமதிகைளத் பதிருத்த
Changing network type is
not supported

6.2. LANGUAGE

Translation (Correct)

Notes

ோகாப்பெகத்ைத ப
உருவைாக்குவைதில் பபிழைழைய
உறுப்பிழனர்களின் ப
அனுமதிகைளத் பதிருத்த

மாறும் பபிழைணயை பவைைகக்கு ப பிழைணயை பவைைகையை பமாற்ற ப
ஆதரவில்ைல
ஆதரவில்ைல

AND

GRAMMAR

The evaluation of a translation with regards to the grammatical components must be governed by the crite
rion of correctness. Tamil has a grammar system and following grammar is necessary for consistent and stan
dard text. Taking care to avoid any grammatical errors will good result in a quality translation.
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Source

Translation (Wrong)

Translation (Correct)

Found 4 errors

4 பபிழைழையகள் ப
கண்டறியைப்பெட்டத

4 பபிழைழையகள் ப
கண்டறியைப்பெட்டன

%s sent you an invite

% பஉங்களுக்கு பஒரு ப
அைழையப்ைபெ ப
அனுப்பிழயுள்ளத

% பஉங்களுக்கு பஒரு ப
அைழையப்ைபெ ப
அனுப்பிழயுள்ளார்

Notes

Though it depends on the
context whether it is a
person sending the invite
or some other (like an app)

6.3. TERMINOLOGY
Terminology is focused on the meaning and conveyance of concepts. The quality of a translation depends
on the consistency in use of terms belonging to a specialised area of usage and appropriateness to context. We
should use prescribed glossaries and industry related words and register in doing translation. The deviation
from prescribed glossary, using inconsistent terminology are errors of terminology.
Source

Translation (Wrong)

Translation (Correct)

Downloading failed

இறக்கம் போதால்வியைைடந்தத

பெதிவிறக்கம் ப
ோதால்வியைைடந்தத

File saved

ஆவைணம் போசமிக்கப்பெட்டத

ோகாப்பு ப
ோசமிக்கப்பெட்டத

Notes

6.4. COMPREHENSIBILITY
Translations should be comprehensible and understandable not only for its translators but for its readers.
Translators should avoid unnecessary words or expressions that may confuse the readers. Lengthy sentences can
be recontstructed into multiple sentences (without affecting the meaning) for easy understanding, as preserving
the single English sentence structure may not look good annd/or even easy to understand.

Source
gedit could not back up the
old copy of the file before
saving the new one.
you can ignore this warning
and save the file anyway,
but if an error occurs
while saving, you could
lose the old copy of the file.
Save anyway?

Translation (Wrong)
gedit பபுதியை பநகைல ப
ோசமிக்கும் பமுன்பு ப
ோகாப்பிழன் பபெைழையயை பநகைல ப
மறுபிழரதி பஎடுக்க ப
முடயைவில்ைல. ப
இருப்பிழனும் பநீங்கள் பஇந்த ப
எசசரக்ைகையைப் ப
புறக்கணித்தவிட்டு ப
ோகாப்ைபெச போசமிக்கலாம், ப
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Translation (Correct)
gedit பஆல் போகாப்பிழன் ப
புதியை பநகைல போசமிக்கும் ப
முன்பு பபெைழையயை பநகைல ப
மறுபிழரதி பஎடுக்க ப
முடயைவில்ைல. ப
இருப்பிழனும் பநீங்கள் பஇந்த ப
எசசரக்ைகையைப் ப
புறக்கணித்தவிட்டு ப
ோகாப்ைபெச போசமிக்கலாம், ப

Notes

ஆனால் போசமிக்கும் போபொத ப
ஒரு பபிழைழைய போநர்ந்தால் ப
நீங்கள் போகாப்பிழன் பபெைழையயை ப
நகைல பஇழையக்க பமுடயும். ப
இருப்பிழனும் போசமிக்கவைா?

ஆனால் போசமிக்கும் போபொத ப
ஏோதனும் பபிழைழைய ப
ஏற்பெட்டால் பநீங்கள் ப
ோகாப்பிழன் பபெைழையயை பநகைல ப
இழையக்க பவைாய்ப்புள்ளத. ப
இருப்பிழனும் போசமிக்கவைா?

6 . 5 . C U LT U R E S P E C I F I C
Sometimes, something in the culture of the source language has a distinctly different cultural value from
the same thing in the culture of the target language. In such cases, the translator should keep the original mean
ing by adjusting the form of the cultural symbol or adding enough background information to indicate to the
target language users what the original cultural value was. We should follow country specific standards and cul
tural references and local conventions in doing translation.
Source

Translation (Wrong)

Translation (Correct)

India

இன்டயைா

இந்தியைா

Egypt

ஈஜிப்ட்

எகிப்த
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Notes

FEEDBACK
In this guide, effort is given to encompass all major language related areas for Tamil. By following this
guide, we assume that we can create a content in more consistent and standardised way. But we cannot say that
the list given above is final or complete one. We can add several areas as well but to be precise and brief, we
have ignored some of the well known points as well. But if you feel that we have missed anything important,
please send a feedback at the mailing list fueldiscuss@lists.fedorahosted.org or file an issue at our project page
here https://fedorahosted.org/fuel.

BIBLIOGRAPHY & FURTHER READING

We have taken reference from certain sources which are as follows:
 http://en.wikipedia.org/  Wikipedia
 http://fuelproject.org/  FUEL Project
 http://ta.wiktionary.org/  Tamil Wiktionary
 http://ta.wikipedia.org/wiki/ – Tamil wikipedia
 http://www.tamilvu.org/  Tamil Virtual University
The above sources can be used for reference, further reading and explanation.
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