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தமிழ் ெசவ்ிில இலககிியக்ிள சிற்பி்ை உலெகய்ம ெகாண் ேசர்ப்த 
ேநாககமாகக ெகாண் ெசமெமாழித தமிழாய் மததிி நி�்ைம ெசிலப�் ்�கிளறற. 
அநேநாககத்த ஈ்ெசய்ம ்்கிில ெமாழிகள பள்ி மற�ம ெமாழிக கல்ிிிில �ல�ம 
ெமாழித ெதாழில்�ப் �ல�ம ெசிலப�் ்�கிளறை. ெமாழித ெதாழில்�ப் �லம 

இிற்க ெமாழி ஆய்ிற்த (Natural Language Processing) ற்ணெசய்ம ஆய்்பணிக்ில 

தம்ம ஈ்ப்ததி ்�கிளறற.  

 ெமாழி எ�ம க�்ி காலநேதா�ம ெ்வே்� தடயக்ில பிணிதற, இள� ெ்வே்� 

ஊடகயக்ில ே்ேரா� ஒளறி்ணநத ஆய்க க்யக்் உ�்ாககி ்�கிளறற. இநத 
�றறாண�ல ஏறப�்ள் தக்ல ெதாழில்�ப் �ர�சிக காரணமாக் பல �திி 
ெதாழில்�பயகள ்்ரத ெதாடயகி உள்ை. இள� கணிைி்ம ்க்ேபசி்ம மககக்டி 

ெபாறெ்்ி் பிளபா��ற் ்நறள்ை. ெதாழில்�பக க�்ிகள ஒவெ்ாள�ம பிைா்ர 
தாயெமாழிிில பிளப்தறம ெமாழித ெதாழில்�பம சாரநததாய ்�்்மகக்ெபற� 
்�கிளறை. ெதாழில்�பம ம�்மலலாற அ்த சாரநத ஆய்ககம கல்ி்லகில 

ேமறெகாள்்ெபற� ்�கிளறை. இவ்ாய்ககள ஒள� இிற்க ெமாழி ஆய். 

 மைிதரகள ேப�ம ெமாழி இிற்க ெமாழி. இவஇிற்க ெமாழிிி்ைக கணிைிிிள 

ற்ணெகாண் ேமறெகாளகம ஆய்கள இிற்க ெமாழி ஆய் எைலாம. இற கணிைி 

ெமாழிிிில, இ்ணி்ழிக கல்ி, தர்க உ�்ாககம, ெசால ்்யகள, இ்ணி் 

ெசாறக்ளசிிம, இ்ணித தர்் �ரயகம, ெமாழி ஆய்க க�்ிகள உ�்ாககம, உ்ரக்் 

ஆயதல, உ்ரக்்் ேப்சாக்தல, ேப்�கக்் உ்ரிாக்தல, ெமாழி அல்க்்் 

ப்்பாய்் ெசயதல, மிளைகராதி உ�்ாக்தல, ெசால தி�ததி, இலககணத தி�ததி, 
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உ�பைிில ப்்பாள, உ�பைிில உ�்ாககி, இிநதிர ெமாழிெபிர்� மற�ம ேத்ெபாறி 

ேபாளற ஆய்க்் உள்டககிிற. இமெமாழி ஆய்ி்ை மாண்ரககக்ம 

ஆய்ா்ரககக்ம ெகாண் ேசர்பற கல்ி்லகிள கட்ம.  

 இிற்க ெமாழி ஆய்ிற்த ெதாழில்�பம ெப�ம பயக்ி்பி்ை் ெசயற 
்�கிளறற. அநத ்்கிில, ெசமெமாழித தமிழாய் மததிி நி�்ைம ெசவ்ிில இலககண, 
இலககிியக்ில இிற்க ெமாழி ஆய்ி்ை ேமறெகாண் ெதாழில்�பததிள ்ழி 
அ்தற்�ம த்ல�்றிிை�க்த தமிழ் ெசவ்ிில �லக்்க ெகாண்ேசரகக 
ஆய்க்் நிகழததி ்�கிளறற.  

 அததடததில, ெதாழில்�பக ��க்்் பிளப்ததி் ெசவ்ிில இலககண, 

இலககிியக்் இிற்க ெமாழி ஆய்ிற் உ�ப்ததி, ெமளெபா�ள உ�்ாககம மற�ம 
�திி ெமாழிிாய்க க்யகள ்றிதற மாண்ரககம ஆய்ா்ரககம அறிி்ம பிளெபற்ம 
நி�்ைததிள ெமாழித ெதாழில்�ப் �லம 14.03.2023 �தல 23.03.2023 ்்ர இிற்க 
ெமாழி ஆய்ில ெசமெமாழித தமிழ எள�ம ெபா�ண்மிில பதற நாள பிிலரயகம நடதத 
தி�டமி�்ள்ற. 

 இ்பிிலரயகில சயக இலககிிம மற�ம கணிைித ற்றிில பிிறசி்்டி 
ேபராசிாிிரகள, ெதாழில்�ப ்ல்நரகள கலநறெகாண் இிற்க ெமாழி ஆய்ில 

ெசமெமாழித தமிழில இடமெபற�ள் ��கள, எதிரகாலத ேத்், பிளபா்கள எை் 

பலே்� பாிமாணயக்ில பிிற�்ர ்ழயக இ�ககிறாரகள. இ்பிிலரயகில கலநற ெகாண் 
பிளெபற மாண்ரகள மற�ம ஆய்ா்ரக்்் ெசமெமாழித தமிழாய் மததிி நி�்ைம 
அள�டள அ்ழககிறற. 

பிிலரயக ்ிதி�்றககம ்ி்ரயககம ்�மா�: 

1. பிிலரயகில கலநற ெகாள் அ�மதிகக்ப்ப்ரக்ிள எணணிக்க 30. 

2. பிிலரய் ந்டெப�ம நா�கள: 14.03.2023 �தல 23.03.2023 ��ி பதற நா�கள. 

3. பிிலரய் ேநரம: கா்ல 10.00  மணி �தல மா்ல 05.00 மணி ்்ர. 

4. பயேகறபா்ரகள: �றக்ல மற�ம ஆய் மாண்ரகள (இலககிிம, ெமாழிிிில, 

கணிைி அறி்ிில மற�ம ெபாறிிிில) 

 இலககிிம, ெமாழிிிில ற்றிில கணிைி சாரநத ஆய்ில ஈ்ப்ம 
மாண்ரகள. 

 கணிைி அறி்ிில, ெபாறிிிில ற்றிில தமிழ சாரநத இிற்க ெமாழி 
ஆய்் ேமறெகாளகம மாண்ரகள. 

 பயேகறபா்ரகள ம�ககணிைிேிா் ்�தல நலம. 
5. பயேகறபா்ரகள தய்மிடத்தத தாயகே் ஏறபா் ெசயறெகாள் ே்ண்ம. 



6. பயேகறபா்ரககக்் பிண்ப�்ம நா�ப�்ம மததிி அர� ்ிதி�்றக்ிளப� 
்ழயக்ப்ம. 

7. பயேகறபா்ரககக் மதிி உண்ம, ேதநீ�ம நி�்ைததிள சாரபில ்ழயக்ப்ம.  

8. பிிலரயகில கலநற ெகாள் ்ி�ம�ே்ார இதறடள இ்ணகக் ெபற�ள் 
்ிணண்பத்த நி்ற் ெசயற workshopslle@cict.in எளற மிளைளசல �க்ாிக் 

அ�்�தல ே்ண்ம. இ்பிிலரய்க் பறறிி �்தல ்ி்ரயக்்த ெதாிநற 

ெகாள் ேமறகணட மிளைளசல �லமாகே் ெதாடர�ெகாள் ே்ண்ம. 

எககாரணத்தக ெகாண்ம ெதா்லேபசி/ ்க்ேபசி ்ழிிாகத ெதாடர� 

ெகாள்க�டாற. 

9. பிிலரயகக க�டணம ஏறம இல்ல.  

10. ்ிணண்பம உாிி ்ழிிாக அ�்ப்ெபற ே்ண்ம. 

11. ெசமெமாழி நி�்ை ்ிதி�்றக்ிளப� ேதரநெத்கக்ப�ட்ரககக் மிளைளசல/ 

�லைம ்ழிிாக ம�்ம அ்ழ்பா்ண அ�்பி ்்கக்ப்ம.  

12. இ்பிிலரயகில பயேகறேபார 38 அமர்க்ி்ம ெதாடரநற கலநறெகாள் ே்ண்ம. 

அமர்க்த தாமதமாக ்�்்தத த்ிரததல ே்ண்ம. தாமதம மற�ம இ்டநிறறல 

இ�்பிள நா�ப�்ம சாளறிததம ்ழயக்பட மா�டாற. 

13. நி்ற் ெசயி்ெபறற ்ிணண்பயகள ்நறேசர ே்ண�ி இ�தி நாள 28.02.2023. 

காலதாமதமாக ்�ம ்ிணண்பயகள எககாரணத்தக ெகாண்ம ஏறக்படமா�டா.  

14. இ்பிிலரயகில பயேகறகத ேதரநெத்கக்ப�ட்ரககக் 01.03.2023 அள� 

மிளைளசல/ �லைம �லமாகத தக்ல ெதாி்ிகக்ப்ம.  

15. பயேகறபா்ரகள ெசமெமாழி நி�்ை ்ிதி�்றக்்் பிளபறறிட ே்ண்ம. 
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