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ெதாழி���ப� தமி� பய�லர��ெதாழி���ப� தமி� பய�லர��  

கணினி தமி� ெதாழி���ப�  ம���
அற�வ�ய�, ெபாற�ய�ய� ெதாழி���ப�கைள

தமிழி�  எ��த� ெதாட�பான

 இர��நா�  

ப��ரவரி 09 & 10 , 2023

இைண �ரவல�

�ைனவ�  ந. அ��
இய��ன�, தமி� வள��ச�� �ைற இய��னரக�, ெச�ைன.

இைண ஒ��க�ைண�பாள� 

ேபரா. �ைனவ� ச��. அ��ெச�வ�
இய��ன�,   க�வ�சா� ப��டக ஆரா��ச� ைமய�, 
அ�ணா ப�கைல�கழக�, ெச�ைன.

தமி��கான இய�ைக ெமாழி ெசயலா�க� 
 (Natural Language Processing in Tamil)
தமி� ெட���  க������  (Tamil Text Computing)
தமி� ��� க������ (Tamil Speech Computing))
தமி� உைர� த���த� (Text Editor)
ெபாற�ய�ய� ெதாழி���ப�கைள,ெதாழி���ப
க��ைரகைள தமிழி� எ��த�
தமிழ�� ெதாழி���ப��, தமிழ� மர�

பய�லர�க அம�� தைல��க�

தைலைம �ரவல�

ேபரா. �ைனவ� ரா. ேவ�ரா�
�ைணேவ�த�, அ�ணா ப�கைல�கழக�,ெச�ைன

 �ரவல�

ேபரா. �ைனவ� ேகா.ரவ��மா� 
பத�வாள�, அ�ணா ப�கைல�கழக�,ெச�ைன

 தைலவ�

ேபரா. �ைனவ� ெப.ஹரிஹர� 
இய��ன�, ப�கைல�கழக உ��� க��ரிக�, 
அ�ணா ப�கைல�கழக�,ெச�ைன

ஒ��க�ைண�பாள� 

ேபரா. �ைனவ� பா. உமா மேக�வரி
இய��ன�,   ெபாற�ய�ய� ம��� ெதாழி���ப� தமி� வள��ச� ைமய�,
அ�ணா ப�கைல�கழக�, ெச�ைன.

ம�டல வளாக �த�ைமய� 

ேபரா. �ைனவ�. த. ெச�த���மா� 

�த�ைமய�, ப�கைல�கழக  உ��� க��ரி BIT வளாக�
அ�ணா ப�கைல�கழக� த���ச�ரா�ப�ளி-620024



பத�� ெச�ய

பய�லர�� ேநா�க� 
இ�த� பய�லர�க� ெபாற�ய�ய� ெதாழி���ப�
�ைறகளி� தமிழி� பய�பா�ைட வள��பைத��,
கணினி தமி� ெதாழி���ப வள��ச�ைய
ஊ��வ��பைத��  ேநா�கமாக� ெகா�ட�. கணினி
தமி� ெமாழிய�� அற�வ�ய�, ெபாற�ய�ய� ம���
ெதாழி���ப உ�ளட�க�ைத எ��வத���, தமி�
ெமாழிய�� க��ைரக� ம��� ��தக�க� எ�த
மாணவ�க���� க���ெகா��க�� இ� உத��.
இ�த� பய�லர�கமான�, அ�ணா ப�கைல�
கழக�த�� அ��கார� ெப�ற ெபாற�ய�ய�
க��ரிகளி� த���த�ப�ட பாட�த��ட�த�� �த�தாக
அற��க�ப��த�ப�ட பாட�கைள (1.தமிழ� மர�
ம��� 2.தமிழ�� ெதாழி���ப��) த�க�
மாணவ�க��� ந�க�ப�வ�த�� க�ப��க��ள
ேபராச�ரிய�கைள ஆய�த�ப��த��
த��டமிட�ப���ள�. பத�� ப�வ� Google form வ�வ��

இைண�க�ப���ள�.  �ேழ ெகா��க�ப���ள
google  form ��ைக க�ளி� ெச�� பத��
ப�வ�ைத ந�ர�ப� சம��ப��க��.  

autamizh@gmail.com

யா� ப�ேக�கலா�? 
ப�கைல�கழக உ��� க��ரி BIT வளாக� அ�ணா
ப�கைல�கழக� த���ச�ரா�ப�ளி ம�டல
வளாக�த�� உ�ள இைண��� ெபாற�ய�ய�
க��ரிக�, அ�ணா ப�கைல�கழக�த��
அ��கார� ெப�ற க��ரிகைள� ேச��த
ேபராச�ரிய�க��, ஆரா��ச� மாணவ�க��
பய�லர�க�� கல��ெகா�ளலா�.

பத��� க�டண� க�ைடயா�பத��� க�டண� க�ைடயா�பத��� க�டண� க�ைடயா�

60 ப�ேக�பாள�க� ம��ேம  
�த�� வ�ேவா��� ���ரிைம 
பயண�ப� வழ�க�படா�. 
எ��ெபா�� ெதா�த�, மத�ய உண�

ம��� ச����� ஆக�யைவ வழ�க�ப��. 

63790 53832 

Google form Link 
ெதாட�ப���

https://forms.gle/KNxp67HwF9hYQQ837
https://forms.gle/KNxp67HwF9hYQQ837

