
 

சென்னைப் பல்கனலக்கழகத்தின் தமிழ்சமொழித்துனறபம் சமொழியியல் 
ஆய்வுப் பிரிவும் இனைந்து நடத்திய பன்று நொள் ( 2010 பிப்ரவரி 24 – 26) 
கைிைித்தமிழ் – பன்ைொட்டுக்கபேத்தரங்கின் இறுதி அமர்வில் 
கைிைித்தமிழ் வளர்ச்ெிக்கொை திர்கொலப் பைிகள் பற்றி கலந்துனரயொடல் 
மமற்சகொள்ளப்பட்டது. அதன் அடிப்பனடயில் கீழ்க்கண்ட தீர்மொைங்கள் 
ஒபேமைதொக நினறமவற்றப்பட்டு, தமிழக அரெின் கவைத்திற்குக் 
சகொண்டுசெல்ல படிசவடுக்கப்பட்டது. 

1. கைிைித்தமினழத் திட்டமிட்டு வளர்த்சதடுத்துச் செல்ல,  
கைிைிசமொழியியல் மற்றும் சமொழித்சதொழில்நுட்பம் (  Computational 

Linguistics and Language Technology)  அடிப்பனடயில் ஆய்வுகள் 
மமற்சகொள்ளப்படமவண்டும். மைிதவள ஆதொரங்கள் ( Human 

Resources) உபேவொக்கப்படமவண்டும். அதற்கொகத் தமிழகத்தில் இரண்டு 
கைிைிசமொழியியல் னமயங்கள் ( Centre for Computational Linguistics and 

Language Technology) நிறுவப்படமவண்டும். அதில் ஒன்று ற்கைமவ 
இதற்கொை பதுகனலப்படிப்பு மற்றும்  ஆய்வுத்திட்டங்கனள 
மமற்சகொண்டுவபேகிற சென்னைப் பல்கனலக்கழகத்தின் சமொழியியல் 
ஆய்வுப் பிரிவில் ( Linguistic Studies unit)  நிறுவப்படமவண்டும்.   

2. சென்னைப் பல்கனலக்கழகத்தின் சமொழியியல் ஆய்வுப் பிரிவில் 
தமிழ்த் தரவுத் சதொகுப்னப ( Tamil Corpus Development) உலசகங்கும் 
உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்களின் உதவிபடன் கைிைிவழி 
உபேவொக்கப்படமவண்டும்.  

3. பெைிமகொட் ( UNICODE)  ஒபேங்குறிக் குறியடீ்டுபனறனய 
பதன்னமக் குறியடீ்டுபனறயொகவும்,TACE 16 குறியடீ்டுபனறனயத் 
துனைக்குறியடீ்டுபனறயொகவும் தமிழக அரசு அதிகொரபூர்வமொக 
அறிவிக்கமவண்டும். 

4. தமிழக அரெின் அனைத்துத் தளங்களிலும் ஒபேங்குறி 
செயல்படுத்தப்படமவண்டும்.  



5. அரசுடனமயொக்கப்பட்ட அனைத்து நூல்கலம் அரசு 
இனையதளத்தில் ஒபேங்குறியில்  தரப்படமவண்டும்.இதற்கொை 
பைிகனள மமற்சகொள்ள அனைத்துக் கல்லூரி மொைவர்கனளபம் 
பயன்படுத்தமவண்டும். 

6. தமிழகத்தின் அனைத்துப் பல்கனலக்கழகங்களிலும் அனைத்து 
பனைவர் பட்ட ஆய்மவடுகலம் , த்துனறயொக இபேப்பினும், அதன் 
சுபேக்கமொைது தமிழில் இனையதளம்பலமொக 
வழங்கப்படமவண்டும். பழு ஆய்மவடுகலம் தமிழக அரெின் 
உயர்கல்வித்துனற இனையதளத்தில் சவளியிடப்படமவண்டும். 

7. தமிழ் மபசும் மக்கள்சகொண்ட நொடுகளின் அரசுகளின் கூட்டனமப்பு 
ஒன்று கைிைித்தமிழ் சதொடர்பொை வளர்ச்ெிப் பைிக்கொக 
ற்படுத்தப்படமவண்டும். 

8. தற்கொலத் தமிழ் இலக்கைம், தற்கொலத் தமிழ் அகரொதி இரண்டும் 
தற்கொலத் தமிழ்த் தரவுகளின் அடிப்பனடயில் 
உபேவொக்கப்படமவண்டும்.  

9. தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டுக்கும் தமிழக அரெின் மின்ஆலனகத் 
திட்டத்தின்கீழ் இனைத்தரவுத்சதொகுப்பு ( Parallel Corpus) 

உபேவொக்கப்படமவண்டும். 
10. மொற்றுத் திறன் சகொண்மடொபேக்கொை ( differently enabled) தமிழ் 
சமன்சபொபேள்கள் உபேவொக்கப்படமவண்டும். 

11. தற்மபொது தமிழுக்கொகத் தைிநபர்களின் பயற்ெிகளொல் 
மமற்சகொள்ளப்பட்டுவபேகிற  செொற்பினழதிபேத்தி ( Spellchecker), 
இலக்கைப்பினழ திபேத்தி ( Grammar checker) , ழுத்து-மபச்சு மொற்றி ( 
Text to Speech - TTS, மபச்சு-ழுத்து மொற்றி ( Automatic Speech Recognizer) 

ஆகிய சமன்சபொபேள்கள் வினரவில் சவற்றிகரமொக உபேவொக்கப்பட்டு, 
அனைத்து மக்கலக்கும் இலவெமொக வழங்கப்பட, தமிழக அரசு 
மதனவயொை நடவடிக்னககனள மமற்சகொள்ளமவண்டும்.   
 

 
 
 
 
 



 
 

சென்னைப் பல்கனலக்கழகத்தின் மொண்பனம துனைமவந்தர்  கர்ைல் 
மபரொெிரியர் க. திபேவொெகம் அவர்கள் கைிைித்தமிழ் – பன்ைொட்டுக் 

கபேத்தரங்கத் சதொடக்கவிழொவில் சவளியிட்ட அறிவிப்பு 
 
கைிைித்தமிழ் வளர்ச்ெிக்கொகப் பல்மவறு சமன்சபொபேள்கனள 
ஆங்கொங்மக உபேவொக்கிவபேம் கைிைித்தமிழ் ஆய்வொளர்களின் 
பயற்ெிகனள ஊக்குவிக்கும் வனகயில், அவர்கனளச்  சென்னைப் 
பல்கனலக்கழகத்தின் சமொழியியில் ஆய்வுப்பிரிவொைது ஒவ்சவொபே 
மொதபம் பதல் ெைிக்கிழனம அன்று கொனல 10 பதல் 1 வனர 
சமரிைொ வளொகத்தின் பவளவிழொக் கனலயரங்கிற்கு அனழத்து, 
அவர்களின் திறனை சவளிக்கொட்ட அனைத்து பயற்ெிகனளபம் 
மமற்சகொள்லம்.  


