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This text was initially translated using ‘Google Translate’, then manually corrected by the translators. 

Many of the characters needed to be corrected for conjugation, and syntactical flow. Several acronyms 

were left as they were; the corresponding titles were challenging to translate as well. Certain words like 

‘robustness’, ‘emphasized’, ‘rigourous’, were translated and substituted using synonyms. The text was 

translated on 7/04/2022. This translation was done as part of the Spring 2022 ‘Breaking Language 

Barriers in Ecology and Evolution’ seminar (IB 84) led by Rebecca D. Tarvin at the University of 

California Berkeley. 

 

இந்த உரை ஆைம்பத்தில் ‘Google Translate’ ஐப் பயன்படுத்தி 
ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டது, பின்னர் ம ொழிமபயர்ப்பொளர்களொல் ரகமுரையொக சரி 

மசய்யப்பட்டது. பல எழுத்துக்கள் இரைதல்  ற்றும் மதொடரியல் ஓட்டத்திற்கு 

சரி மசய்யப்பட வேண்டும். பல சுருக்மகழுத்துக்கள் அப்படிவய ேிடப்பட்டன; 

மதொடர்புரடய தரலப்புகள் ம ொழிமபயர்ப்பதற்கும் சேொலொக இருந்தன. 

‘ேலுேொன தன்ர ’, ‘உறுதிப்படுத்தப்பட்டது’, ‘கடுர யொனது’ வபொன்ை சில 

மசொற்கள், ஒத்த மசொற்கரளப் பயன்படுத்தி ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டு 

 ொற்ைப்பட்டன. உரை 7/04/2022 அன்று ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டது. கலிவபொர்னியொ 

மபர்க்லி பல்கரலக்கழகத்தில் மைவபக்கொ டி. டொர்ேின் தரலர யிலொன ஸ்பிரிங் 

2022 ‘சுழலியல்  ற்றும் பரிைொ த்தில் ம ொழி தரடகரள உரடத்தல்’ 

கருத்தைங்கின் (IB 84) ஒரு பகுதியொக இந்த ம ொழிமபயர்ப்பு மசய்யப்பட்டது. 

 

Translation 

மரபியல் முதல் உயிரியல் வரர: ஜென ோமிக்ஸ் சகோப்தத்தில் ம நல 

ஆரோய்ச்சிரய னமம்படுத்துதல் 

 

வேஷனல் அட்ரேசரி ம ன்டல் மெல்த் கவுன்சிலின் (NAMHC) மெவனொ ிக்ஸ் 

பைிக்குழு ச ீபத்தில் NIMH  னேல  ைபியல் ஆைொய்ச்சி திட்டத்ரத 

வ ம்படுத்துேதற்கும், அடுத்தடுத்த பின்மதொடர்தல் ஆய்வுகளுக்கு முன்னுரிர  

அளிப்பதற்கும் பரிந்துரைகளின் மதொகுப்ரப மேளியிட்டது. 

 

வேொய்களுடன் ேலுேொக மதொடர்புரடய  ைபணு  ொறுபொடுகரளப் 

பின்மதொடர்ேதற்கொக ஒழுங்கொக ேடிேர க்கப்பட்ட, ேன்கு இயங்கும் 

ஆய்வுகளில் இருந்து கடுர யொன புள்ளிேிேை ஆதைேின் முதன்ர ரய 

அைிக்ரக ேலியுறுத்தியது. மபொதுேொன  ற்றும் அரிதொன  ொறுபொடுகள்  ற்றும் 
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 னேல வகொளொறுகளுடன் மதொடர்புரடய  ைபணு வேொய்க்குைிகள் ஆகியேற்ைின் 

அடிப்பரடயில் ஆைொய்ச்சி பயன்பொடுகரள  திப்பிடும் வபொது NIMH திட்ட 

ஊழியர்கள் கருத்தில் மகொள்ளும் முக்கிய ேிஷயங்கரள ேொங்கள் இங்கு 

ேிேொதிக்கிவைொம். 

 

புலனொய்ேொளர்கள் தங்கள் ேிண்ைப்பங்கரளச் ச ர்ப்பிப்பதற்கு முன் கருத்தில் 

மகொள்ள வேண்டிய பைந்த ேழிகொட்டும் வகொட்பொடுகள் இரே. 

 

 திப்பொய்ேொளர் கருத்துகள், தற்வபொதுள்ள இலக்கியம்  ற்றும் மதொடர்புரடய 

திட்டங்களில் தற்வபொரதய முதலீடுகள் ஆகியேற்ைின் பின்னைியில் NIMH 

ஊழியர்கள் இந்த புள்ளிகரள எரடவபொடுகிைொர்கள். 

 

NAMHC இன் பரிந்துரைகரளப் பின்பற்ைி, முன்ம ொழியப்பட்ட வசொதரன 

அணுகுமுரையின் மபொருத்தத்ரதப் வபொலவே, அடிப்பரட  ைபணு 

கண்டுபிடிப்பின் புள்ளியியல் ேலிர யும் ேலிர யும் எங்கள் ேிதிக் கருத்தில் 

அதிக எரடரயக் மகொண்டுள்ளன. 

 

 னித டிஎன்ஏ ேரிரச  ொறுபொடு  ற்றும் என்ஐஎம்மெச்சின் பைிக்கு 

மதொடர்புரடய வேொய் அல்லது பண்பு ஆகியேற்றுக்கு இரடவயயொன மதொடர்பு 

மூலம் முழுர யொகவேொ அல்லது பகுதியொகவேொ உந்துதல் மபற்ை 

பயன்பொடுகளின்  திப்பீட்ரட ேொங்கள் குைிப்பொகக் குைிப்பிடுகிவைொம். 
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