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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. Words like ‘SARS-

CoV-2’ were left as is to preserve meaning, similar to acronyms, as these names are easily 
read/recognized and understood; translating them would have made it less comprehensible. Words like, 

‘robust’, and ‘civic’, were substituted with better-suited synonyms that fit the formal textual context in 

Tamil. 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. ‘SARS-CoV-2’ வபொன்ை மசொற்கள் சுருக்மகழுத்துக்கரளப் 

வபொலவே அர்த்தத்ரதப் பொதுகொப்பதற்கொக ேிடப்பட்டன, ஏமனனில் இந்தப் 

மபயர்கள் எளிதில் படிக்கப்படுகின்ைன/அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைன  ற்றும் 

புரிந்துமகொள்ளப்படுகின்ைன; அேற்ரை ம ொழிமபயர்த்தொல் அது புரிந்துமகொள்ள 

முடியொததொக இருக்கும். த ிழில் சம்பிைதொய ொன ேொசகச் சூழலுக்குப் 

மபொருந்தக்கூடிய, ‘ேலிர யொன’  ற்றும் ‘குடிர ’ வபொன்ை மசொற்கள், சிைந்த 

மபொருத்த ொன ஒத்த மசொற்களொல்  ொ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 

பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உமிழ்நீர் அடிப்பலையிைான SARS-CoV-2 

கண்காணிப்பு ச ாதலனத் திட்ைத்லதத் ததாைங்குதல் 

 

SARS-CoV-2 க்கொன அைிகுைியற்ை நபர்களின் ேழக்க ொன கண்கொைிப்பு 

வசொதரனயொனது கல்லூரி  ற்றும் பல்கரலக்கழக ேளொகங்களில் SARS-CoV-2 

மேடிப்பு தடுப்புக்கொன ர ய ொக உள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில் SARS-CoV-2 

மதொற்றுவநொயின் ஆைம்ப கொலத்தில், மபர்க்லியில் உள்ள கலிவபொர்னியொ 

பல்கரலக்கழகத்தில் நிறுேப்பட்ட தன்னொர்ே உ ிழ்நீர் வசொதரனத் திட்டத்ரத 
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இங்வக ேிேரிக்கிவைொம். இந்தத் திட்டம்  ருத்துேச் மசயலொக்கத்திற்கு 

முன்னதொக ஒரு ஆைொய்ச்சி ஆய்ேொக நிர்ேகிக்கப்பட்டது, இது கண்கொைிப்பு 

வசொதரனரயத் மதொடங்க எங்களுக்கு உதேியது.  திப்பீட்ரடத் மதொடர்ந்து 

வ ம்படுத்தும் வபொது. வசொதரன மநைிமுரை  ற்றும் ஆய்ேில் 

பங்வகற்பொளர்களின் அனுபேம் ஆகிய இைண்டின் முடிவுகளும், ஒரு ேளொக 

சமூகத்திற்குள் மேடிப்பரதத் தடுப்பதில் பங்களிக்கும் திைன் மகொண்ட 

ேழக்க ொன, ேலுேொன வசொதரனரய ேழங்குேதில் திட்டம் எவ்ேொறு மேற்ைி 
மபற்ைது என்பரதக் கொட்டுகிைது  ற்றும் பங்வகற்பு  ற்றும் குடிர ப் மபொறுப்பு 

உைர்ரே ஊக்குேிப்பதற்கொன உத்திகரள ேழங்குகிைது. 
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