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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. No specific modifications 

based on the text were needed, as all terms/jargon/idiomatic expressions were easily translated. The text 

was translated on 11/04/2022. 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. அரனத்து மசொற்கள்/மசொற்கள்/மசொற்மசொற்கள்/மசொற்மசொற்கள் 

எளிதொக ம ொழிமபயர்க்கப்பட்டதொல், உரையின் அடிப்பரடயில் குைிப்பிட்ட 

 ொற்ைங்கள் எதுவும் வதரேயில்ரல. உரை 11/04/2022 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 

கலிஃப ோர்னியோவின் வரலோற்று சிறப்புமிக்க 2012-2016 வறட்சிக்கு ஆன்-ரோஞ்ச் 

தழுவல் 
 
கலிஃவபொர்னியொேின் ேைலொற்று,  ொநிலம் தழுேிய ேைட்சி (2012- 2016) 

முன்மனப்வபொதும் இல்லொத நிரலர களுக்கு ஏற்ைேொறு பண்ரையொளர்களின் 

திைரன சேொல் மசய்தது. 

அேர்களின் மசயல்பொடுகளின் மபொருளொதொை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

நிரலத்தன்ர . 

 

கலிஃவபொர்னியொேின் ேைலொற்று ேைட்சியொனது பண்ரையில் ேைட்சி 
பொதிப்புகள்  ற்றும் வ லொண்ர  உத்திகரள இைண்டு தனித்தனி ஆைொய்ச்சி 
முயற்சிகள் மூலம் எவ்ேொறு ேடிேர த்தது என்பரத நொங்கள் ஆய்வு 

மசய்வதொம்: கலிவபொர்னியொ வைஞ்ச்வலண்ட் முடிமேடுக்கும் ஆய்வு (2011)  ற்றும் 

ேைட்சியின் வபொது (2016) நடத்தப்பட்ட அரைக்கட்டு ொன வநர்கொைல்கள். 
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பண்ரையொளர்கள் பயன்படுத்தும் ேைட்சி வ லொண்ர  நரடமுரைகளின் 

சைொசரி எண்ைிக்ரக 2011  ற்றும் 2016 க்கு இரடயில் அதிகரித்துள்ளது; குைிப்பொக, 

மேளிப்பரடயொன அதிகரிப்பு 

முன்முயற்சியொன நரடமுரைகரளப் பயன்படுத்தினொல், 2012 ஆம் ஆண்டிற்கு 

ேழிேகுத்த அடிப்பரட ேைட்சி நிரலர கள் முன்முயற்சியொன ேைட்சி 
திட்ட ிடலுக்கு ஒரு ஊக்கியொக இருந்தது என்பரதக் குைிக்கலொம். 

 

ேருங்கொல ேைட்சி அபொயம் பற்ைிய வகள்ேிகளுக்கொன பண்ரையொளர் பதில்கள், 

ேைட்சி அனுபேம் அச்சுறுத்தல்  ற்றும் தயொர்நிரல பற்ைிய தனிப்பட்ட 

கருத்துக்கரள இைண்டு மேவ்வேறு ேழிகளில் பொதித்துள்ளது. பண்ரை 

வ லொளர்கள் நம்பினர் 

1) ேைட்சி அேர்களின் எதிர்கொல வ லொண்ர  திட்ட ிடலில்  ிகவும் மசல்ேொக்கு 

மசலுத்தும், வ லும் 2) அேர்களின் தற்வபொரதய வ லொண்ர  உத்திகள் 

எதிர்கொல ேைட்சி தொக்கங்கரளத் தைிக்க வபொது ொனதொக இருக்கும். 

 

பண்ரையொளர்கள் தங்களுக்கு ேிருப்ப ொன மசயல்திைனுள்ள உத்திகரள 

மசலவு குரைந்த, மசயல்பொடு சொர்ந்த ேிரனத்திைன் உத்திகளுடன் மபொருத்த 

உதவும் முடிவு-ஆதைவு கருேிகள் ேைட்சியின் வபொது அைிேியல் 

அடிப்பரடயிலொன முடிமேடுக்கும் பயன்பொட்ரட அதிகரிக்கலொம். 
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