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தமிழ்நாடு வவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகத்தில்  

"மூலக்கூறு மாதிரியாக்கம் மற்றும் ஈந்தனைதல்" என்ற தனலப்பில் 

பயிற்சி 

 தாவர மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் உயிர் தகவலியல் துறற , தாவர 
மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் உயிரி ததாழில்நுட்ப றமயம் மற்றும் முதுநிறல பட்ட 
மமற்படிப்பு பயிலகம் ஆகியறவ இறைந்து முதுகறல மற்றும் முறைவர் பட்ட 
மாைவர்களுக்காக பிப்ரவரி 4 மற்றும் 5 ஆம் மததிகளில் "மூலக்கூறு மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
ஈந்தறைதல்" என்ற தறலப்பில் பயிற்சி வகுப்பு ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. தமாத்தம் 
விண்ைப்பித்த 55 மாைவர்களில் ( 17 முதுகறல மற்றும் 38 முறைவர்) , மவளாண் 
நுண்ணுயிரியல், மவளாண் பூச்சியியல் , மரபியல் மற்றும் தாவர இைப்தபருக்கம் , தாவர 
ம ாயியல், பயிர் விறையியல் , பட்டு வளர்ப்பு , நூற்புழுவியல் மற்றும் காய்கறி அறிவியல் 
உள்ளிட்ட பல்மவறு மவளாண் அறிவியல் துறறகறளச் மெர்ந்த 20 மாைவர்கள் இந்த 
பயிற்சிக்குத் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டைர். 
 உயிர் ததாழில்நுட்பவியல் துறறயின் மபராசிரிறய மற்றும் தறலவர்  
முறைவர். இ. மகாகிலா மதவியின் வரமவற்பு உறரயுடன் இரண்டு  ாள் பயிற்சித் திட்டம் 
ததாடங்கியது. அறதத் ததாடர்ந்து முதுநிறல பட்ட மமற்படிப்பு பயிலக முதல்வர் (SPGS) 
மற்றும் தாவர மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் உயிர் ததாழில்நுட்பவியல் றமய 
இயக்குைருமாை (CPMB&B) முறைவர்.  . தெந்தில் ததாடக்க உறரயாற்றிைார். சிறந்த 
ஆராய்ச்சிகறள மமற்தகாள்ளவும் , உயர் மதிப்பீட்டு ஆராய்ச்சிக் கட்டுறரகறள 
தவளியிடவும் உயிர் தகவலியல் உதவி முக்கிய பங்காற்றுகிறது  எனக் கூறினார்.  

 



 முதல் அமர்றவ , உயிரியல் தரவுத்தளங்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பற்றிய 
விரிவாை அறிறவ வழங்கிய உதவிப் மபராசிரியர் (உயிர் தகவலியல்)  திருமதி என். பாரதி 
அவர்களால்  டத்தப்பட்டது. முதல்  ாளின் இரண்டாவது அமர்வு , புரத மாதிரியாக்கம் மற்றும் 
ெரிபார்ப்பு அம்ெங்கள் குறித்து உதவிப் மபராசிரியர் (உயிர் தகவலியல்) முறைவர்  
எம். தெயகாந்தன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.  

 பிப்ரவரி 5, அன்று, புரத பிறைப்பு தள முன்கணிப்பு , ADMET பண்புகள் மற்றும் 
ஈந்தறைதல் கட்டறமப்றப மீட்தடடுப்பது பற்றிய விளக்கம் முறைவர். ஆர். கமராலின் 
நிர்மலா, ஆசிரிய உதவியாளர் (உயிர் தகவலியல்) அவர்களால் விரிவுறரக்கப்பட்டது. 
பிற்பகல் அமர்வில், புரத - தறெ ார் டாக்கிங் மற்றும் ததாடர்பு ஆய்வுகள் பற்றிய உதவிப் 
மபராசிரிறய (உயிர் தகவலியல்) முறைவர்.  . ெரண்யா அவர்கள் தெய்முறற 
விளக்கமளித்தார். இறதத் ததாடர்ந்து  றடதபற்ற நிறறவு விழாவில் , உயிர் 
ததாழில்நுட்பவியல் துறறயின் மபராசிரியர் மற்றும் தறலவர் முறைவர். இ. மகாகிலா மதவி 
வரமவற்றார். முதல்வர் ( SPGS) மற்றும் தாவர மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் உயிர் 
ததாழில்நுட்பவியல் றமய இயக்குைருமாை ( CPMB&B) முறைவர்.  . தெந்தில் 
கூட்டத்திற்கு தறலறம தாங்கிைார் . திருமதி என். பாரதி , உதவிப் மபராசிரியர் (உயிர் 
தகவலியல்) இரண்டு  ாள் பயிற்சி நிகழ்வுகறள விரிவரிக்றக அளித்தார். மதர்வாறையர் 
முறைவர் வி.பாலசுப்பிரமணி மாைவர்களுக்கு  ொன்றிதழ்கறள வழங்கி 
சிறப்புறரயாற்றிைார்.  பின்ைர், இப்பயிற்சி குறித்த கருத்துகறள பங்மகற்பாளர்களிடமிருந்து 
மகட்டு அறிந்தைர் . உதவிப் மபராசிரியர் (உயிர் தகவலியல்) முறைவர். எம். தெயகாந்தன் 
அவர்களால் முன்தமாழியப்பட்ட  ன்றியுறரயுடன் நிகழ்ச்சி நிறறவறடந்தது.  
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