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ஆசிாியர் 

ஐயா, 

 உங்கள் மதிப்பிற்குாிய நாளிதழில் பின்ேரும் தசய்திமய தேளியிடுமாறு தயவு 

தசய்து வகட்டுக்தகாள்கிவேன்: 

 தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்தில்  

உயிாியல் ததாழில் முமைவோர் குேித்த கருத்தரங்கம் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்தில் உள்ள தாேரமூைக்கூறு உயிாியல் & 

உயிாித்ததாழில்நுட்பம் மற்றும் வேளாண் ேணிக வமம்பாட்டு இயக்குநரகம், வகாமே, நே. 7 

மற்றும் 8, 2022 ஆகிய வததிகளில் தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்தில் உயிாியல் 

ததாழில்முமைவோர் சூழல் அமமப்பு குேித்த இரண்டு நாள் நிகழ்மே நடத்தியது. சுமார் 60 

ததாழில்முமைவோர், ததாடக்கநிறுேைங்கள் இந்தநிகழ்ேில் கைந்துதகாண்டைர். 

தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்தின் துமணவேந்தர் டாக்டர் V. 

கீதாைட்சுமி தைது உமரயில் தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்திற்கு 2022 ஆம் 

ஆண்டில் சர்தார் ேல்ைபாய் பவடல் ேிருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தபருமமயுடன் 

அேிேித்தார். தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் பல்கமைக்கழகத்தின் கீழ் ஆறு தேவ்வேறு 

கல்லூாிகளில் ஆறு ேிேசாய அமடகாக்கும் மமயங்கமளக் தகாண்டுள்ளது. 

உயிாிததாழில்நுட்பேியல் பவயா நிறுேைத்தின் திேன் வமம்பாடு மற்றும் அவுட்ாீச் 

திட்டத்மத வநாக்கி வபச்சு இருந்தது. அேர் பவயாதடக்ைாைஜியின் பங்மக 

அேிமுகப்படுத்திைார் மற்றும் உைகம் மற்றும் இந்தியா முழுேதும் அதன் துடிப்பாை ேளர்ச்சி 

மற்றும் அடுக்கு 2 மற்றும் அடுக்கு 3 நகரங்களில் ஒரு தயாாிப்பு வமம்பாடு எவ்ோறு 

ேலுப்படுத்தப்படுகிேது என்பமத ேிளக்கிைார். ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாடு, TNAU இல் 

உைகத்தரம் ோய்ந்த ேசதிகமள உருோக்குதல், நாேல் தயாாிப்புகமள உருோக்குதல், திேன் 

வமம்பாட்டிற்காை இளம் திேமமகமள ேளர்த்தல், GC-MS, HPLC வபான்ே உயிாியல் 

வசமேகள் ஊக்குேிப்பு வபான்ே ஆறு முக்கிய துமேகமள தமிழ்நாடு வேளாண்மமப் 

பல்கமைக்கழகத்தில் பட்டியலிட்டுள்ளார். 
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டாக்டர். எம்.வக. சண்முகசுந்தரம், ஐஏஎஸ், வமம்பாட்டு ஆமணயர், MEPZ, சிேப்புப் 

தபாருளாதார மண்டைம், தசன்மை, இந்திய அரசின் ேணிகம் மற்றும் ததாழில்அமமச்சகம், 

தைது ததாடக்க ேிழாேில், உயிாித்ததாழில்முமைவு என்பது பவயாதடக்ைாைஜியின் 

மூைத்திலிருந்து ேருகிேது என்று கூேிைார். வமலும் பவயாதடக்டின் ேணிக ாீதியாை 

பயன்பாடு மற்றும்அது எவ்ோறு உயிர்ததாழில்முமைவோருக்கு ேழிேகுக்கும் என்பது 

பற்ேியும் கூேப்பட்டது. உைதகங்கிலும் உள்ள ஓவசான்பவயா (கைடா), காஸ்டன் 

பண்மணகள் (அதமாிக்கா) ஆகியேற்ேில் இருந்து மிகச்சிேந்த உயிாியல் 

ததாழில்முமைவோமர அேர் சுட்டிக்காட்டிைார். இந்தியாேில், பவயாகான், சீரம் 

இன்ஸ்டிட்யூட், பாரத்பவயாதடக் மற்றும் டிஷ்யூ இன்ஜிைியாிங் ஆகியமே 

பிட்ஸ்பிைாைியில் முன்ைணி உயிாித்ததாழில்முமைவோர்கள் எை சுட்டிக்காட்டிைார். 

 

சிேப்புமரமய தபங்களூரு ஸ்தாயிகா ேிமதகளின் இயக்குைர் டாக்டர் வக.வக. 

நாராயணன் ேழங்கிைார். ேணிகமயமாக்கலுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும் தயாாிப்புகள்/ 

ததாழில்நுட்பங்களின் அமைத்து ேழங்கல் மற்றும் R&D இமைப்பு பணிகள் தேவ்வேறு 

இயக்குைரகங்களின் இயக்குநர்களால் வமற்தகாள்ளப்பட்டை.  

தாேர இைப்தபருக்கம் மற்றும் மரபியல்மமய இயக்குநர் டாக்டர் ஆர். ரேிவகசேன், 

தாேரபாதுகாப்பு ஆய்வு மமய இயக்குநர் டாக்டர் எம். சாந்தி, ேிமத மமய இயக்குநர் 

டாக்டர். ஆர். உமாராணி, வேளாண் ேணிக வமம்பாட்டு இயக்குநர் டாக்டர் எ. வசாமசுந்தரம். 

டாக்டர் எம்.வக. கைாராணி பயிர்வமைாண்மம இயக்குநர், வகாமே வேளாண்தபாேியியல் 

கல்லூாி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுேைத்தின் டீன் டாக்டர் ஏ. ரேிராஜ், வகாமே 

வதாட்டக்கமைகல்லூாி மற்றும் ஆராய்ச்சிநிறுேைத்தின் டீன் டாக்டர் பி.ஐாின்வேதாமணி 

ஆகிவயார் கைந்துதகாண்டு தங்கள்தயாாிப்புகமள ேழங்கிைர்.  

 முன்ைதாக, பல்கமைக்கழக ஆராய்ச்சி இயக்குைர் டாக்டர் எம். ரவீந்திரன் 

ேரவேற்ோர். இறுதியாக, டாக்டர் என். தசந்தில், இயக்குைர் தாேரமூைக்கூறு உயிாியல் & 

உயிாித்ததாழில்நுட்பம், நன்ேியுமர ேழங்கிைார். அமைத்து பல்கமைக்கழக அதிகாாிகள், 

துமேத்தமைேர்கள், ஆராய்ச்சி அேிஞர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களும் ததாடக்கேிழாேில் 

கைந்துதகாண்டைர். 

 

 

 

                                                                    மக்கள் ததாடர்பு அலுேைர் 

         


