
 INO ஆய்வக விழிப்புணர்வு பயிற்சி முகாம் 

 

இந்திய நியூட்ரின ோ ஆய்வுகூடம் எ ்பது பல கல்வி நிலலயங்களி ் கூட்டு முயற்சியோல்  னே ி மோவடட்ம் பபோட்டிபுரம் 

பகுதியில் அலமயவுள்ள  உலகேே்ரம் மலலயடி ஆய்வகம் ஆகும். இந்ே ஆய்வகே்தி ் மிக முக்கிய னநோக்கமோ து 

அதிநவீ  ஆய்வுக்கருவிகளி ் வோயிலோக  இதுவலர அறியப்படோே அடிப்பலட அறிவியலல ஆரோய்வது ஆகும். னமலும் 

உள்ளூர ்வளரச்ச்ி மற்றும் மோணவ சமுேோயே்தி ் கல்வியியல் வளரச்ச்ிலய ஊக்குவிக்கும். 

 

INO  வி ் அறிவியல் ஆரோய்சச்ி மற்றும் இே ் பல்னவறு அறிவியல்--பேோழில்நுட்ப வளரச்ச்ியில் ஆரவ்ம் பகோண்ட 

மோணவரக்ள் , ஆசிரியரக்ள் மற்றும் கல்வியோளரக்லள கண்டறியும் முல ப்னபோடு INO வி ் அங்கமோ  விழிப்புணரப்ு 

பிரசச்ோர அலமப்பி ் வோயிலோக இந்ே பயிற்சி முகோமிற்கோ  அறிவிப்லப உற்சோகே்துட ் பவளியிடுகினறோம். இந்ே 

பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து பகோள்பவரக்ளுக்கு அடிப்பலட நியூட்ரின ோ அறிவியல், INO ஆய்வகம் மற்றும்  அறிவியல் 

பரப்புலர பேோடரப்ுலடய திற ் னமம்போடு ஆகியலவ நிபுணரக்ளோல் பயிற்றுவிக்கப்படும். இந்ே வகுப்பில்  பங்கு 

பகோள்பவரக்ள் INO ஆய்வகே்தி ் முக்கிய அங்கமோக பணியோற்றவும் மற்றும் ஆய்வகே்தி ் அறிவியல் னநோக்கங்கள் 

மற்றும் அே ் பய ்போடுகலள மக்களிடம் எடுே்துலரப்பேற்கு இந்ே பயிற்சி முகோம் ஒரு முக்கிய வோய்ப்போக 

அலமயும். பங்கு பகோள்பவரக்ளுக்கு சோ ்றிேழ் வழங்கப்படும். 

 

இந்ே பயிற்சி வகுப்பு ேமிழ் மற்றும் ஆங்கிலே்தில் ே ிே் ே ியோக மதுலரயில் அலமந்துள்ள (IICHEP )  ேற்கோலிக 

லமயே்தில் லவே்து நலடபபறும். ஆகஸ்ட் 26  முேல் 28, 2021 வலர ேமிழ் வழி பயிற்சி இலணயவோயிலோகவும் மற்றும் 

ஆகஸ்ட் 29  ஆம் னேதி IICHEP  ஆய்வகே்திற்கு  னநரடி போரல்வயிடலும் நலடபபறும். இதுனபோ ்று பசப்டம்பர ் 2  முேல் 4, 

2021 வலர ஆங்கில  வழி பயிற்சி இலணயவோயிலோகவும் மற்றும் பசப்டம்பர ்5  ஆம் னேதி IICHEP  ஆய்வகே்திற்கு  னநரடி 

போரல்வயிடலும் நலடபபறும். பயிற்சி வகுப்பு நலடபபறும் னநர அட்டவலண வரும் நோட்களில் அறிவிக்கப்படும்.  

பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் னநரடி போரல்வயிடலில்  முழுவதுமோக பங்கு பகோள்பவரக்ளுக்கு உேவிேப்ேோலக ரூபோய் ஆயிரம் 

வழங்கப்படும் (னநரடி போரல்வயிடலி ் னபோது மதியஉணவு மற்றும் னேநீர ்வழங்கப்படும்). இந்ே வகுப்பில் பயிற்சி 

வழங்கும் நிபுணரக்ள் மற்றும் ேலலப்புகள் இேனுட ் இலணக்கப்பட்டுள்ள . 
 

கீழ்கண்ட இலணப்பில் ஆகஸ்ட் 20, 2021ற்கு மு ் னர பதிவு பசய்து பகோள்ளவும். 

இலணப்பு: https://forms.gle/d2EnYiHYn8cc9DpS6 

குறிப்பு: னே ி மற்றும் னபோடி பகுதி மோணவரக்ளுக்கு மு ்னுரிலம அளிக்கப்படும்



 INO ஆய்வக விழிப்புணர்வு பயிற்சி முகாம் 

 

               பயிற்சி வகுப்பிற்கான தலைப்புகள்: 

 
1. இந்ே பயிற்சி முகோமி ் மு ்னுலர மற்றும் இலக்குகள் 

2. நியூட்ரின ோ பற்றிய மு ்னுலர . 

3. நியூட்ரின ோ ஆய்வு இந்தியோவில் ஏ ் ? 

4. INO ஆய்வகம் பற்றிய குறிப்பு மற்றும் ஏ ் னபோடி 

மலலேப்ேோடர ்? 

5. சுற்றுசூழல் சோரந்்ே சந்னேகம் மற்றும்  ேவறோ  புரிேல் 

6. INO ஆய்வகம் - மதுலர மற்றும் பபோடட்ிபுரம் 

7. INO ஆய்வி ் மூலமோ  சமூக மற்றும் உள்ளூர ்நல ்கள். 

8. ஆய்வு பற்றி  அடிக்கடி னகட்கப்படும் னகள்விகளுக்கோ   

பதில்கள் . 

9. பபோதுமக்களுட ் கலந்துலரயோடல் மற்றும் திற ் 

னமம்போடு. 

10. ஆய்வு கூடே்லே னநரடிப் போரல்வயிடுேல் 

 

 

பயிற்சி வழங்க இருக்கும் சிறப்புலரயாளரக்ள்:  

 

1. Prof. G. Rajasekaran, IMSc, Chennai 

2. Prof. D. Indumathi, IMSc, Chennai 

3. Prof. M.V.N. Murthy, IMSc, Chennai 

4. Dr. Pethuraj S, INO Project, Madurai 

5. Mr. Jones Panicker, INO Project, Madurai 

6. Dr. T.V. Venkateswaran, Vigyan Prasar, New Delhi 

7. Prof. V.M. Datar, IMSc, Chennai 

8. Prof. G. Majumder, TIFR, Mumbai 

9. Prof. Amol Dighe, TIFR, Mumbai 

10. Prof. Sanjib Agarwalla, IOP, Bhubaneswar  

11. Prof. Srubabati Goswami, PRL, Ahmedabad 


