
          ப�ொட்டிபுரம் ஆரொய்ச்சி மைமயம் (PtRC)   �ற்றிய உண்மைமகள்

(       முன்பு இந்திய நியூட்ரினனொ ஆய்வு மைமயம் (INO)  என்று அமை�க்க�்�ட்டது)

 தற்ன�ொது    ப�ொட்டிபுரம் ஆரொய்ச்சி மைமயம் (PtRC)      என�்�டும் மமை"யடி நியூட்ரினனொ ஆய்வகம் �றற்ிய
      தவறொன தகவ"்கள் மறற்ும் கருத்துக்களுக்கு கீன� விளக்கம் கொண்க.

1.  முக்கிய னநொக்கங்கள்:  PtRC      ஆய்வகத்தின் முக்கிய னநொக்கமொனது னதனி ப�ொட்டிபுரம்
          �குதியி"் உள்ள மமை"யின் அடியி"் னநொக்குக் கூடம் அமைமத்து ன�ரண்டதத்ி"ிருந்து வரும்

நியூட்ரினனொ   க்கமைள ஆய்வு பசய்வதொகும்.      நியூட்ரினனொக்களின் தன்மைம அறிவதற்கொன இது
   ஒரு அடி�்�மைட ஆரொய்ச்சித் திட்டம்.      நட்சத்திரங்கமைளக் கொண்�தற்கு மறற் ஒளியின்

    இமைடயூறு இ"்"ொம"் இருக்க னவண்டுவது ன�ொ",    நியூட்ரினனொக்கமைளக் கொண �ிற
      ப�ொருட்களின் இமைடயூறு இ"்"ொதிருக்க மமை"யடியின் ஆ�த்திற்கு பச"்" னவண்டும்.

       ஆகனவதொன் உ"கின் எ"்"ொ நியூட்ரினனொ ஆய்வகங்கள் அமைனத்தும் மமை"யடி அ"்"து
  ஆ�்கட"டிஆய்வகங்களொக அமைமந்துள்ளன.

2.  மமை"யினுள் சுரங்கம்:      இந்த ஆய்வுக்கூடத்தின் னவறு�ொட்டொன அம்சம் என்னபவன்றொ"்,
  குமைறந்த �ட்சம் 1000     மீடட்ர் உயரம் பகொண்ட மமை"யின் அடியி"்    அமைதஅமைமக்க னவணட்ும். 

          வளிமண்ட"த்தி"் உள்ள �ிற துகள்கள் கனமொன �ொமைறகமைளக் கடந்து வரும் ப�ொழுது தன்
    ஆற்றமை" இ�ந்துவிடுவதொ"் நியூட்ரினனொ உணர்கருவிமைய வந்தமைடயொது.   எனனவ உணர்கருவி

     நியூட்ரினனொக்கமைள மட்டுனம உணர இயலும்.    இந்த ஆய்வகத்திற்கொன நி"மும்,  ஆய்வகம்
        அமைமக்க�்�டும் குமைகக்குச் பச"்லும் சுரங்க�் �ொமைதயின் நுமை�வுவொயி"் இருக்கும் நி"மும்,

  ப�ொது வருவொய் நி"ங்களொகும்.     ஆய்வகம் அமைமக்க இவ்விடம் னதர்ந்பதடுக்க�்�ட்ட
கொரணங்கள்,       இந்த�் �குதியி"் அமைமந்துள்ள மமை"�்�ொமைறயொனது மிகவும் அடர்தத்ி

 உமைடயதொக இரு�்�தும்,      மற்றும் இ�்�குதியி"் மிகக்குமைறந்த மமை��ப்�ொ�ிவு இரு�்�தொ"்
   அடர்ந்த கொடுகள் இ"்"ொததும்,      மற்றும் வனவி"ங்குகளின் நடமொட்டம் இ"்"ொததும் ஆகும்.

    மரங்கமைள பவட்டொமன" இ�்�குதியி"் ஆய்வகம் அமைமக்க"ொம். 

3.     ன�ொர்தத்ிறன் சொர்ந்த எந்த பசய"்�ொடுகளும் நமைடப�றொது:    மறற் அறிவிய"் க"்வி
         நிறுவனங்கள் ன�ொன்னற ப�ொட்டிபுரம் அறிவிய"் ஆரொய்ச்சி கூடமும் எந்தவித ஒளிவு மமைறவும்

   இன்றி மக்களுடன் இமைணந்து பசய"்�டும்.     ஆய்வுக்கூடம் அமைமய உள்ள �குதியின்
     சுற்று�்புறத்தி"் உள்ள மொணவர்களின் �ங்களி�்மை� ஆவலுடன் வரனவற்கினறொம்.  ஆய்வுக்

கூடத்தி"்,        பதொ�ி"் மற்றும் வணிக பசய"்�ொடுகள் ஏதும் னமற்பகொள்ள�்�ட மொட்டொ.   எந்த வித
   சுற்றுச்சூ�"் மொசு�ொடும் ஏற்�டொது..       கட்டுமொன�் �ணிகள் முடிவமைடந்தவுடன் அங்கு எந்த வித

      இமைடயூறும் இன்றி �" ஆண்டுகள் ஆய்வு னமற்பகொள்ள இயலும்.

4.    எந்தவிதமொன உமி�்வுகளும் கதிரியக்கமும் இ"்மை".     இந்த ஆய்வகத்தின் இயக்கத்தி"் எந்த
     அ�ொயகரமொன அ"்"து கதிரியக்க�் ப�ொருட்களும் இ"்"னவ இ"்மை".

5.    மக்கள் பு"ம்ப�யரத் னதமைவ இ"்மை":      தமி�க அரசொ"் இ"வசமொக ஒதுக்க�்�ட்ட 26.825
       ப2க்னடர் அளவு பகொண்ட நி"ம் வன�்�குதி எ"்மை"க்கு பவளினய அமைமந்துள்ளது.

     ஆய்வுக்கூடத்தின் பசய"்�ொடுகள் அமைனத்தும் இந்த நி"�்�குதியி"் மட்டுனம நமைடப�றும்.
        அங்கு உள்ள மக்கள் பு"ம் ப�யர னதமைவ இ"்மை" என்�து மட்டும"்",   மக்களின் அன்றொட

     வொ�்மைக�்�ணிகமைளக்கூட இது எந்த விதத்திலும் �ொதிக்கொது.   ஆய்வகத்தின் �"்னவறு
      பசய"்�ொடுகளி"் கிரொம மக்கள் �ங்னகற்�மைத நொங்கள் வரனவற்கினறொம்.    னமலும் கிரொம�் புற
     மொணவர்களுடன் அறிவிய"் உமைரயொட"் நிக�்தத் ஆவலுடன் இருக்கினறொம்.

6.    கட்டுமொனத்தின்ன�ொது ஏற�்டும் சிறிய தொக்கம்:   ஆரொய்ச்சிக்கூடதம்ைத அணுகுவதற்கு
 னதமைவயொன சுரங்கம்,         சொமை" மற்றும் ரயி"் சுரங்க�் �ொமைத ன�ொன்ற  கிமைடமட்டமொன சுரங்க�்

 �ொமைத   ஆகும்.        இதுன�ொன்று ஏறக்குமைறய நூறு கின"ொமீட்டர் நீளமுள்ள சுரங்க�் �ொமைதகள்
     தமி�்நொடு மற்றும் நொட்டின் �ிற மொநி"ங்களி"் கட்ட�்�ட்டுள்ளன.   சுரங்க கட்டுமொனத்தின் ன�ொது

 ஏற்�டும் தொக்கம்,        ஆய்வக பசய"்�ொட்டின் ன�ொது ஏற்�டும் தொக்கதம்ைத விட அதிகமொகனவ
இரு�்�ினும்,         அமைமக்கும் கட்டதத்ி"் ப�ொறியொளர்கள் வ�க்கமொக கமைட�ிடிக்கும் நிமை"யொன

      வ�ிமுமைறகளின் மூ"ம் தொக்கதம்ைத நன்கு கட்டு��்டுத்த இயலும்.    விரிவொன தணி�்பு திட்டம்
     அதிகொரிகளிடம் அளிக்க�்�ட்ட �ின்னனர அனுமதிகள் ப�ற�்�டட்ுள்ளன.  உண்மைமயி"், INO-

      வுக்கொன விரிவொன திட்ட அறிக்மைகமையத் தயொர்பசய்தது TANGEDCO-தொன்.   இது ன�ொன்ற
           சுரங்க கட்டமைம�்பு மறற்ும் அதற்கொன மதி�்�டீு பசய்வதி"் தமி�க மின் உற்�த்தி துமைற மிகவும்



 திறன் ப�ற்றது.        ப�ொட்டிபுரம் அறிவிய"் ஆரொய்ச்சி மைமயத்திற்கொக ன�ொடி னமற்கு பதொடர்ச்சி
   மமை"யி"் ஏற�்டுத்த�்�டும் சுரங்க�் �ொமைத,      அருகி"் உள்ள கிரொமத்தி"் இருந்து 2 கின"ொமீட்டர்

 பதொமை"வி"் உள்ளது.        சுரங்கம் கட்ட�்�டும் ன�ொது பவளி�்�டும் அதிர்வு கிரொம மக்களுக்கு
 இமைடயூறு ஏற�்டுத்தொது.     னமலும் இதத்மைகய அதிர்வுகமைள 500    மீட்டர்க்கு அ�்�ொ"் நம்மொ"்
 உணரக்கூட இய"ொது. 

7.     வன நி"னமொ பு"ிகளின் வ�ித்தடனமொ �ொதிக்க�்�டொது:     இந்த சுரங்க�் �ொமைத �ொதுகொக்க�்�ட்ட
     வன�்�குதிமைய கடக்கும் ப�ொழுது  மமை"யின் அடியி"்       �" நூறு மீடட்ர் கீன� பச"்வதொ"்

  னமற�்ர�்�ி"் �ொதுகொக்க�்�ட்ட     வன�்�குதிக்னகொ வி"ங்குகளுக்னகொ தொவரங்களுக்னகொ எந்த
  ஒரு இமைடயூறும் இ"்மை".          கொட்டு எ"்மை"க்குள் நுமை�யும் நிமை"யி"் சுரங்க�் �ொமைத �" மீட்டர்

 ஆ�தத்ி"் இருக்கும்.   ஆய்வகனமொ 1000   மீடட்ர் ஆ�த்தி"்.   �ொதுகொக்க�்�ட்ட வன�்�குதியொக
    அறிவிக்க�்�ட்ட �குதியி"் எந்த �ொதி�்பும் இ"்மை".    சுரங்கம் னதொண்ட�்�டும்ன�ொது மட்டுனம

 அதிர்வுகள் ஏற்�டும்,        ஆய்வகம் பசய"்�டும் ன�ொது னமற்�ர�்�ி"் எத்தமைகய அதிர்வு மற்றும்
 இமைடயூறு ஏற�்டொது.        வனத்திற்கு எந்த �ொதி�்பும் இ"்மை" என்ற புரிதலுக்கு�் �ின்னனர

  வனத்துமைற அனுமதி ப�ற�்�ட்டுள்ளது.

     னகரளொ மற்றும் தமி�க எ"்மை"யி"் அமைமந்துள்ள (  �ொதுகொக்க�்�ட்ட வன�்�குதியொக
அறிவிக்க�்�ட்ட)       மதிபகட்டொன் னதசிய பூங்கொவிற்கும் எந்த தீங்கும் ஏற்�டொது.  ஆய்வுக்கூடம்

   முழுமைமயொக தமி�கத்தின் எ"்மை"க்குள்னள அமைமந்துள்ளது,    மற்றும் �ொதுகொக்க�்�ட்ட
   சுற்றுசூ�"் மண்ட"தத்ிற்கு பவளினய அமைமந்துள்ளது.     மதிபகட்டொன் முத"் ப�ரியொர் வமைர

 இமைணக்கும் பு"ி�்�ொமைத,     ஆய்வுக்கூடதத்ின் தமைரத்தளத்தி"் இருந்து மிகத்பதொமை"வி"்
உள்ளது.          னமலும் மமை"களின் உசச்ியிலும் னமற்�ர�்�ிலும் பு"ிகள் மற்றும் மற்ற வி"ங்குகள்
சுதந்திரமொக,   எத்தமைகய இமைடயூறும் இ"்"ொம"்,   நடமொட இயலும்.

8.   அமைணகளுக்கு �ொதி�்பு ஏற்�டொது:      இடுக்கி மற்றும் மு"்மை" ப�ரியொறு அமைணகள்,  ஆய்வு
     கூடம் அமைமயவிருக்கும் இடதத்ி"ிருந்து சுமொர் 30    கின"ொமீட்டற்கு அ�்�ொ"் உள்ளன.

    ஆமைகயொ"் அவற்றிற்கு எத்தமைகய �ொதி�்பும் ஏற்�டொது.     இது ன�ொன்ற �" எடுத்துக்கொட்டுகள்
 தமி�கத்தின"னய உள்ளன.   PUSHEP     திட்டதத்ிற்கொக மசினகுடி அருகி"் கி�ன்பமொர்கண்

       அமைணக்கு அடியி"் ஒரு சுரங்கம் எத்தமைகய �ொதி�்பும் இன்றி கட்ட�்�ட்டது.   னமலும் ,  நீர்
     மின்சொரத்திற்கொக மு"்மை" ப�ரியொறு அமைணயி"ிருந்து ப�ற�்�டும் நீர்,   சுரங்க �ொமைதயின்

    வ�ியொகனவ நீர் மின்நிமை"யத்மைத வந்து அமைடகிறது.    அமைண கடட்�்�ட்டு மூன்று
       ஆண்டுகளுக்கு �ிறனக அமைணகளுக்கு அடியி"் எத்தமைகய �ொதி�்பும் இன்றி இந்த

 சுரங்கங்கள் கட்டிமுடிக்க�்�ட்டன.   னமலும் தற்ப�ொழுது பசங்னகொட்மைட--   புனலூர் இமைடனய ரயி"்
       �ொமைதக்கொக மு"்மை" ப�ரியொர் அமைணயின் பதற்னக அனத பதொமை"வி"்,    அனத �ொமைற

  அமைம�்பு பகொணட் இடதத்ி"்,    சுரங்கம் னதொண்டும் �ணி நமைடப�றுகிறது.   இதுவமைர எந்தவித
    �ொதி�்பும் அமைணகள் மற்றும் சுற்று�்புறங்களி"் உணர�்�டவி"்மை". 

9.      நி"த்தடி மற்றும் னமற்புற நீர்நிமை"களுக்கு �ொதி�்பு ஏற�்டொது:   நீர்நிமை"களுக்கு �ொதி�்பு
    ஏற்�டுனமொ என்ற அச்சம் மக்களிமைடனய கொண�்�டுகிறது.    புவி பதொ�ி"்நுட�்ம் சொர்ந்த
 ஆய்வுகள் GSI-  யொ"் னமற்பகொள்ள�்�ட்டதி"்,    ஆய்வுக்கூடம் அமைமயவிருக்கும் இடத்தி"் உள்ள
    �ொமைறகள் கடினமொன க்ரொமைனட் கற்களொ"் ஆனமைவ,      னமலும் அவற்றின் இமைடனய எந்த நீர்
  ஆதொரமும் இ"்மை" எனவும்,      அதனொ"் நீர்நிமை"களுக்கு எத்தமைகய �ொதி�்பும் ஏற்�டொது எனவும்

கணட்றிய�்�ட்டுள்ளது.       கிணறு ன�ொன்ற பசங்குத்தொன சுரங்க�் �ொமைத அன்றி,
         கிமைடமட்டமொன �ொமைத அமைமக்க�்�டுவதொ"் நி"த்தடி நீர் நிமை"களுக்கும் �ொதி�்பு ஏற்�டொது.

        ஆய்வுக்கூடத்தின் �யன்�ொட்டிற்கொக நி"த்தடி நீர் மக்களிடமிருந்து �றிக்க�்�டும் என்று அஞ்ச
னவண்டியதி"்மை".  ஏற்கனனவ TWAD     ஆ"் ஆய்வுகூடத்திற்கு னதமைவயொன நீமைர பகொண்டுவர

    அருகிலுள்ள ஆற்றி"் இருந்து கு�ொய்கள் அமைமக்க�்�ட்டுள்ளன.  12   "ட்சம் "ிட்டர்
     பகொள்ளளவு பகொண்ட நீர் னதக்க பதொட்டி TWAD   ஆ"் (   தமி�க அரசொ"் 2010  -2011 "்

   இ"வசமொக வ�ங்க�்�டட் நி"த்தி"்) கட்ட�்�ட்டுள்ளது.      ஒரு நொமைளக்கு னதமைவ�் �டும் நீரின்
  அளவு அடுதத் 10  -15     வருடங்களுக்கு �ிறகு 3.4     "ட்சம் "ிடட்ர் ஆகும்.   இது 150

       குடும்�ங்கள் ஒரு நொமைளக்கு �யன்�டுத்தும் நீரின் அளனவ ஆகும். 

10.     தமி�கத்தி"் அறிவிய"் மனிதவளம் உருவொக்குதலும்,   மொணவர்கள் �ங்னகற்றலும்:
   ப�ொட்டிபுரத்தி"் அமைமக்கவிருக்கும் நுண்னணொக்கியின் சிறு-   முன்மொதிரி ஏற்பகனனவ மதுமைர

INO   மைமயத்தி"் உள்ளது.    இந்தியொவின் �" �குதிகளிருந்தும்,   தமி�கத்தி"் மதுமைர,  னதனி,



     திண்டுக்க"் மொவட்டங்களி"ிருந்தும் ஏரொளமொன மொணவர்கள் அமைத �ொர்மைவயிட்டுள்ளனர்.
         மதுமைரயி"் இன்று க"்லூரி மொணவர்கள் மதத்ியி"் ஓர் இயற்�ிய"் அமை" வீசுகிறது என"ொம்.

      அதி"் �ங்கு ப�றுவதி"் நொங்கள் ஆ�்ந்த ப�ருமைம அமைடகினறொம்.   மதுமைர வட��ஞ்சி
   சொமை"யி"் உள்ள எங்கள் மைமயதத்ி"்,    னகொமைடகொ" சிற்றொய்வுகளிருந்து முமைனவர்

  �ட்டதத்ிற்கொன ஆ�்வொரொய்ச்சிகள் வமைர,      �" விதமொன ஆய்வுகளி"் தமி�க மொணவர்கள்
  இன்று ஈடு�டுவது சிற�்�ொனது.  INO      மூ"ம் சர்வனதச அளவி"் னகொட்�ொட்டிய"் மற்றும்

      �ரினசொதமைனயிய"் துமைறகளி"் சிறந்த அறிவிய"் மனிதவளம் தமி�கத்தி"் உருவொக
வொய்�்புள்ளது. 

11.    தமி�க பதொ�ி"் துமைறக்கு வொய்�்பு:  INO    நிர்மொணிக்க�்ப�றும்ன�ொது உ"கின் மிக�்ப�ரிய
  நுண்னணொக்கி நம்மிடம் இருக்கும்.  50,000       டன் இரும்�ினொ"் அமைமந்த இது 40  "ட்சம்

  மின்னணு னசன"்கள் பகொண்டிருக்கும்.   இதற்கொன R&D     முற்றிலும் நம் நொட்மைட சொர்ந்தது,
     மறற்ும் எ"்"ொ உ�கருவிகளும் நம் நொட்டி"் தயொரொகின்றன.   இத்தமைகய �ிரமொணட்மொன

       பதொ�ி"்நுட்� சொதமைனயி"் தமி�்நொட்டிலும் இந்தியொவின் �" இடங்களிலும் உள்ள பதொ�ி"்
 நிறுவனங்கள் ஈடு�ட்டுள்ளன.     �"்"ொயிரக்கணக்கொன சிறுகருவிகளின் தயொரி�்�ிலும் �ின்னர்
        �ரொமரி�்�ிலும் தமி�கதத்ின் சிறுபதொ�ி"் மற்றும் நடுதத்ர பதொ�ி"் துமைறக்கு ந"்" வொய்�்பு

கிமைடக்கும்.

12.   இந்திய அளவி"ொன கூடட்மைம�்பு:  INO     ஆய்வகமொனது இந்தியொவின் �"்னவறு �குதியி"்
 உள்ள 20          க்கும் னமற�்ட்ட �" க"்வி மைமயங்களின் மிக�் ப�ரிய கூட்டு முயற்சியொகும்.

 கிட்டத்தடட் 100          க்கும் னமற�்ட்ட அறிவிய"் ஆய்வொளர்கள் மற்றும் �" மொணவர்கள் இந்த
   திட்டதத்ி"் இமைணந்து பசய"ொற்றிக் பகொண்டிருக்கின்றனர்.  INO    ஆய்வகம் நிறுவிய �ின்

       இன்னும் �" ஆய்வொளர்கள் தங்கமைள இந்த திட்டதத்ி"் இமைணத்துக் பகொள்வர். தமி�கதத்ி"்
 திட்டமிட��்ட்டுள்ள INO      ஆய்வகமொனது இந்தியொவின் மிக�்ப�ரிய உ"கத்தரம் வொய்ந்த

  அறிவிய"் மைமயம் ஆகும்.        ன�ரண்டத்தி"் எங்கும் நிமைறந்த நியூட்ரினனொக்கமைள ஆரொயும் INO-
    மைவ அமைமக்க இந்திய அணுசக்தித் துமைற,     மறற்ும் அறிவிய"் மற்றும் பதொ�ி"்நுட்�த்

  துமைறயினொ"் நிதி அளிக்க�்�டுகிறது.

13.   சூ�"் �ொதுகொ�்�ிற்கொன உறுதி:     திடட்த்தி"் இமைணந்துள்ள அறிவிய"் ஆய்வொளர்கள்
       ஆய்வகம் சொர்ந்த அமைனத்து நிக�்வுகள் குறித்தும் ப�ொதுமக்களிடம் எடுத்துமைரக்க

  னவண்டிய கடமைமமைய அறிந்தவர்கள்.     அமைனத்து அனுமதிகளும் ப�ற�்�டட்ு மற்றும் அமைனத்து
  வமைகயொன விதிமுமைறகமைளயும் �ின்�ற்றுவனதொடு,     மக்கள் ஆதரவும் ப�ற்னற இத்திட்டம்

பசய"்�டுத்த�்�டும்.

   அறிவிய"் ஆய்வொளர்கள் சமூகதத்ின் உறு�்�ினர்கள்.   சுற்றுச்சூ�மை" �ொதுகொக்க
கடமைம�்�ட்டவர்கள்.      சுற்றுசூ�மை"�் �ொதிக்கொத பசய"்களி"் ஈடு�டனவண்டும் என்கிற

 னகொட்�ொட்டுக்கு இணங்கி,    இயற்மைகமைய ஆரொய்வது மடட்ும"்",     அமைத கொக்கவும் னவண்டும்
  என்ற ஆர்வம் பகொணட்வர்கள்.      ஆய்வகத்தின் அருகொமைமயி"் அமைமந்த கிரொமங்களி"் உள்ள

        மொணவ மொணவிகளுக்கு க"்வி னமம்�ொடு மறற்ும் இன்னும் �" ந"த்திட்டங்கள் பசய்வதற்கும்
பகொணட்வர்கள்.

      இந்த திட்டம் இந்தியொவின் வருங்கொ"த்தி"் வரவிருக்கும் மிக�்ப�ரிய அறிவிய"்
   ஆய்வுகளுக்கொன மிகச்சிறந்த எடுத்துக்கொட்டொக விளங்கும.     இது ன�ொன்ற அறிவிய"்

    திட்டங்கனள நொட்டின் எதிர்கொ" அறிவிய"்,     பதொ�ிநுட�்ம் மற்றும் சமூக ப�ொருளொதொர
  வளர்ச்சிமைய னமம்�டுத்த உதவும்.

பமொதத்த்தி"்,  PtRC     என�்�டும் நியூட்ரினனொ திடட்ம் ப�ொட்டிபுரம்,    னதனி �குதி மக்களுக்னகொ,
நி"த்திற்னகொ,       அச்சூ�"ி"் வொழும் வி"ங்குகளுக்னகொ எவ்வித தீங்கும் விமைளவிக்கொது.  தமி�கதத்ி"்

        இத்தமைகய முன்னிமை" அறிவிய"் ஆய்வு நிக�த்"் �குதி மொணவர்களின் அறிவிய"் ஆர்வத்மைத
வளர்�்�னதொடு,      இன்று நம் நொட்டின் முக்கிய னதமைவயொன,    அறிவிய"் கணன்ணொட்டம் வளர்க்கவும்
உதவும்.          இந்திய அறிவிய"ின் எதிர்கொ"ம் ப�ருமளவி"ொன அறிவிய"் ஆரொய்ச்சித் திடட்ங்கமைள நம்
நொட்டி"்  னமற்பகொள்வதி"்தொன் அடங்கியுள்ளது.      அவ்வொனற நொம் அறிவிய"் மற்றும் பதொ�ி"்நுட்�

    வளர்ச்சியின் மூ"ம் ஊரக வளர்ச்சிக்கும் வ�ிவகுக்க"ொம்.     அறிவிய"் வளர்ச்சியும் சூ�"் �ொதுகொ�்பும்
 முரண்�ட்டமைவ அ"்",       இரண்மைடயும் சிற�்புடன் னமற்பகொண்டு இதத்ிட்டம் �ிற்கொ"த்தி"் வரவிருக்கும்

      ப�ருமளவி"ொன அறிவிய"் ஆரொய்ச்சித் திட்டங்களுக்கு முன்னனொடியொகத் திக� வொய்�்புள்ளது. 


