
                    இந்திய நியூட்ரின�ோ ஆய்வு மை�ய�் (INO)-    ப�ோட்டிபுர�் ஆரோய்ச்சி மை�ய�் (PtRC)
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ப�ோருள்: INO-PtRC                         ஆய்�க�் �திபகட்டோ�் னசோமை� முத�் ப�ரியோர் �மைரயி�ோ�

   பு�ிகளி�் �ழித்தடத்திற்கு இமைடயூறு �ிமைள�ிக்கோது.

 PtRC    ஆய்�கத்தி�் கட்டு�ோ�திற்கோக ஒதுக்க�்�ட்ட 31.45     ப&க்டர் �ர�்�ளவு பகோண்ட நி��ோ�து
“         த�ிழக சுற்றுசூழ�் �ற்று�் ��த்துமைறயி�ோ�் மு�்ப�ோழிய�்�ட்ட �திபகடட்ோ�் முத�் ப�ரியோர்

   ”   �மைரயி�ோ� பு�ிகளி�் �ழித்தடத்தி�் அமை�ந்துள்ளது எ�்�து ன�ோ�்ற   உண்மை�க்கு�் புற�்�ோ�
தக��்கமைள    ஒரு சி� ஊடகங்கள் ப�ளியிடுகி�்ற�.     இந்த தக��்களுக்கு �று�்பு பதரி�ிக்கு�்

            �ணண்மு�் �ற்று�் இது ச�்�ந்த��்ட்ட உண்மை� �ி�ரங்கள் தரவு�் இந்த பசய்தி ப�ளியீட்டி�் மூ��்
 �ிளக்க �ிரு�்புகி�்னறோ�். 

   இந்த திட்டத்திற்கோ� 26.825    ப&க்டர் �ர�்�ளவு பகோண்ட நி��ோ�து,   தமைரதத்ள�் சோர்ந்த
கட்டு�ோ�த்திற்கு�்,  �றற்ு�் 4.62      ப&க்டர் �ர��்ளவு �மை�யினுள் சுரங்க�்�ோமைத �ற்று�்

  ஆய்�கத்திற்கோ� குமைகஅமை�க்கவு�், ஒதுக்க�்�ட்டதோகு�். 

   தமைரத்தள கட்டு�ோ�த்திற்கு ஒதுக்க�்�ட்ட 26.825      ப&க்டர் �ர��்ளவு பகோணட் �குதியோ�து ப�ோது
 �ரு�ோய் நி��ோகு�்.  அது �ட்டு��்�,   இந்த �குதியோ�து   �ோதுகோக்க�்�ட்ட ���்�குதியி�் எ�்மை�க்கு
 ப�ளினய உள்ள    து எ�்�து �ிகக்குறி�்�ிடதத்க்க ஒ�்றோகு�்;   ஆமைகயோ�் �ோதுகோக்க�்�ட்ட

       ���்�குதிக்னகோ அ�்�து பு�ிகளி�் �ழிதத்டதத்ிற்னகோ எந்த ஒரு இமைடயூறு�் �ிமைளயோது. 

      �மை�யி�் உள்னள அமை�க்க�ிருக்கு�் கட்டு�ோ�த்திற்கோக ஒதுக்க�்�ட்ட 4.62 ப&க்னடரி�்,   
      கிமைட�ட்ட�ோ� சுரங்க�்�ோமைத பதோடர்�ண்டி பச�்� �டி�மை�க்க�்�டு�் சுரங்க�்�ோமைத ன�ோ�்றது. 

         சுரங்க�்�ோமைதயி�் நுமைழவு �ோயி�் ப�ோது �ரு�ோய் நி�த்தி�் பதோடங்க�்�டட்ு �ோதுகோக்க�்�ட்ட
          ���்�குதியி�் எ�்மை�மைய அமைடயு�் ன�ோது ன�ற்�ர�்�ி�் இருந்து �� �ீட்டர் ஆழத்தினுள் கடந்து

�ிடு�்.       பு�ிகளி�் �ழித்தட�ோ�துமுழு�து�ோக �ோதுகோக்க�்�ட்ட ���்�குதியினுள் அமை�ந்துள்ளது.
       எந்த ஒரு கட்டு�ோ�மு�் கோட்டு�்�குதியி�் நமைடப�றோத கோரணதத்ி�ோலு�் சுரங்க�்�ோமைத அமை�க்கு�்
      �குதி ன�ற்�ர�்�ி�் இருந்து �� �ீட்டர் (10  முத�் 1000  �ீட்டர் �மைர)    �மை��்�ோமைறயி�் ஆழத்தி�்

         பச�்று�ிடுதோலு�் ���்�குதி�் உள்ள பு�ிகளுக்னகோ �ற்று�் எந்த �� உயிர்களி�் நட�ோடட்த்திற்கு�்
 தமைட ஏற்�டோது.     சுரங்க�்�ோமைத �ற்று�் குமைகக்கோ� 4.62       ப&க்டரி�் மூ�்று ப&க்டர் �ர�்�ளவு

         பகோணட் நி��்�குதி �மைரயறுக்க�்�ட்ட பு�ிகளி�் �ழித்தடத்திற்குள் ��நூறு �ீடட்ர் �மை�யி�்
 அடியி�் (உட்புற�்) உள்ளது.       பு�ிகளி�் �ழித்தட�் ன�ற�்ர�்�ி�் உள்ளதோ�் �மை�யினுள் அமை�க்க�்�டு�்

          சுரங்க�்�ோமைத �றற்ு�் குமைகயோ�து எந்த ஒரு �மைகயிலு�் �மை�யி�் ன��் பச�்லு�் பு�ிகளி�்
   �ழிதத்டதம்ைத�் �ோதிக்கோது எ�்�மைத மு�்�ிமை��்�டுத்துகினறோ�்.  

   நோங்கள் �ீண்டு�் ��ியுறுத்து�து எ�்�ப��்றோ�், PtRC     ஆரோய்ச்சி மை�ய�் ஒரு �ிகச்சிறந்த
  மு�்�ோதிரியோ� அறி�ிய�் திடட்�ோகு�்.         அது சுற்றுச்சூழலுக்னகோ அ�்�து அ�்�குதியி�் �ோழு�்

     �க்களி�் �ோழ்�ோதோரத்திற்னகோ எந்த �மைகயிலு�் �ோதி�்பு ஏற்�டுத்தோது.     ன�லு�் இந்த ஆய்�கத்தி�்
         எந்த ஒரு அ�ோயகர�ோ� கதி�ீச்சு�ப்�ோருனளோ அ�்�து �ிஷத்த�்மை� �ோய்ந்த உ�ிழ்ன�ோ இ�்�ன�

இ�்மை�.           இந்த அறி�ிய�் ஆய்�க�் த�ிழக�் �ற்று�் இந்தியோ�ி�் �� �குதிகமைளச் சோர்ந்த
       �ோண�ர்கள் உ�கத்தர�் �ோய்ந்த ஆரோய்ச்சியி�் ஈடு�ட்டு சோதமை� �மைடக்கவு�்,   ந�் நோட்டி�்

      அடி�்�மைடத் னதமை�யோ� அறி�ிய�் கண்னணோட்ட�் �ளர்க்கவு�் �ித்தோக அமை�யு�். 

ன�ரோ.   னகோ�ிந்தோ �ஜூ�்தோர்
 திட்ட இயக்குநர்,

  ப�ோட்டிபுர�் ஆரோய்ச்சி மை�ய�்,
   டோட்டோ அடி�்�மைட ஆரோய்ச்சி மை�ய�்,

மு�்மை�.


