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vk;ikg;gw;wp

1994k; Mz;bd; 11k; ,yf;f Njrpa tpQ;Qhdk; kw;Wk;
njhopy;El;gtpay; mgptpUj;jpr; rl;lj;jpd; %yk; Njrpa tpQ;Qhd>
njhopy;El;g Mizf;FO (NASTEC) jhgpf;fg;gl;lNjhL> 1998k;
Mz;L Mf];l; khjk; njhopw;gl Muk;gpj;jJ. ,J 1998 brk;gu; 6
Mk; jpfjp rk;gpujhaG+u;tkhf mq;FuhHg;gzk; nra;ag;gl;lJld; 1999
[dtupapy; Mizf;FOthf ,aq;f Muk;gpj;jJ.
NASTEC ,yq;if murhq;fj;jpd; tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;g
tplaq;fs; njhlHgpyhd Nky;kl;l nfhs;if cUthf;fk; kw;Wk;
MNyhrid mikg;ghf cs;sJ. ,yq;if [dehaf Nrhryprf;
Fbaurpd; mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fshy; epakpf;fg;gLk; VO
cWg;gpdu;fis Mizf;FO cs;slf;fpAs;sJ.
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njhiyNehf;F kw;Wk; nraw;gzp

vkJ njhiyNehf;F
“tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; cs;shHe;j
Mw;wy; kw;Wk; gad;ghl;bd; Clhf ,yq;if
kf;fspd; ed;epiyj;jpUj;jiyAk; RgPl;rj;ijAk;
Nkk;gLj;Jk; nghUl;L murhq;fj;jpw;F kjpAiu
toq;Ffpd;w kpfr; rpwe;j epWtdkhfj; jpfo;jy;"

vkJ nraw;gzp
“epiyNgwhd mgptpUj;jpapd; gpuNahfj;jpw;fhf
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpy; caH Njrpa
,aYikiaf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd
nfhs;iffs;> %Nyhghaq;fs; kw;Wk; jpl;lq;fis
murhq;fj;Jf;F toq;fy;”

5

jiythpd; nra;jp
தேசிய

விஞ்ஞான,

நியமிக்கப்பட்ட

தோழில்நுட்ப

ேணைவர்

என்ற

ஆணைக்குழுவுக்கு

வணகயில்

எனது

இச்

புேிோக
தசய்ேிணய

ஆண்டறிக்ணகயில் குறிப்பிடுவது மிக மகிழ்ச்சியுடனாகும். 2011 ஆம்
ஆண்டு

முேல்

தவற்றிடமாகக்

காைப்பட்ட

தேசிய

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் ேணைவர் பேவி மற்றும் ஆணைக்குழுவின்
ஏணனய பேவிகள், தகௌரவ விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப அணமச்சர் பாட்டலி
சம்பிக்க ரைவக்க அவர்களின் தவண்டுதகாளின் பிரகாரம் 2013 ஏப்பிரல் மாேம் 22 ஆம் ேிகேி
முேல் நணடமுணறக்கு வருகின்றவாறு அேிதமேகு சனாேிபேி அவர்களால் நிரப்பப்பட்டது.
புேிய ஆணைக்குழு மார்ச் மாேம் 07 ஆம் ேிகேி முேற் ேடணவயாகக் கூடி அேன் தசயற்பாட்டு
நிகழ்ச்சித்ேிட்டத்ணே ஆரம்பித்ேது. புேிய ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும்வணர கைாநிேி முேிே
லியனதகேர பேில் பைிப்பாளராக ஆணைக்குழு அலுவைகத்ேின் தவணைகணள சிறந்ே
முணறயில் தபைிவந்ோர் என்பதோடு இது தோடர்பில் அவர் தமற்தகாண்ட முயற்சிணய
தபாிதும் பாராட்டுகிதறன்.
நியேிச்சட்ட

கடணமகணள

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப

தோடர்ச்சியாக

நிணறதவற்றிவந்து,

ஆணைக்குழு

இந்நாட்டின்

இவ்வாண்டிலும்

விஞ்ஞான,

தேசிய

தோழில்நுட்ப

நிறுவனங்களின் மீளாய்வு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான நாட்டின் விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப
நிணைணமகள் பற்றிய அறிக்ணகணயத் ேயாாித்ேல், அைிதசரா நாடுகளினதும் ஏணனய
அபிவிருத்ேியணடந்து

வருகின்ற

நாடுகளினதும்

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப

மத்ேிய

நிணையத்ேின் (நாம் விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப மத்ேிய நிணையம்) தேசிய தகந்ேிர நிணையமாக
தசயற்படுேல் மற்றும் தோழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அணமச்சரால் ஒப்பணடக்கப்படுகின்ற
ஏணனய ஏற்புணடய தசயற்பாடுகணள நிணறதவற்றுேல் ஆகியவற்றில் தோடர்புதகாண்டது.
2013 ஆம் ஆண்டினுள் தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவினால் அடிப்பணடக்
கற்ணககள் நிறுவகம், ணகத்தோழில் தோழில்நுட்ப நிறுவகம், தேசிய தபாறியியல் ஆராய்ச்சி
மற்றும் அபிவிருத்ேி நிணையம் மற்றும் தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் ஆகிய நிறுவனங்களின்
மீளாய்வுப் பைிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ஆண்டின் இறுேியில் அடிப்பணடக் கற்ணககள்
நிறுவகத்ேின் மீளாய்வுப் பைிகள் பூர்த்ேி தசய்யப்பட்டிருந்ேதோடு, தமலும் ஒரு நிறுவனத்ேின்
வணரவு மீளாய்வு அறிக்ணக மீளாய்வுக் குழுவினால் பூர்த்ேி தசய்யப்பட்டு விடயங்கணள
உறுேிப்படுத்ேிக்தகாள்ளும் தபாருட்டும் கருத்துக்கணளப் தபறும் தபாருட்டு நிறுவனத்ேிற்கு
அனுப்பப்பட்டிருந்ேது. ஏணனய இரண்டு மீளாய்வு அறிக்ணககளும் ஆண்டின் இறுேியில்
கிணடப்பேற்கு உத்தேசமாயிருந்ேது.
2011 ஆம் ஆண்டுக்கான நாட்டின் விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப நிணைணம பற்றிய அறிக்ணகணய
பூர்த்ேி

தசய்வேற்கு

ஆணைக்குழு

அலுவைகத்ேினால்

இயலுமாயிருந்ேதோடு,

அது

அணமச்சுக்கு ஒப்பணடக்கப்பட்டிருந்ேது. 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான குறித்ே அறிக்ணகணயத்
ேயாாிக்கும் பைி ஸ்ரீ ஜயவர்ேனபுர பல்கணைக்கழகத்ேின் தபௌேீகவியல் பிாிவின் உேவிப்
தபராசிாியர் ேிருமேி சீ.பி. அதபரத்னவுக்கு ஒப்பணடக்கப்பட்டதோடு அவர் அேற்கான
ஆரம்பத் ேரவுகணளத் ேிரட்டுவணே நிணறவுதசய்து வணரவு அறிக்ணகணய இவ்வாண்டினுள்
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நிணறவு தசய்துள்ளார். ஆண்டின் இறுேிப் பகுேியில் இந்ே அறிக்ணக பல்தவறு விஞ்ஞான,
தோழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் அபிப்பிராயங்கள் மற்றும் கருத்துக்கணள தபறும் தபாருட்டு
அவற்றுக்கிணடதய பகிர்ந்ேளிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆணைக்குழுவானது
நிறுவனமாக

நாம்

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப

தோடர்ந்தும்

தசயைாற்றி

விஞ்ஞானம்

மத்ேிய
மற்றும்

நிணையத்ேின்

தகந்ேிர

தோழில்நுட்பம்

பற்றிய

தபறுமேியான பயிற்சி வாய்ப்புகணள இணைப்பாக்கம் தசய்ேது.
ஆணைக்குழுவின் வழக்கமான பைிகளுக்கு தமைேிகமாக தோழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி அணமச்சு,
ஆணைக்குழுவினால் நிணறதவற்ற தவண்டிய ஒருசிை பைிகணளயும் ஒப்பணடத்ேது. தேறிய
மற்றும்

நணடமுணற

ேயாாித்ேல்,

ஆராய்ச்சிகளுக்கு

இரட்ணடச்

நிேியங்கணள

தசயற்பாட்ணடத்

ேவிர்க்கும்

வழங்குகின்ற
தபாருட்டு

அளவுதகாள்கணள
தேசிய

விஞ்ஞான

மன்றத்ேினாலும் தேசிய ஆராய்ச்சி சணபயினாலும் வழங்கப்பட தவண்டிய ஆராய்ச்சி நிேிய
வணககணள

வணகப்படுத்ேிக்

தவற்றிகரமாக

காட்டுேல்

ஆகியன,

நணடமுணறப்படுத்ேப்பட்ட

ஒப்பணடக்கப்பட்ட

ஒப்பணடப்புகளாகும்.

பைிகளில்

தேசிய

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவானது தோழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி அணமச்சுடன் இணைந்து
நடத்ேிய பங்தகற்புச் தசயைமர்வுகள் மற்றும் அறிவுக் கிளர்ச்சி நிணகழ்ச்சித்ேிட்டங்களின்
ஊடாக, இத்துணறயுடன் பிணைந்துள்ள பிரச்சிணனகள் மற்றும் சிக்கல்கணள ேீர்க்கும்
தபாருட்டு விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ேணையீடு தேணவப்படுகின்ற, கவனம் தசலுத்ேப்பட
தவண்டிய பை துணறகணளயும் இனங்காண்பேற்கு இயலுமாயிருந்ேது. இந்ே ஆரம்பப்
பைியானது

இந்நாட்டின்

அபிவிருத்ேிச்

விஞ்ஞான,

தசயற்பாடுகள்

தோழில்நுட்ப

பற்றிய

விபரமான

துணறயின்

ஆராய்ச்சி

முேலீட்டுத்

மற்றும்

ேிட்டதமான்ணற

ேயாாிப்பேற்கான அடிப்பணடணய அணமத்துக்தகாடுத்ேது.
இந்ே

ஆண்டிலும்

இளம்

விஞ்ஞானிகள்

ஒன்றியம்

கடந்ே

ஆண்டுகணளப்

தபான்தற

முணனப்புடன் தசயைாற்றியது. இேன் மூைம் இந்நாட்டில் பல்தவறு பகுேிகளிலும் பரந்து
காைப்படுகின்ற கனிஷ்ட இளம் விஞ்ஞானிகளின் ஆற்றல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்புணடயோன
பல்தவறு நிகழ்ச்சித்ேிட்டங்கணளயும் நடத்துவேற்கு இயலுமாயிருந்ேது.
விஞ்ஞான பைியாட்தடாகுேி, குறிப்பாக சிதரஷ்ட மட்டத்ேிைான பைியாட்தடாகுேியினணர
ஆட்தசர்ப்பேற்கு
ஆணைக்குழு

உள்ள
பல்தவறு

வசேியீனம்

காரைமாக

சிரமங்கணளயும்

தேசிய

விஞ்ஞான,

எேிர்தநாக்கியுள்ளது.

தோழில்நுட்ப

இச்

சிரமங்கள்

காைப்படுகின்றதபாதுகூட ஆணைக்குழுவினால் அேன் பைிகணள எேிர்பார்க்கப்பட்ட
மட்டத்ணேயும் ோண்டிச் தசன்று தமலும் தவற்றிகரமான விேத்ேில் நிணறதவற்றுவேற்கு
இயலுமாயிருந்ேது,

பிரோனமாக

அேன்

காரைத்ேினாைாகும்.
NguhrphpaH B.V. je;jphpnfhl
Jiyt
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பைியாட்தடாகுேியின்

அர்ப்பைிப்பின்

gzpg;ghshpd; nra;jp
2013 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின்
ஆண்டறிக்ணகக்கு இச் தசய்ேிணய வழங்குவேில் மிக மகிழ்ச்சியணடகிதறன்.
கடந்ே இரண்டு ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகின்றதபாது 2013 ஆம் ஆண்டு
தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவுக்கு பயனுறுேியானதோரு
ஆண்டாக அணமந்ேிருந்ேது. இேற்கு முன்னர் இருந்ே ஆணைக்குழுவின்
பேவிக் காைம் 2011 ஆம் ஆண்டில் முடிவணடந்ேேன் பின்னர், இவ்வாண்டில்
புேியதோரு ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தவற்றிடமாகக்
காைப்பட்ட

பைிப்பாளர்

பேவி

புேிய

ஆணைக்குழு

நியமிக்கப்பட்டேன்

பின்னர்

நிரப்பப்பட்டது.
விஞ்ஞான

பைியாட்தடாகுேியினருக்கான

இவ்வாண்டினுள்

மீளாய்வுக்கு

பற்றாக்குணற

உள்ளாக்குவேற்கு

காைப்பட்ட

தபாேிலும்,

ேிட்டமிடப்பட்டிருந்ே

நான்கு

நிறுவனங்களினதும் மீளாய்வுப் பைிகணள தமற்தகாள்வேற்கும் 2012 ஆம் ஆண்டில் தேசிய
விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப

ேர

மீளாய்ணவ

தமற்தகாள்வேற்கும்

தேசிய

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவுக்கு இயலுமாயிருந்ேது. இதேதவணள 2014 ஆம் ஆண்டில்
நடத்துவேற்கு உத்தேசமாயுள்ள ஏழாவது இருேரப்பு தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப
மாநாட்டின் (BICOST-VII) ஆரம்ப தசயற்பாடுகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
நாட்டின் விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப நிணைணமகணளப் பற்றி ஆராய்கின்றதபாது இைங்ணகக்கு
அண்ணமக்காைத்ேில்
முடியாதுள்ளது.

அேன்

விஞ்ஞான

ேிருப்ேியணடயக்

ாீேியிைான

கூடியோன

தவற்றிகணளயிட்டு

விஞ்ஞான

தபருணமப்பட

ாீேியிைான

தவற்றிகள்

காைப்படாணமக்கு ஏதுவாயணமந்ே ஒருசிை காரைங்கள் யாணவதயனில், சம்பளம் மற்றும்
தகாடுப்பனவுகளில்
ஊழியர்கணள

காைப்படுகின்ற

ஆட்தசர்ப்பேற்கு

குணறந்ே

கவர்ச்சியின்

இயைாேிருந்ேணம,

காரைமாக

விஞ்ஞான

விஞ்ஞான

ஆராய்ச்சிகளுக்குப்

தபாருத்ேமான விணனத்ேிறன்மிக்க தகாள்வனவு வழங்கல் நணடமுணறகள் காைப்படாணம,
ஆராய்ச்சிகணள வர்த்ேகமயப்படுத்துவேற்கான தோடக்க நிணைணமதயான்று காைப்படாணம
ஆகிய காரைிகளாகும். தமலும், நாட்டின் விஞ்ஞான, தோழில்நுட்பத்துணறயின் வளர்ச்சிக்கு
தகாள்ணக

மட்டத்ேிைான

நடவடிக்ணககள்

தமற்தகாள்ளப்படாேிருப்பின்

விஞ்ஞான,

தோழில்நுட்ப ஆற்றல்கள் தேய்வணடந்து தசல்வணேத் ேவிர்க்க முடியாது.
விஞ்ஞானம் மற்றும் தோழில்நுட்பத்ணே பிரோனமான தபாக்கின் தபாருளாோர அபிவிருத்ேி
மூதைாபாயங்களிலிருந்து பிாிக்க முடியாது. நிணைதபறான தபாருளாோர அபிவிருத்ேிக்கு மிக
முக்கியமாயணமவது விஞ்ஞான ாீேியில் முன்தனற்றமணடந்ே பண்டங்கள் மற்றும் பைிகணள
உற்பத்ேிதசய்வேற்கு
நாட்டிற்குள்ள
இயலுணமதயயன்றி
அவ்வானவற்ணற
தவளிநாடுகளிலிருந்து தகாள்வனவு தசய்வேற்கு அேற்குள்ள இயலுணமயல்ை. விஞ்ஞான
ாீேியில் முன்தனற்றமான தேசதமான்ணற கட்டிதயழுப்பும் பைிணய முன்னிட்டான அரசியல்
அர்ப்பைிப்பு

காைப்படின்,

அேற்கு

தகாள்ணக

ஏற்பாடுகளின்

ஊடாக

தசய்வேற்கு தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழு ேயாராயுள்ளது.
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பங்களிப்புச்

நிறுவனத்ேின்

வருடாந்ே

குறிக்தகாள்கணள

அணடயப்தபறும்

தபாருட்டு

தோடர்ந்து

பங்களிப்பு வழங்கிய தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் மிகச் சிறிய
பைியாட்தடாகுேிக்கு எனது தநர்ணமயான நன்றிணயத் தோிவித்துக்தகாள்வேற்கு இேணன
ஒரு சந்ேர்ப்பமாக ஆக்கிக்தகாள்கிதறன்.
கைாநிேி முேிே லியனதகேர
பைிப்பாளர்/பிரேம நிணறதவற்று உத்ேிதயாகத்ேர்
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Mizf;FO cWg;gpdHfs;

NguhrphpaH B.V. je;jphpnfhl
jiytH
jiytH
kw;Wk;
ngsjPftpay;
rpNu~;l
NguhrphpaH> = [atHjdGu gy;fiyf; fofk;
(2004
Kjy;
,d;Wtiu)>
ngsjPftpay;
NguhrphpaH> = [atHjdGu gy;fiyf; fofk;
(1996-2004)> njhopy;El;g MNyhrfH> ngw;Nwhypa
tsq;fs; mgptpUj;jpr; nrayfk; (2012)> gpujk
MNyhrfH> nfhs;if kw;Wk; %Nyhgha gphpT>
caH fy;tp mikr;R (2007-2008)> ntspthhp
Muha;r;rp
caH
Gyikg;ghprpy;>
vbd;gHf;
gy;fiyf; fofk; (1993-1994).

NguhrphpaH MH.hP. FkhuzJq;f
rpNu~;l NguhrphpaH kw;Wk; rKj;jpu caphpay;
NguhrphpaH>
flw;nwhopy;>
ePhpay;
tsj;
jpizf;fsk;> flw;nwhopy; kw;Wk; rKj;jputpay;>
njhopy;El;g gPlk;> WDZ gy;fiyf; fofk; (2007
Kjy;
,d;W
tiu)>
];jhgfH/gPlhjpgjp>
flw;nwhopy; kw;Wk; rKj;jputpay;> njhopy;El;g
gPlk; (2005 Kjy; 2008)> jiytH> rKj;jpu
caphpay; jpizf;fsk;> tpQ;Qhd gPlk;> WFZ
gy;fiyf; fofk; (1990-2005)
,yq;if
tpQ;Qhd
Nkk;ghl;Lr;
(SLAAS) tfpj;Js;s gjtpfs;
o

rq;fj;jpy;

nghJj; jiytH (2013)>

o
epHthfg; Nguit mq;fj;jtH (2003> 2004>
2006> 2007> 2010> 2011)
o
gphpT B (,aw;if tpQ;Qhdk;) - jiytH
(2003)> gpujpj; jiytH (2002)> nrayhsH (2000)>
FO mq;fj;jtH (1998 Kjy; 2004).
o
CPS – jtprhsH (2005)> FO mq;fj;jtH
(2003> 2008> 2011)
o
tpQ;Qhdf; fy;tpf; FO - jtprhsH (2011)
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jpU. B. gHdhe;J
jpU. gP.B. gHdhe;J> = [atHjdGu gy;fiyf;
fof gl;ljhhp> 1976 ,y; ,yq;if Rq;fj;jpy;
,ize;jhH vd;gNjhL> 1979 ,y; tHj;jf
jpizf;fsj;jpy; cjtp tHj;jf gzpg;ghsuhf
,ize;jhH. tHj;jf Nkk;ghL kw;Wk; rHtNjr
tHj;jf rl;lk; njhlHgpy; ngUk; mDgtj;ij
nfhz;Ls;s ,tH fuhr;rp> Nlhf;fpNah> nghd;>
G&ry;];> Lgha; kw;Wk; rpl;dp Nghd;w 7
ehLfspy;
J}juf
tHj;jfg;
gpujpepjpahf
Nritahw;wpAs;shH. ,tH G&ry;]; gy;fiyf;
fofj;jpy; rHtNjr cwTfs; njhlHgpy; jdJ
KJkhzpg; gl;lj;ijg; ngw;Ws;shH. ,tH
,Wjpahf tHj;jf jpizf;fsj;jpy; gzpg;ghsH
ehafkhf Nritahw;wptpl;L 2013 nrg;njk;gH
khjj;jpy; Xa;T ngw;Ws;shH. ,tH Xa;T
ngw;wjd;
gpd;dH
Vw;Wkjp
,wf;Fkjp
KfhikahsHfshf
njhopy;rhH
gapw;rpia
toq;Ffpd;w fy;Y}hpahd Gjpjhf jhgpf;fg;gl;l
Njrpa Vw;Wkjp epWtfj;jpd; gpujk epiwNtw;W
cj;jpNahfj;juhf nrayhw;wpAs;shH.

NguhrphpaH V.V.gP.v];. kdk;Nghp
rpNu~;l tphpTiuahsH> mZ kUj;Jtg; gphpT>
kUj;Jt gPlk;> fsdpa gy;fiyf; fofk;>
MNyhrfH
mZ
caphpayhsH>
lHld;];
M];gj;jphp (2007 Kjy; ,d;W tiu)> MNyhrf
njhopy;El;g kjpg;gPl;lhsH> SLAB (2008 Kjy;
,d;W
tiu)>
tphpTiuahsH/nra;Jfhl;LdH>
fsdpa gy;fiyf; fofk; (1997-1998)> Muha;r;rp
cjtpahsH> nfhOk;G gy;fiyf;fofk; (1998)

fyhepjp gp.vk;.v];. gl;lnfhl
gzpg;ghsH ehafk;> gfpuq;f njhopy;Kaw;rpfs;
jpizf;fsk;> nghJj; jpiwNrhp> epjp> jpl;lkply;
mikr;R (2008 Kjy; ,d;W tiu)> gpujk
epiwNtw;W mYtyH> fUj;jpl;l Kfhikj;Jt
gzpafk;> nghJj; jpiwNrhp> gpujk epiwNtw;W
mYtyH> ,yq;if fhgd; epjpak; (2008 Kjy;
,d;W tiu)> gzpg;ghsH ehafk;> njhopw;ghl;L
kw;Wk; kPsha;T> nghJj; jpiwNrhp (2007-2008)>
FOj; jiytH kw;Wk; MNyhrfH> ,yq;if fhgd;
epjp cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk;> cyf tq;fp (20042007)> gzpg;ghsH (fhyepiy khw;wk; kw;Wk; cyf
mYty;fs;)>
Rw;whly;>
Rw;whly;>
,aw;if
tsq;fs;
mikr;R
(1998-2004)>
mjpNkjF
rdhjpgjp
mtHfspd;
cjtpr;
nrayhsH>
rdhjpgjp nrayfk; (1992-1994)> ngUe;Njhl;lf;
ifj;njhopy; mikr;R (1987-1989)> nghJ epHthf
cjtpg; gzpg;ghsH> nghJ epHthf mikr;R (19861987).
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fyhepjp v];.v];. ekrpthak;
rpNu~;l
tphpTiuahsH>
nghwpapay;
gPlk;>
nkhul;Lit gy;fiyf; fofk;> gPlhjpgjp- Gjpa
miog;ghsHfs; ICFAI Education Lanka, gl;la
epjpg; gFg;gha;T epWtfk;> ,e;jpah (2008-2009)>
gzpg;ghsH/gpujk epiwNtw;W mYtyH> etPd
njhopy;El;gtpaYf;fhd
MjH
rP.
fpshHf;
epWtfk; (2007-2007)> jiytH> ,nyf;l;Nuh
njhopy;El;gtpay;
gphpT>
ifj;njhopy;
njhopy;El;gtpay; epWtfk; (1995-2000).

fyhepjp N[. tl;ltpjhdNf
tpyq;fpay;
rpNu~;l
tphpTiuahsH>
jpwe;j
gy;fiyf;
fofk;>
jtprhsH>
tpQ;Qhd
gpugy;ag;gLj;jy; Njrpa FO> Njrpa tpQ;Qhd
kd;wk; (2010)> Njrpa tpQ;Qhd kd;w tpQ;Qhd
epiya
njhopy;El;gf;
FOtpd;
mq;fj;jtH
(2010)> ,yq;if tpQ;Qhd Nkk;ghl;Lr; rq;fj;jpd;
SLAAS Rw;whly; FOtpd; jtprhsH (2009)> b
gphptpd; jiytH (capH tpQ;Qhdk; kw;Wk; Gtp
tpQ;Qhdk;)> SLAAS (2006)> Mil cw;gj;jpj;
njhopy;
Ntjdq;fs;
rigapd;
mq;fj;jtH>
njhopy;
cwTfs;
kw;Wk;
ntspehl;Lj;
njhopy;tha;g;G
mikr;R
(2005)>
nghJr;
nrayhsH>
SLAAS
(2005)>
epHthf
rig
mq;fj;jtH> Njrpa flw;nwhopy; kw;Wk; fg;gy;
nghwpapay; (rKj;jpu gy;fiyf;fofk;) (2004)>
mq;fj;jtH> tpQ;Qhd gpugy;ag;gLj;jy; FO>
Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; (2003)> jtprhsH>
tpQ;Qhd gpugy;ag;gLj;jy; FO> SLAAS (2002).
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epWtdj;jpd; tpguj; jpul;L




jiytH Mizf;FOTf;F jiyik tfpf;fpd;whH.



nfhs;iffs;> jpl;lq;fs; kw;Wk; Vida tpQ;Qhd kw;Wk;
njhopy;El;gk; rhHe;j Mtzq;fisj; jahhpf;fpd;w Ma;Tf;
FOf;fs;
kw;Wk;
MNyhridr;
rigfSf;fhd
trjpNaw;ghLfisAk; Kfhik nra;jiyAk; rpNu~;l
tpQ;Qhdpfs; Nkw;nfhs;fpd;wdH.



epiwNtw;Wr; nrayhsH Mizf;FOtpd; nrayhsuhfTk;
mYtyf KfhikahsuhfTk; flikahw;Wfpd;whH.



epjp rk;ge;jkhd rfy tplaq;fisAk; gpujpg; gzpg;ghsH
(epjp kw;Wk; epHthfk;) Kfhik nra;fpd;whH



Mizf;FOthy;>
Njitapd;
mbg;gilapy;
tpNrl
gzpfs;
kw;Wk;
xg;gilfis
Nkw;nfhs;tjw;fhf
MNyhrfHfs;
kw;Wk;
Muha;r;rp
cjtpahsHfs;
jw;fhypfkhf Ntiyf;F mkHj;jg;gLfpd;wdH.

gzpg;ghsH gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;juhthH.
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epWtdf; fl;likg;G
Njrpa tpQ;Qhd njhopy;El;g Mizf;FO
(NASTEC)

jiytH kw;Wk; MizahsHfs;

gzpg;ghsH/CEO

MNyhrfHfs;

epGzj;Jt Ma;Tf;
FOf;fs;

rpNu~;l tpQ;Qhdpfs;
gpujpg; gzpg;ghsH epjp kw;Wk;
epHthfk;

Muha;r;rp
cjtpahsHfs;

epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahsH epjp

ICT juTj;js cjtpahsH

Kfhikj;Jt
cjtpahsHfs;
rhujpfs;

mYtyf cjtpahsHfs;
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epiwNtw;Wr; nrayhsH

tpQ;Qhd njhopy;El;g kPsha;T
ehl;bd; Njrpa tpQ;Qhd njhopy;El;g epiyikfs; gw;wpa Mz;L kPsha;T
njhlHe;J te;j Mz;bDs; ,yq;ifapd; tpQ;Qhd njhopy;El;g nraw;ghLfspd; kPsha;itg;
gw;wp
murhq;fj;jpw;F
tUlhe;jk;
mwpf;if
rkHg;gpg;gjw;F
Mizf;FOTf;F
jj;Jtkspf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. tUlhe;jk; ehl;bd; tpQ;Qhd njhopy;El;g epiyikfisg; gw;wp
kPsha;T nra;jyhdJ tpQ;Qhd njhopy;El;g Jiwapy; jPHkhdq;fis Nkw;nfhs;tjw;Fk;
nfhs;if Mf;fj;jpw;Fk; kpfTk; gaDs;sjhf cs;sJ.
2012 Mk; Mz;Lld; njhlHGilajhd jfty;fisg; ngWtjw;fhf ehl;bYs;s 26 Muha;r;rp
epWtdq;fisg; gad;gLj;jp tpdhf;nfhj;J hPjpapyhd Ma;nthd;iw 2013 Mk; Mz;bDs;
NASTEC Nkw;nfhz;lJ. ngwg;gl;l jfty;fspd; mbg;gilapy; “2012 ,y; ,yq;ifapd;
tpQ;Qhd> njhopy;El;g epiyik” gw;wpa mwpf;if jahhpf;fg;gl;lJ.
,t;twpf;ifahdJ gpd;tUk; gpujhdkhd Mf;ff;$Wfis cs;slf;fpAs;sJ.
i)

tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdj;jpYs;s kdpj kw;Wk; ngsjPf tsq;fs;

ii)

tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gk; rhHe;j nghJr; nryTfspd; tpisTj;jhf;fk;

iii)

tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;g epWtdq;fspd; nrayhw;Wif

iv)

fw;NwhH r%fj;jpd; tpQ;Qhd> njhopy;El;g nraw;ghLfs;

NASTEC 2013 jpnrk;gH khjk; 20 Mk; jpfjp tiuT mwpf;ifiag; gw;wpf; fye;Jiuahb
mwpf;ifia tpUj;jp nra;tjw;fhd fUj;Jf;fs;/Kd;nkhopTfisg; ngWk; nghUl;L tpQ;Qhd>
njhopy;El;g epWtdj;jpd; gzpg;ghsHfsJ $l;lnkhd;iw xOq;F nra;jJ.
Nkw;gb kPsha;T tplaj;Jld; njhlHGilajhf tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdq;fspd;
ntspaPLfisg; nghWj;jtiu KiwNa 40> 65> kw;Wk; 44 eilKiwfSk;> njhopy;El;gq;fSk;
cw;gj;jpfSk; mgptpUj;jp nra;ag;gl;bUe;jd. nkhj;j ntspaPLfspd; vz;zpf;if 527
MFnkd;gNjhL ,jpy; SCI rQ;rpifapd; 77 ntspaPLfs; kw;Wk; eLtHfs; rQ;rpifapd; 69
ntspaPLfSk; cs;slq;Ffpd;wd. ,e;epWtdq;fshy; %d;W Njrpa Mf;fThpikfisAk; 17
Njrpa tpUJfisAk;> MW rHtNjr Mf;fThpikfisAk; MW rHtNjr tpUJfisAk; ngw
KbAkhapUe;jJ.

tpQ;Qhd njhopy;El;g epWtdq;fs; gw;wpa kPsha;T
tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdq;fspd; kPsha;thdJ NASTEC f;F jj;Jtkspf;fg;gl;Ls;s
NkYnkhU gzpahFk;. ,j;jj;Jtj;ij epiwNtw;Wk; tifapy; ,Jtiu gj;J epWtd
hPjpapyhd kPsha;Tfs; NASTEC My; ntw;wpfukhf G+Hj;jp nra;ag;gl;ld.

 mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdj;jpd; kPsha;T
IFS mjd; Ra kjpg;gPl;L mwpf;ifia 2013 ngg;Uthp 01 Mk; jpfjp NASTEC f;F
rkHg;gpj;jNjhL mjidj; njhlHe;J IFS ,d; ,zf;fg;ghl;Lld; gpd;tUk; kPsha;thsHfs; FO
epakpf;fg;gl;lJ.
kPsha;thsHfs; FO
o

NguhrphpaH gP.v];.gP. fUzhuj;d> jiytH kw;Wk; mq;fj;jtH (gzpg;ghsH> tpQ;Qhd
gl;lg;gpd; gbg;G epWtdk;)

Vida mq;fj;jtHfs;
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o

NguhrphpaH epky; Fzjpyf (jhtutpay; NguhrphpaH> jhtutpay; jpizf;fsk;>
tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;)

o

NguhrphpaH mDu tpf;fpukrpq;f> (,urhadtpay; NguhrphpaH> ,urhadtpay;
jpizf;fsk;> tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;)

o

NguhrphpaH rprpu gpd;dty (r%ftpay; NguhrphpaH> r%ftpay; jpizf;fsk;> fiyg;
gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;)

o

fyhepjp [fj; Fzjpyf (Gtpr; rhpjtpay; NguhrphpaH> Gtpr; rhpjtpay; jpizf;fsk;>
tpQ;Qhd gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;)

kPsha;Tf; FOtpd; KjyhtJ $l;lk; 2013 ngg;Uthp khjk; 08 Mk; jpfjp Nguhjidg;
gy;fiyf; fofj;jpy; eilngw;wNjhL> ,f; $l;lj;jpy; kPsha;Tj; jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJ.
2013 khHr; khjk; 08 kw;Wk; 15 Mk; jpfjpfspy; FO IFS f;Fr; nrd;wJ. rig kl;lj;jpyhd
Kfhikj;Jt fz;Nzhl;lj;ijg; gw;wpa jfty;fisr; Nrfhpg;gjhf FO epWtdj;jpd;
gzpg;ghsH rigiaAk; re;jpj;J. ,Wjpahf FO 2013 Vg;gpuy; khjk; 30 Mk; jpfjp IFS ,d;
gw;FjhuHfSld; fye;Jiuahlnyhd;iw elj;jpaJ.
2013 [_d; 28 Mk; jpfjp kPsha;T mwpf;ifapd; KjyhtJ tiuT IFS f;F
rkHg;gpf;fg;gl;lNjhL> IFS My; toq;fg;gl;l fUj;Jf;fspd; mbg;gilapy; mJ rpwpjsT
jpUj;jg;gl;lJ. 2013 xf;NwhgH 14 Mk; jpfjp rkHg;gpf;fg;gl;l ,Wjp kPsha;T mwpf;ifia IFS
Vw;Wf;nfhz;lJ.



ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay; epWtdj;jpd; kPsha;T

2013 Vg;gpuy; khjk; 04 Mk; jpfjp ITI ,d; Ra kjpg;gPl;L mwpf;if fpilf;fg;ngw;wjd; gpd;dH>
mjid kPsha;T nra;Ak; nghUl;L ITI ,d; ,zf;fg;ghl;Lld; NASTEC ,dhy; kPsha;Tf;
FOnthd;W epakpf;fg;gl;lJ. FOtpd; mq;fj;jtHfs; tUkhWjiytH - NguhrphpaH v];. tpjhdgjpuz (Ez;caphpay; jpizf;fsk;> tpQ;Qhd gPlk;> fsdpa
gy;fiyf;fofk;)
Vida mq;fj;jtHfs;
o
o
o
o

NguhrphpaH Nf.Nf.B.v];.uztPu (gzpg;ghsH> gz;lhuehaf;f QhgfhHj;j MAHNtj
Muha;r;rp epWtdk;)
NguhrphpaH <. jpypg; j rpy;th (,urhadtpay; jpizf;fsk;> tpQ;Qhd gPlk;> nfhOk;G
gy;fiyf;fofk;)
jpU. Kjd;ehzaf;f (Kd;dhs; gzpg;ghsH> msitg; gphpT> juf;fl;lisfs; kw;Wk;
Nritfs; jpizf;fsk;)
jpUkjp ukzP vy;Nynghy (Kd;dhs; gzpg;ghsH ehafk;> kj;jpa Rw;whly;
mjpfhurig)

kPsha;tpd; nghUl;L FO 2013 Nk khjk; 02 Mk; jpfjpAk; [_d; khjk; 13 kw;Wk; 25 Mk;
jpfjpfspYk; [_iy khjk; 25 Mk; jpfjpAk; ITI nrd;wJ. Nk khjk; 22 Mk; jpfjp FO
gzpg;ghsH rigapd; fUj;Jf;fisg; ngWtjw;fhf mtHfisr; re;jpj;jJ. ITI gw;wpa
gq;FjhuHfspd; fUj;Jf;fisg; ngWk; nghUl;L 2013 [_iy 25 Mk; jpfjp mtHfSldhd
$l;lnkhd;W eilngw;wJ. fUj;Jf;fisg; ngWk; nghUl;L 2013 xf;NwhgH khjk; 11 Mk;
jpfjp kPsha;T mwpf;ifapd; KjyhtJ tiuT ITI f;F rkHg;gpf;fg;gl;lJ. ,Wjp
mwpf;iff;fhd fUj;Jf;fspd; nghUl;L NASTEC fhj;jpUf;fpd;wJ.
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Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; kPsha;T (NERDC)

2013 Mk; Mz;by; NASTEC kPsha;T nra;j %d;whtJ epWtdk; NERDC MFk;. 2013 Nk
khjk; 30 Mk; jpfjp ,e;epiyaj;jpd; Ra kjpg;gPl;L mwpf;if fpilf;fg;ngw;wijj; njhlHe;J
NASTEC ,dhy; epGzHfs; FOnthd;W epakpf;fg;gl;lJ. mtHfs; tUkhWo

nghwpapayhsH v];.V.Nf. mNgtHjd - jiytH (epfo;r;rpj;jpl;l gzpg;ghsH>
tpQ;Qhdk;> njhopy;El;gk; kw;Wk; Gj;jhf;fq;fSf;fhd ,izg;Gr; nrayfk;)

Vida mq;fj;jtHfs;
o

fyhepjp kHtpd; FzNrfu (Kfhikj;Jt gzpg;ghsH> LAN Kfhikj;Jt mgptpUj;jpr;
Nrit)

o

NguhrphpaH epuQ;rdP uj;ehaf;f (rpNu~;l NguhrphpaH> rptpy; nghwpapay; jpizf;fsk;>
nkhul;Lit gy;fiyf;fofk;)

o

nghwpapayhsH fkyehj; rkuNfhd; ( rpNu~;l tphpTiuahsH> fdzpg; nghwpapay;
jpizf;fsk;> nghwpapay; gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;)

o

jpU. Nlkpad; tPuf;nfhb (kdpj ts KfhikahsH> bNul;];kd; v];.vy;. (jdpahH)
fk;gdp)

2013 [_d; 25 Mk; jpfjp> [_iy 04 Mk; jpfjp> [_iy 09 Mk; jpfjp kw;Wk; entk;gH 07 Mk;
jpfjp kPsha;tpd; nghUl;L FO NERDC f;F nrd;wJ. kPsha;Tf; FO mq;fj;jtHfSldhd
epiyaj;jpd; gq;FjhuHfsJ $l;lk; 2013 [_iy 25 Mk; jpfjp eilngw;wJ. rig kl;lj;jpyhd
Kfhikj;Jt fz;Nzhl;lj;ijg; gw;wpa jfty;fisr; Nrfhpg;gjhf [_iy 08 Mk; jpfjp FO
epWtdj;jpd; gzpg;ghsH rigiaAk; re;jpj;J. Mz;bd; ,Wjpapy; KjyhtJ tiuT
mwpf;iff;fhf NASTEC fhj;jpUf;fpd;wJ.



Njrpa tpQ;Qhd kd;wk; (NSF)

2013 Mk; Mz;by; ,Wjpahf kPsha;T nra;ag;gl;l epWtdk; Njrpa tpQ;Qhd kd;wkhFk;.
NSF mjd; Ra kjpg;gPl;L mwpf;ifia 2013 [_d; 01 Mk; jpfjp NASTEC f;F rkHg;gpj;jJ.
NSF I kPsha;T nra;tjw;fhf epakpf;fg;gl;l kPsha;Tf; FO gpd;tUk; mq;fj;jtHfis
cs;slf;fpAs;sJ.
o

NguhrphpaH ehuj
gy;fiyf;fofk;)

tHz#hpa>

jiytH

(Kd;dhs;

cg

Nte;jH>

=

[atHjdGu

Vida mq;fj;jtHfs;
o

fyhepjp vd;.gP. tp[ahde;j> Gtpr; rhpjtpay; msit> Ruq;f gzpafk;)

o

NguhrphpaH
N[.Nf.B.v];.
[anej;jp
(ngsjPftpay;
jpizf;fsk;> tpQ;Qhd gPlk;> nfhOk;G gy;fiyf;fofk;)

o

NguhrhpaH cjpj [arpq;f (rpNu~;l NguhrphpaH>
jpizf;fsk;> tak;g gy;fiyf;fofk;> ,yq;if)

NguhrphpaH>

tptrha

tpahghu

ngsjPftpay;
Kfhikj;Jt

2013 Mf];l; 01 Mk; jpfjp Kjw; jlitahf kPsha;Tf;F NSF f;F nrd;wNjhL> gpd;dH 2013
Mf];l; 08 kw;Wk; xf;NwhgH 30 Mk; jpfjpfspy; nrd;wJ. 2013 xf;NwhgH 10 Mk; jpfjp NSF
gq;FjhuHfSf;Fk; kPsha;Tf; FOf;Fk; ,ilapyhd $l;lk; eilngw;wJ. NSF ,d;
Kfhikj;Jtk; gw;wpa Nkyjpf jfty;fisj; jpul;Lk; nghUl;L xf;NwhgH 10 Mk; jpfjp
gzpg;ghsH rigAldhd $l;lk; eilngw;wJ. Mz;bd; ,Wjpapy; kPsha;tpd; KjyhtJ
tiuT mwpf;iff;fhf NASTEC fhj;jpUf;fpd;wJ.
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rHtNjr cwTfs;
mzpNruh ehLfspdJk; Vida mgptpUj;jpaile;J tUk; ehLfspdJk; tpQ;Qhd>
njhopy;El;g kj;jpa epiyak; (NAM S&T Centre)
mzpNruh ehLfspdJk; Vida mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfspdJk; tpQ;Qhd> njhopy;El;g
kj;jpa epiyakhdJ (NAM S&T Centre) mzpNruh ehLfspd; ehl;Lj; jiytHfsJ my;yJ
murhq;fq;fspdJ gy;Ntwhd cr;rp khehLfspd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;l jPHkhdq;fis
nraw;gLj;Jtjw;fhf
murhq;fq;fSf;F
,ilapyhdnjhU
mikg;ghf
1989
,y;
jhgpf;fg;gl;lJ. mgptpUj;jpaile;JtUk; ehw;gj;J ehd;F ehLfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp
mtw;wpd;
tpQ;Qhdk;
kw;Wk;
njhopy;El;gk;
njhlHgpy;
nrayhw;Wfpd;w
murhq;f
jpizf;fsq;fs;/mikr;Rfs;
kw;Wk;
Kftuhz;ikfs;
,Jtiu
kj;jpa
epiyaj;jpy;
mq;fj;Jtk; ngw;Ws;sd.. Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FOthdJ NAM S&T kj;jpa
epiyaj;jpy; ,yq;ifapd; Njrpa ikakhf tpsq;Ffpd;wJ.
kj;jpa epiyaj;jpd; mq;fj;Jt ehLfshy; xOq;Fnra;ag;gl;l nraykHTfs;> fUj;juq;Ffs;>
khehLfs; kw;Wk; Vida FWfpa fhy kw;Wk; eLj;ju fhy gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy;
tpQ;Qhdpfs; kw;Wk; Vida mYtyHfs; gq;Fgw;Wtjw;F NAM S&T kj;jpa epiyak;
tha;g;Ngw;gLj;jpf; nfhLf;fpd;wJ. gq;Fgw;WgtHfSf;fhd tpkhdg; gazf; fl;lzj;ij
kj;jpa epiyak; toq;Ffpd;w mNjNtis jq;Fkpl trjpfis mDruiz ehL
toq;Ffpd;wJ.
Mz;bDs; kj;jpa epiyaj;jpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l gpd;tUk; nraw;ghLfspy; gpd;tUk;
,yq;if tpQ;Qhdpfs;/mYtyHfs; gq;Nfw;whHfs;.
1. jpU. gp.vr;.vk;.gp.Nf. Nrdhuj;d> ,yq;if rf;jp jdpahH fk;gdpapd; Rw;whly; mYtyH>
2013 Vg;gpuy; khjk; 19-22 tiu Neghy;> fj;kz;L efuj;jpy; eilngw;w
“mgptpUj;jpaile;JtUk;
ehLfSf;fhd
Micro-hydel ,d;
tfpghfk;”
gw;wpa
nraykHtpy; gq;Fgw;wpdhH.
2. nry;tp Rkpfh ngNuuh> ngz;fs; ts epiyak;> 2013 [_d; khjk; 1-3 tiu ,e;jpahtpy;
eilngw;w
“jfty;
kw;Wk;
njhlHghly;
njhopy;El;gj;jpd;
Clhf
mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfspd; ngz;fis tYT+l;ly;” gw;wpa rHtNjr khehl;by;
gq;Fgw;wpdhH.
3. fyhepjp ,Nu~h Nfhl;Nlnfhl> gpujk Muha;r;rp mYtyH> > 2013 xf;NwhgH khjk; 2-5
tiu ,e;NjhNdrpahtpy; eilngw;w “neNdh njhopy;El;gk;” gw;wpa rHtNjr
nraykHtpy; gq;Fgw;wpdhH.
4. nry;tp cNgfh jPghdp uh[tHjd> Muha;r;rp mYtyH> ifj;njhopy; njhopy;El;g
epWtdk;> mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfspd; tpQ;QhdpfSf;fhd MW khj fhy
Muha;r;rpg; gapw;rpf;fhd caH Gyikg;ghprpy; (RTF –DCS) toq;fg;gl;lJ.
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Vida NASTEC nraw;ghLfs;
 ,sk; tpQ;Qhdpfs; muq;fk; (YSF)
,sk; tpQ;Qhdpfs; muq;fkhdJ (YSF) Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FOtpd;
(NASTEC) kpfg; ghhpa MNyhrid muq;fkhFk;. ,J ,yq;ifapYs;s ,sk; tpQ;Qhdpfspd;
tiyaikg;Gf;fhd xU muq;fkhFk;. muq;fj;jpy; jw;Nghija mq;fj;Jtk; 600 IAk;
jhz;bAs;sNjhL> ,jpy; gpujhdkhf gy;fiyf;fofq;fs;> murJiwiar; rhHe;j tpQ;Qhd>
njhopy;El;g
kw;Wk;
Muha;r;rp>
mgptpUj;jp
epWtdq;fspd;
,sk;
tpQ;Qhdpfs;
cs;slq;fpAs;sdH.

 YSF Mz;Lg; nghJf; $l;lk; – 2012
,sk; tpQ;Qhdpfs; muq;fj;jpd; 2012 Mz;Lg; nghJf; $l;lj;Jld; (AGM) ,ize;jjhf
,uz;lhtJ YSF fUj;juq;F 2013 rdthp khjk; 18 Mk; jpfjp n`f;lH nfhg;NgfLt fkey
Muha;r;rpg; gapw;rp epWtdj;jpd; (HARTI) k`pe;j rpy;th Nfl;NghH $lj;jpy; elj;jg;gl;lJ.
Mz;Lg; nghJf; $l;lj;jpy; 2013 Mk; Mz;Lf;fhd YSF Cf;Ftpg;Gf; FOTf;F gpd;tUk;
mq;fj;jtHfs; njhpT nra;ag;gl;ldH.
 fyhepjp Gj;jpf mUf;nfhl
rpNu~;l tphpTiuahsH
tptrha kw;Wk; ngUe;Njhl;l
nghwpapay; jpizf;fsk;>
nghwpapay; njhopy;El;g gPlk;>
,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;

WFZ gy;fiyf;fofk;
 fyhepjp rhkyP eh`y;yNf
rpNu~;l tphpTiuahsH
r%ftpay; kw;Wk; khdpltpay;
jpizf;fsk;
= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

 jpU. rpjj; gz;lhu
Muha;r;rp mYtyH
ePHg;ghrd> ePH Kfhikj;Jt
jpizf;fsk;
n`f;lH nfhg;NgfLt fkey
Muha;r;rp gapw;rp epWtdk;

 jpU fae;j nfhbfhu
tphpTiuahsH
rKj;jputpay; kw;Wk; fly;
Gtpr;rhpjtpay;
flw;nwhopy; kw;Wk; rKj;jpu
tpQ;Qhdk;> njhopy;El;gtpay; gPlk;
WFZ gy;fiyf;fofk;

 fyhepjp rhype;j ngdufk
gaphpay; jpizf;fsk;
tptrha gPlk;
Nguhjid gy;fiyf;fofk;

 fyhepjp epYf;~p ypad FztHjd
tpyq;F Muha;r;rp mYtyH
gf;ww
P paypay; gphpT
tpyq;F Muha;r;rp epWtdk;

 nry;tp eprd;ryh NghgNf
,urhadtpay; jpizf;fsk;
,aw;if tpQ;Qhd gPlk;
,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;

 jpU. rpe;jd; kNdhuj;d
Muha;r;rp mYtyH
ngsjPf njhopy;El;gtpay; gphpT
ifj;njhopy;
njhopy;El;gtpay;
epWtdk;

 fyhepjp epye;jp j`ehaf;f
rpNu~;l tphpTiuahsH
tptrha caphpay; jpizf;fsk;
tptrha gPlk;
WFZ gy;fiyf;fofk;
 fyhepjp
rpNu~;l
tptrha
tptrha

 jpU. gp. uzrpq;f
rpNu~;l Muha;r;rp mYtyH
%ypif njhopy;El;gtpay; gphpT
ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay;
epWtdk;

RjH~dP fPfpadNf
tphpTiuahsH
caphpay; jpizf;fsk;
gPlk;
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 nry;tp fPjhdp rkurpq;f
Muha;r;rp mYtyH
ePHg;ghrd> ePH Kfhikj;Jt
jpizf;fsk;
n`f;lH nfhg;NgfLt fkey
Muha;r;rp> gapw;rp epWtdk;

 jpU. m~;tpd; tpf;fpuk#hpa
rpNu~;l tphpTiuahsH
Gtpapay; jpizf;fsk;
fiyg; gPlk;
Nguhjid gy;fiyf;fofk;

fyhepjp Gj;jpf mUf;nfhl Cf;Ftpg;Gf; FOtpd; jtprhsuhf nrayhw;Wfpd;whH vd;gNjhL>
fyhepjp RjH~dP fPfpadNf kw;Wk; fyhepjp epye;jp j`ehaf;f ,izr; nrayhsHfshf
nrayhw;Wfpd;wdH.

 ,uz;lhtJ YSF fUj;juq;F
YSF fUj;juq;fhdJ ,sk; tpQ;Qhdpfs; muq;fk; (YSF) Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g
Mizf;FOTld; (NASTEC) ,ize;J 2012 Mk; Mz;by; Muk;gpj;Jitj;j tpQ;Qhd
hPjpapyhd epfo;r;rpnahd;whFk;. YSF mq;fj;jtHfspd; Muha;r;rpg; gzpfis tpQ;Qhd
r%fj;jpdUf;F
rkHg;gpg;gjw;fhd
tha;g;ig
Vw;gLj;jpf;nfhLj;jYk;
xt;nthUthpdJk;
mDgtq;fspypUe;J fw;wYNk fUj;juq;fpd; Fwpf;NfhshFk;.
YSF ,uz;lhtJ fUj;juq;F 100 f;Fk; Nkw;gl;l ,sk; kw;Wk; rpNu~;l tpQ;Qhdpfspd;
gq;fspg;Gld; 2013 rdthp khjk; 18 Mk; jpfjp n`f;lH nfhg;NgfLt tptrha Muha;r;rp>
gapw;rp epWtdj;jpy; eilngw;wJ. nghopg;Gfis mDg;gp itf;FkhW NASTEC tpLj;j
Nfhhpf;iff;F gpujpgypg;Gf; fhl;Lk; tifapy; YSF mq;fj;jtHfsplkpUe;J 103 nghopg;Gfs;
fpilf;fg;ngw;wd. YSF f;fhd nfsut Nritahf ,uz;L rpNu~;l tpQ;Qhdpfshy; xt;nthU
nghopg;Gk; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJ. mtHfsJ
rpghhpRfspd; mbg;gilapy; tha;%y
rkHg;gzj;jpw;fhf 57 nghopg;Gfs; njhpT nra;ag;gl;lNjhL Rtnuhl;b rkHg;gzq;fSf;fhf 12
njhpT
nra;ag;gl;lJ.
rkHg;gzj;jpw;fhf
njhpT
nra;ag;gl;l
nghopg;Gfs;
nray;
eilKiwfshf ntspaplg;gl;ld.
MW njhdpg;nghUs;fspd; fPo; tha;%y rkHg;gzq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
 tptrha tpQ;Qhdk;
 capH,urhadtpay; kw;Wk; Ez;Zaphpay;
 gf;ww
P patpay; kw;Wk; mZcaphpay;
 Rw;whly; tpQ;Qhdk;
 ngsjPftpay;> nghwpapay; kw;Wk; jfty; njhopy;El;gk;
 r%f tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;
midj;J rkHg;gzq;fSk; miog;G tpLf;fg;gl;bUe;j rpNu~;l tpQ;Qhdpfshy; kjpg;gPL
nra;ag;gl;lNjhL xt;nthU mkHtpYk; kpfr; rpwe;j rkHg;gzj;jpw;F jpwikr; rhd;wpjo;
tpUJ toq;fg;gl;lJ.



jpwikr; rhd;wpjo;fisg; ngw;wtHfs;


tptrha tpQ;Qhdk;
hP.vk;.v];.MH. ngNuuh - Nguhjid gy;fiyf;fofk;
hP.vr;.gp.v];. gHdhe;J - ,wg;gH Muha;r;rp epWtdk;
rP.vy;. jpyfuj;d - Vw;Wkjpf; fkj;njhopy; jpizf;fsk;



capH,urhadtpay; kw;Wk; Ez;Zaphpay;
rP.Nf. ngdufk - Nguhjid gy;fiyf;fofk;

20

vd;.v];. NghgNf - ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;
MH.gp.v];.v];. uh[gf;~ - Nguhjid gy;fiyf;fofk;
vd;. ypadFztHjd - tpyq;F Muha;r;rp epWtdk;


capHnjhopy;El;gtpay; kw;Wk; mZ caphpay;
gP.[P.vd;.b.Nf. Nrhkjpyf;f - nfhOk;G gy;fiyf;fofk;
rP. fdl;bnty - nfhOk;G gy;fiyf;fofk;
vr;.V. jH~dP Utd; jPgpfh - ,yq;if rg;gpufKt gy;fiyf;fofk;



Rw;whly; tpQ;Qhdk;
vk;.vk;.vk;. e[Pk; - fsdpa gy;fiyf;fofk;
hP.vy;. tp[auj;d - Njapiy Muha;r;rp epWtdk;
V.Nf. tpf;fpuk#hpa - ,yq;if njd;fpof;F gy;fiyf;fofk;



ngsjPftpay;> nghwpapay; kw;Wk; jfty; njhopy;El;gtpay;
[P.MH.vd;. nfhbfhu - etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd MjH rP fpshHf; epWtdk;
lgps;A.N[.vk;.N[.v];.MH. [aRe;ju - Nguhjid gy;fiyf;fofk;
rP.vd;. E}NgMur;rp - ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;



r%ftpay; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;
N[.vk;.vk;. cLfk - ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;
Nf.[P.gp.vr;. fe;njnfju - u[ul;l gy;fiyf;fofk;
V.vk;. ngNuuh - u[ul;l gy;fiyf;fofk;



Rtnuhl;b mkHT
rP.b. td;dpMur;rp - Nguhjid gy;fiyf;fofk;
V.b. ,fytpjhd - mbg;gilf; fw;iffSf;fhd epWtdk;
A.[P. re;jpu[pj; - mWtilf;Fg; gpe;jpa njhopy;El;g epWtdk;



YSF tpUJfs; - 2012

jkJ nraw; gug;gpDs; jpwikia ntspf;fhl;Lfpd;w ,sk; tpQ;Qhdpfis Cf;Ftpf;Fk;
nghUl;L YSF tpUJfs; ,uz;L tifg;gLj;jy;fspd; fPo; tUlhe;jk; toq;fg;gLfpd;wd.
xt;nthU tpUJk; gzg; ghprpiyAk; rhd;wpjioAk; nfhz;Ls;sJ. 2013 rdthp khjk; 18 Mk;
jpfjp eilngw;w YSF tUlhe;j nghJf; $l;lj;jpy; gpd;tUk; tpQ;QhdpfSf;F fle;j Ie;J
Mz;LfspDs; Nkw;nfhs;sg;gl;l mtHfsJ gzpfspd; nghUl;L YSF tpUJfs; toq;fg;gl;ld.



tpQ;Qhd Muha;r;rpfspy; jpwikf;fhd tpUJ, fyhepjp rNuh[pdP gHdhe;J , ,yq;if



tpQ;Qhd gpugy;ag;gLj;jy; kw;Wk; Nkk;ghl;by; jpwikf;fhd tpUJ

,wg;gH Muha;r;rp epWtdk;

NguhrphpaH cjpj [arpq;f
tptrha tpahghu Kfhikj;Jt jpizf;fsk;
tptrha> ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt gPlk;
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;


capHnjhopy;El;gk; kw;Wk; mZ caphpay;
Nfhl;ghLfs;” gw;wpa MrphpaH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;
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fpof;F khfhz caHju tpQ;Qhd MrphpaHfSf;fhd “capHnjhopy;El;gk; kw;Wk; mZ
caphpay; Nfhl;ghLfs;” gw;wpa MrphpaH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij NASTEC kw;Wk; YSF fpof;F
khfhzj;jpd; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsH mYtyfj;Jld; xd;wpize;J xOq;Fnra;jJ.
rk;khe;JiwapYs;s ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf; fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpy;
Nkw;gb epfo;r;rpj;jpl;lk; 2013 ngg;uthp khjk; 14 kw;Wk; 15 Mk; jpfjpfspy; eilngw;wJ.
caHju ghlj;jpl;lj;jpw;F mz;ikapy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l capHnjhopy;El;gk; kw;Wk; mZ
caphpay; JiwapYs;s caHju tpQ;Qhd MrphpaHfspd; mwpit ,w;iwg;gLj;Jk;
Fwpf;NfhSld; Nkw;gb gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; elj;jg;gl;lJ.
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s tplag; gug;G fPNo jug;gl;Ls;sJ. DNA apd; gz;Gfs;
 jhtu ,ioa tsHg;G
 DNA cld; ,ize;J njhopw;gLk;
nehjpaq;fs;
 DNA gphpj;njLg;Gk; Gel madg;
gFg;Gk;
 Gujj; njhFg;G
 gw;whP pah gpsh];kpl;fSk; itu];
[PNdhkpak;
 Blotting El;gq;fs;

 DNA if tpuy; milahsk;
 rDNA njhopy;El;gj;jpy;
gad;gLj;jg;gLk; ghpkhzq;fs;
 DNA kugZ gpujpnaLj;jy;
 kugZ khw;wg;gl;l capuq;fpfs;
(GMO) kw;Wk; tptrhak;> kUj;Jtk;>
ifj;njhopy; kw;Wk; GOMs jOtpa
r%fg; gpur;rpidfspy; mjd;
gad;ghLfs;

gpd;tUk; tsthsHfs; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elj;jpdhHfs;
NguhrphpaH gp.V. tPurpq;f
jhtutpay; NguhrphpaH>
tptrha gPlk;
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
fyhepjp vk;.I.v]; rgPdh
gPlhjpgjp> gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;
,yq;if njd;fpof;F gy;fiyf; fofk;
jpU. vk;.rP.vk;. rfPy;
rpNu~;l tphpTiuahsH
tptrha gPlk;
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

 “tpQ;Qhd muq;fpy; cq;fsJ Muha;r;rpia rkHg;gpj;jy;” gw;wpa nraykHT
“tpQ;Qhd muq;fpy; cq;fsJ Muha;r;rpia rkHg;gpj;jy; gw;wpa nraykHT” YSF ,dhy;
xOq;Fnra;ag;gl;L> 2013 [_d; khjk; 27 Mk; jpfjp Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha
gPlj;jpy;> MH.MH. mg;ghJiw Nfl;NghH muq;fpy; elj;jg;gl;lJ.
nraykHtpy; 170 f;Fk; Nkw;gl;l gq;Fgw;WdHfs; fye;Jnfhz;ldH vd;gNjhL ,jpy;
gy;fiyf;fof khztHfs;> fy;tpkhd;fs;> tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp>
mgptpUj;jp epWtdq;fspd; Muha;r;rp mYtyHfs; cs;slq;fpdH.
Gfo;ngw;w tsthsHfshy; gpd;tUk; njhdpg;nghUspy; fye;Jiuahly; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
tpQ;Qhd tplaq;fis Nfl;NghH: mtHfs; vij vjpHghHf;fpd;whHfs;?
NguhrphpaH Gj;jp khuk;Ng
gzpg;ghsH> tptrha fy;tpg; gphpT>
tptrha gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;
tpQ;QhdpfSf;fhd tha;%y kw;Wk; tha;%yky;yhj tpisTj;jhf;fk;kpf;f njhlHghly; jpwd;
fyhepjp rhdf;f Nrdhehaf;f
rpNu~;l tphpTiuahsH>
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nghwpapay; gPlk;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;
“tpQ;Qhd” Power point rkHg;gzk;
fyhepjp rhype;j ngdufk
rpNu~;l tphpTiuahsH>
gzpahsH mgptpUj;jp epiyak;> Nguhjid gy;fiyf;fofk;

 caphpay; Muha;r;rpfSf;F mj;jpahtrpakhdit gw;wpa nraykHT
“caphpay;
Muha;r;rpfSf;F
mj;jpahtrpakhdit”
vDk;
jiyg;gpy;
gy;fiyf;fof
fy;tpkhd;fs;> tpQ;Qhdpfs; kw;Wk; Muha;r;rp mYtyHfSf;fhd nraykHnthd;W WFZ
gy;fiyf;fofj;jpd;> tptrha gPlj;jpy;> rP.Nf. rhHy;]; Nfl;NghH $lj;jpy; 2013 nrg;njk;gH
khjk; 05 Mk; jpfjp NASTEC kw;Wk; YSF ,dhy; elj;jg;gl;lJ. Muha;r;rpfspy; <Lgl;Ls;s
caphpay; khztHfSf;F xOf;ftpay; hPjpapyhd Vw;Wf;nfhs;sy;> Gs;sptpgug; gFg;gha;T>
njhlHG Kfhikj;Jtk; kw;Wk; nkd;nghUs; njhlHgpy; Nkyjpf mwpit toq;FtNj ,r;
nraykHtpd; Nehf;fkhFk;.
gpd;tUk; tsthsHfs; nraykHit elj;jpdhHfs;
caphpay; Muha;r;rp vz;zf;fU : ngsjPftpay; fz;Nzhl;lj;jpy;
NguhrphpaH jk;kpf;f je;jphpnfhl
jiytH> NASTEC
Gs;sptpguq;fs;: caphpay; Muha;r;rpg; ghpNrhjidfs;
NguhrphpaH fhkpdP Nrdhehaf;f
cg Nte;jH> WFZ gy;fiyf;fofk;
ngahply;: njhlHG Kfhikj;Jt nkd;nghUs;
NguhrphpaH Nf.vy;. tre;j Fkhu
jiytH> tptrha caphpay; jpizf;fsk;
tptrha gPlk;> WFZ gy;fiyf;fofk;
xOf;ftpay;: caphpay; Muha;r;rp xOf;ftpay;
NguhrphpaH Rrphpj; nkd;b];
gpujp cg Nte;jH>
NrH N[hd; nfhjyhty ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofk;
Gs;sptpguk;: caphpay; Muha;r;rpg; ghpNrhjid
jpUkjp b.V.gp. epky;rhe;jp Fzuj;d
rpNu~;l tphpTiuahsH
gaphpay; jpizf;fsk;tptrha gPlk;> WFZ gy;fiy
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nraykHtpy; gq;Fgw;wpNahH

vkJ gjtpazpapdH
jiytH (2013 Vg;gpuy; Kjy;)
NguhrphpaH jk;kpf;f je;jphpnfhl (B.Sc. (Cey ), M.Sc., Ph.D. (Durham)
jiytH kw;Wk; ngsjPftpay; rpNu~;l NguhrphpaH (= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;> 2004
Kjy; ,d;W tiu)
gzpg;ghsH/gpujk epiwNtw;W mYtyH (2013 xf;NwhgH Kjy;)
fyhepjp Kjpj ypadnfju B.Sc., M.Phil (Nguhjid)
Ph.D. (Seoul)
epiwNtw;W gjtpazpapdH
tpQ;Qhd epfo;r;rpj;jpl;l KfhikahsH

gpujpg; gzpg;ghsH/epjp kw;Wk; epHthfk;

nry;tp M~h gpl;lnjdpa (B.Sc., M.Sc.)
(Nguhjid)

jpUkjp Fkhhp gPhp]; ( B.Com)
(= [atHjdGu)

epiwNtw;Wr; nrayhsH
jpU. Uf;kd; FNu Gyj;rpq;fs
cjtpg; gjtpazpapdH
epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahsH - epjp

Muha;r;rp cjtpahsH

jpU. Jrpj uj;ehaf;f (M.A.A.T.)

nry;tp mkhyp [ajpyf;f (B.Sc.)
(rg;gpufKt) (2013 Vg;gpuy; tiu)

ICT/juTj;js cjtpahsH (2013 xf;NwhgH
Kjy;)

Kfhikj;Jt cjtpahsHfs;
jpUkjp
jpUkjp
nry;tp
nry;tp

nry;tp ,rq;fh rkutpf;fpuk B.Sc.
(ngq;fSH gy;fiyf;fofk;) MIT (nfhOk;G
gy;fiyf;fofk;)

epy;kpdp ngNuuh
jf;~pdp fUzhjpyf;f
rAkp tpN[rpq;f
ep~he;jp k`uNf

mYtyf cjtpahsHfs;
rhujpfs;

jpU. V.b. jdghy
jpU. ep~he;j gpajhr

jpU. mdpy; n`l;bMur;rp
jpU. [arhe;j gpughj;
jpU. gpujPg; vue;j
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gjtpazpapdH nra;jpfs;
1. Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FO 2013 rdthpapy; nghuisapy; GjpanjhU
,lj;jpw;F ,lk;ngaHe;jJ. (31/9, 31/10 ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij> nfhOk;G 08)
2. 2013 Vg;gpuypy; NguhrphpaH jk;kpf;f V. je;jphpnfhl> rpNu~;l ngsjPftpay; NguhrphpaH>
vkJ jiytuhf tuNtw;Nwhk;.
3. 2013 Vg;gpuy; 22 Mk; jpfjp Gjpa Mizf;FO epakpf;fg;gl;lJ. Gjpa Mizf;FOtpd;
KjyhtJ $l;lk; 2013 Nk khjk; 07 Mk; jpfjp eilngw;wJ. Nkw;gb
Mizf;FOtpd;
KjyhtJ
$l;lj;jpy;
nfsut
ghl;lyp
rk;gpf;f
uztf;f>
njhopy;El;gtpay;> Muha;r;rp mikr;rH gq;Nfw;whH.
4. 2013 Vg;gpuypy; ,yq;if rg;gpufKt gy;fiyf;fofj;jpy; jFjpfhz; tphpTiuahsuhf
,iztjw;fhf NASTEC I tpl;L gphpe;J nrd;w> Muha;r;rp cjtpahsH nry;tp mkhyp
[ajpyf;fTf;F
NASTEC
gphpahtpil
toq;fpaJ.
,tuJ
vjpHfhy
njhopy;
Kd;Ndw;wj;jpw;fhf ehk; mtiu tho;j;JfpNwhk;.
5. 2013 [_d; khjj;jpy; NguhrphpaH rP.gp. mNguj;dit ehk; MNyhrfuhf tuNtw;Nwhk;.
NguhrphpaH mNguj;d = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpypUe;J Vohz;L fhy yPT
ngw;W Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g kPsha;Tfis Nkw;nfhs;tjw;fhf NASTEC ,y;
,ize;jhH. ,tH 2013 nehntk;gH tiu vk;Kld; NrHe;J nrayhw;wpdhH.
6. 2013 xf;NwhgH khjj;jpy; fyhepjp Kjpj ypadnfju> Kd;dhs; gjpy; gzpg;ghss;
kw;Wk; tpQ;Qhd epfo;r;rpj;jpl;l KfhikahsH NASTEC ,d; gzpg;ghsH/gpujk
epiwNtw;W cj;jpNahfj;juhf epakpf;fg;gl;lhH.
7. 2013 xf;NwhgH khjj;jpy; ICT/jtTj;js
rkutpf;fpukit NASTEC tuNtw;wJ.
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cjtpahsuhf

,ize;j

nry;tp ,rq;f

gjtpazpapdH fye;Jnfhz;l epfo;r;rpfs;
1. ,isQH mYty;fs;> jpwd; mgptpUj;jp mikr;rpdhy; 2013 rdthp khjk; 16 kw;Wk;
22 Mk; jpfjpfspy; xOq;F nra;ag;gl;bUe;j “fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f
epjpapay; mwpf;ifaply;” gw;wpa nraykHtpy; jpUkjp Fkhhp gPhp];> gpujpg; gzpg;ghsH
epjp kw;Wk; epHthfk; kw;Wk; jpU. Jrpj uj;ehaf;f> epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahsH>
gq;Fgw;wpdhHfs;.
2. njhopy;El;gtpay;> Muha;r;rp mikr;rpdhy; 2013 nrg;njk;gH khjk; 27 Kjy; 29 Mk;
jpfjp
tiu
khJUXahtpy;
xOq;Fnra;ag;gl;bUe;j
ntspthhp
gapw;rp
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; NguhrphpaH jk;kpf;f je;jphpnfhl> jiytH kw;Wk; fyhepjp Kjpj
ypadnfju> gjpy; gzpg;ghsH gq;Fgw;wpdhHfs;.
3. “tiuaWf;fg;gl;l jpwd; mgptpUj;jp epjpaj;jpdhy;” 2013 xf;NwhgH khjk; 28 Mk;
jpfjp xOq;Fnra;ag;gl;bUe;j “rpwg;gpay;Gtha;e;j jiyikj;Jtk; kw;Wk; cz;ikg;
gpujpik Kfhikj;Jtk;” gw;wpa nraykHtpy; nry;tp M~h gpl;lnjdpa> tpQ;Qhd
epfo;r;rpj;jpl;l KfhikahsH kw;Wk; jpUkjp Fkhhp gPhp];> gpujpg; gzpg;ghsH> epjp
kw;Wk; epHthfk;> gq;Fgw;wpdhHfs;.
4. 2013 nrg;njk;gH 01 Kjy; 05 Mk; jpfjp tiu njd; Mgphpf;f n[h`dH];gHf;fpy;
eilngw;w NAM S&T kj;jpa epiyaj;jpd; epHthfg; Nguitf; $l;lj;jpy; fyhepjp
Kjpj ypadnfju> gpujpg; gzpg;ghsH gq;Fgw;wpdhH.
5. Njrpa njhopy; fw;if epWtdj;jpdhy; 2013 xf;NwhgH 08 kw;Wk; 09 Mk; jpfjpfspy;
xOq;Fnra;ag;gl;bUe;j
“caH
njhopy;
cw;gj;jpj;jpwDf;fhf
mYtyf
cjtpahsHfspd; tfpghfKk; nghWg;Gk;” gw;wpa nraykHtpy; jpU. jdghy> mYtyf
cjtpahsH gq;Fgw;wpdhH.
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ed;wpnjhptpj;jy;
 MNyhrfH
NguhrphpaH rP.gp. mNguj;d
 Njrpa Ma;T$l cgfuzq;fs; kj;jpa epiyaj;ijj; jhgpj;jy; njhlHgpyhd

epGzj;Jt fw;iff; FO

NguhrphpaH hP.MH. Mhpauj;d
NguhrphpaH yypd; fUzhehaf;f
fyhepjp rjp~; ekrpthak;
fyhepjp V.vk;. Kghuf;
fyhepjp vk;.Nf. [ade;j

fyhepjp
fyhepjp
fyhepjp
jpU. V.

rhe;j mkurpq;f
[fj; tPuNrd
rpwpky; gpNukFkhu
gd;dpy

 Muha;r;rpj; jfty;fSf;fhd jpwe;j mZFjy; nfhs;if njhlHgpyhd epGzj;Jt

fw;iff; FO

NguhrphpaH `puhd; mkuNrfu
NguhrphpaH m[pj; j my;tp];
fyhepjp lgps;A. nrndtpuj;d

fyhepjp gpujPg tpN[Jq;f
nry;tp eadh tpN[Re;ju
nry;tp RNdj;uh ngNuuh

 RNjr mwptpd; tpQ;Qhd mbg;gilia Ma;e;jwpjy; njhlHgpyhd epGzj;Jt

fw;iff; FO

NguhrphpaH khf]; fUzhehaf;f
NguhrphpaH epky; j rpy;th
NguhrphpaH Nf.Nf.b.v];. uztPu



NguhrphpaH jp];] fhhpatrk;
fyhepjp eypd; fNdnfhl
jpU. mNrhf j rpy;th

,sk; tpQ;Qhdpfs; muq;fj;jpd; Cf;Ftpg;Gf; FO
fyhepjp Gj;jpfh mUf;nfhl
fyhepjp rhype;j ngdufk
fyhepjp epye;jp j`ehaf;f
fyhepjp RjH~dP fPfpadNf
jpU. fae;j nfhbfhu
fyhepjp epYf;~p ypadFztHjd

jpU. rpe;jd; kNdhuj;d
fyhepjp rhkyP eh`y;yNf
jpU. gj;krpwp uzrpq;f
nry;tp fPjhdp rkurpq;f
jpU. m~;tpd; tpf;fpuk#hpa

27

epjpf; $w;W;

Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FO
epjp epiyikfs; gw;wpa $w;W
2013 jpNrk;gH 31 ,y; cs;sthW

(midj;J njhiffSk; ,yq;if &gha;fspy;)
2013

Fwpg;G

2012

nrhj;Jf;fs;
eilKiwr; nrhj;Jf;fs;
fhRk; fhRf;F rkkhditAk;
tHj;jfk; kw;Wk; Vida ngWiffs;
nghUl;gl;bay;/ifapUg;Gfs;
Kd;nfhLg;gdTfs;
gjtpazpapdH fld;fs;

1
2
3
4
5

257,965
14,000
105,889
2,093,324
541,068
3,012,246

291,582
14,000
180,769
1,306,993
570,700
2,364,044

eilKiway;yhr; nrhj;Jf;fs;
Mjdq;fs;> nghwpfs;> cgfuzq;fs;

6

9,781,467

13,528,330

12,793,713

15,892,374

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;
nghWg;Gfs;
eilKiwg; nghg;Gfs;
jpuz;l nrytpdq;fs;

7

904,319

886,932

eilKiway;yh nghWg;Gfs;
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdk;
gzpf;nfhilf;fhd Vw;ghLfs;

8
9

9,332,671
1,940,852
11,273,523
12,177,842

12,323,562
1,567,679
13,891,241
14,778,173

615,871

1,114,201

3,081,960
1,629,300
(4,095,389)

3,793,705
1,629,300
(4,308,804)

615,871

1,114,201

nkhj;jg; nghWg;Gfs;
nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;
Njwpa nrhj;Jf;fs;/gq;Fhpikfs;
jpuz;l epjpak;
kPs;kjpg;gPl;L xJf;Ffs;
xJf;Ffs;

10

nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;/gq;Fhpikfs;
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Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FO
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W
2013 jpnrk;gH 31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ
(midj;Jj; njhiffSk; ,yq;if &gha;fspy;)
2013
tUkhdk;

2012

Fwpg;G
18,759,000

kPz;LtUk; mspg;Gfs;

15,448,150

%yjd mspg;Gfs; - S & T Nritfs;

1,861,731

709,000

murhq;f mspg;Gfspd; fld; jPHg;gdT - Nja;khdk;

5,104,904

5,361,418

11

132,352
25,857,987

MszpapdH Ntjdq;fs;

12

7,990,799

gazr; nryTfs;

13

377,366

435,151

toq;fy;fs; kw;Wk; EfHTg; ghtidfs;

14

354,585

274,623

guhkhpg;G

15

1,053,214

833,478

xg;ge;j Nritfs;

16

5,523,842

4,486,096

khw;wy;fs;

17

3,014,663

2,614,688

S & T Nritfs;

18

2,314,570

810,013

tUkhdk;

109,936
21,628,504

nryTfs;

Nja;khdk; kw;Wk; fld; jPHg;gdTr; nryTfs;
nkhj;j nryTfs;
njhopw;ghl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jhd kpif/(gw;whf;Fiw)
epjpr; nrytpdk;
Mjdq;fs;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpw;Wg;
ngw;w tUkhdk;
nkhj;j njhopw;ghly;yhj tUkhdk; (nryTfs;)
Mz;Lf;fhd Njwpa kpif/gw;whf;Fiw)
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1

5,104,904
25,733,943
124,044

6,796,285

5,361,418
21,611,752
16,752

89,371
-

(55,450)

213,415

(38,698)

-

epjpf; $w;W

30

31

32

33

34

35

36

தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் 2013 ேிதசம்பர் 31 ஆம்
ேிகேியன்று முடிவணடந்ே ஆண்டுக்கான நிேிக் கூற்றுக்கள் தோடர்பில் 1971 ஆம்
ஆண்டின் 38 ஆம் இைக்க நிேிச் சட்டத்ேின் 14 (2) (இ) வாசகத்ேின் பிரகாரம்
கைக்காய்வாளர் ேணைணமயேிபேியின் அறிக்ணகக்கான பேில்
2.2 நிேிக் கூற்றுக்கள் பற்றிய கருத்துத் தோிவித்ேல்
2.2.1 இைங்ணக அரச கைக்கீட்டு நியமங்கள்
)அ( நிேிக் கூற்றுக்கள் தோகுேியுடன் ேனியாக தசாத்துக்கள் )தசாத்துக்கள் தேறிய(
மாற்றமணடேல் பற்றிய கூற்தறான்ணற சமர்ப்பிப்பேற்கு தபாேியளவு விடயங்கள்
இன் 01 மற்றும் 8 நிேிக் கூற்றுக்களின் குறிப்பு இைக்கம் ,இல்ைாேிருந்ேணமயால்
தேறிய தசாத்து( மூைம் ஆணைக்குழுவின் தசாத்துக்கள்க்கள்மாற்றமணடேல் )
.பிரேிபலிக்கப்பட்டுள்ளது
ஆம் ஆண்டுக்கான கைக்குகள் ேயாாிக்கப்படுகின்றதபாது இைங்ணக 4102
ஆம் வாசகத்ேின் பிரகாரம் 40 இன் 10 அரச கைக்கீட்டு நியமங்கள் இைக்கம்
தேறிய ( ஆணைக்குழுவின் நிேிக் கூற்றுக்கள் தோகுேியுடன் தசாத்துக்கள்
மாற்றமட )தசாத்துக்கள்ண ேல் பற்றிய கூற்தறான்ணறயும் தசர்ப்பேற்கு
ஆணைக்குழு எேிர்பார்க்கின்றது .
.2தோழிற்பாட்டு மீளாய்வு
தசயைாற்றுணக 2.0
)அ( சுதேச அறிவு பற்றி தசயைாற்றும் தபாருட்டு எமது நிறுவனமும் தேசிய
விஞ்ஞான மன்றமும் ஒன்றுதசர்ந்து கல்விமான்கள் குழுதவான்ணற நியமித்ேது .
இக் குழுவின் ஆரம்பக் கைந்துணரயாடல் சுற்றுக்களின்தபாது எண்ைக்கருப்
பத்ேிரத்ணேத் ேயாாித்ேல் தோடர்பில் கவனம் தசலுத்ேப்பட்ட தபாேிலும்
பின்னர்
சுதேச
அறிணவப்
பிரபல்யப்படுத்துவேற்கான
தேணவயும்
வலியுறுத்ேப்பட்டதுசுதேச அறிணவ பிரபல்யப்படுத்ேல் மிகப் ,அேன் பின்னர் .
ஆேைால்
எண்ைக்கருப்
.ர்மானித்ேதுபயனுள்ளோகும்
என
குழு
ேீ
.பத்ேிரதமான்ணறத் ேயாாித்ேல் அவசியமற்றோகும் எனத் ேீர்மானிக்கப்பட்டது
இேற்கணமய சுேத ச அறிணவப் பிரபல்யப்படுத்துவேற்கான எேிர்காை
நடவடிக்ணககள்
தேசிய
விஞ்ஞான
மன்றத்ேின்
ேணைணமயில்
தமற்தகாள்ளப்படும் .
தேசிய ஆய்வுகூடக் கருவிகள் நிணையத்ேிற்கான தகாள்ணகணய வகுக்கும்
தபாருட்டு நியமிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் குழுவின் அங்கத்ேவர்கள் மிக தவணைப்பழு
மிக்கவர்களாேைால் அக் குழுவின் கூட்டங்களுக்கு வசேியான நாட்கணளப்
தபறுேல் சிரமமாயிருந்ேதுதமற்படி தகாள்ணக வகுத்ேலில் ோமேம் ,ஆேைால் .
வணரவு
அறிக்ணகதயான்று
ஆயினும்
ேற்தபாது
அேன்
.ஏற்பட்டது
ஆணைக்குழுவுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு
அேன்
இறுேி
அறிக்ணக
.ேயாாிக்கப்பட்டு வருகின்றது
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)ஆ(

ஆம் ஆண்டினுள் ணகத்தோழில் தோழில்நுட்ப நிறுவனம் 4103(ITI) மற்றும்
அடிப்பணடக் கற்ணககள் நிறுவனம் (IFS) ஆகிய நிறுவனங்களின் இறுேி
அறிக்ணககள் அந்நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளனதேசிய தபாறியியல் .
ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி நிணையத்ேின்(NERDC) மீளாய்வுப் பைிகள்
ஆம் ஆண்டில் முடிவணடந்ேிருந்ே தபாேிலும் அந்ே அறிக் 4103ணக 4102
தேசிய விஞ்ஞான .தபப்ருவாி மாேத்ேிதைதய எமக்கு வழங்கப்பட்டது
ஆகபட் மாேத்ேில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 4103 வுப் பைிகள்மன்றத்ேின் மீளாய்
தபப்ருவாி மாேமளவில் அறிக் 4102ணக ஒப்பணடக்கப்பட்டது .
இேற்கணமயேிட்டமிடப்பட்டவாதற நிறுவனத்ேின் மீளாய்வுப் பைிகள் பூர்த்ேி ,
தசய்யப்பட்ட தபாேிலும் இறுேி அறிக்ணக தபற்றுக் தகாடுக்கப்படுகின்றதபாது
குழு
அங்கத்ேவர்களின் (
.நணடதபற்றுள்ளது
ோமேம்
மாத்ேிரம்
நிறுவனத்ேின்
விஞ்ஞான
.)தவணைப்பழுவின்
காரைமாக
பைியாட்தடாகுேியினாின்பற்றாக்குணற காரைமாக தேங்கு ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்ேின் மீளாய்வின் பிரேிபைன்கணள பகுப்பாய்வு தசய்வேற்கு
இயைாமற்தபாயிற்று .

முகாணமத்துவ விணனத்ேிறனின்ணம 2.4
அணனத்து நிறுவனத் தேணவகணளயும் நிணறவு தசய்யக்கூடிய ஒரு கட்டடதம
வாடணகக்கு
தபறப்பட்டதுகைக்காய்வு
விசாரை
,ஆேைால்
.ண யில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ”அணனத்து நிறுவனத் தேணவகணளயும் நிணறவு தசய்ய முடியாே“
ள்ள கைக்காய்வு விசாரணையில் குறிப்பிடப்பட்டு .என்பணே ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது
.நிணறதவற்ற முடியாே தேணவகள் யாணவ என்பது தேளிவில்ணை
ஆணைக்குழுவின் அலுவைகத்ணே ஒரு வளவிலிருந்து இன்தனாரு வளவுக்கு
தகாண்டுதசல்ை தவண்டி தநாிட்ட எல்ைாச் சந்ேர்ப்பங்களிலும் பத்ேிாிணக
அறிவித்ேல்கள் தவளியிடப்பட்ட தபாேிலும்அந்ே எந்ேதவாரு )சந்ேர்ப்பங்களில் 3( ,
பத்ேிாிணக ,ப்பத்ேிலும் ேகுந்ே அலுவைக வளதவான்ணற தோிவு தசய்வேற்குசந்ேர்
அறிவித்ேல்களுக்கு பிரேிபலிப்புக் காட்டுகின்றவணகயில் கிணடத்ேிருந்ே முணனவுகள்
எேணனயும் உள்ளீர்ப்பேற்கு ேகுந்ே நிணைணமயில் காைப்படவில்ணைஅந்ே
.
கணள ஒவ்தவாரு
சந்ேர்ப்பத்ேிலும்
ஏணனய
ேரகர்கள்
வழங்கிய
ேகவல்
.அடிப்பணடயாகக் தகாண்தட ேகுந்ே வளவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன
தமற்படி அனுபவங்களின் தபறுதபறாக பத்ேிாிணக அறிவித்ேல்கணள தவளியிடுேல்
பை விரயமாகும் என்பது தேளிவாக காைப்பட்டணமயால் அேற்கான மாற்று
வழிமுணறயாக பேிவு தசய்யப்பட்ட ேரகர் கம்பனிதயான்று தோிவு தசய்யப்பட்டது .
ஆணைக்குழுவுக்கும் அந்ே நிறுவனத்ேிற்கும் இணடதய காைப்பட்ட இைக்கப்பாடு
ஆணைக்குழுவின் அலுவைகத்ேிற்கு ,யாதேனில் ேகுந்ே ஒரு வளவு கிணடக்கும் வணர
எவ்விே அறவீடும் இன்றி அைவைக வளவுக்கான முணனவுகணள சமர்ப்பித்ேைாகும் .
இரண்டு விேத்ேில் இது பத்ேிாிணக அறிவித்ேலுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றதபாது
,அோவது .அனுகூைம் கிணடக்கக் கூடிய ஒரு இைக்கப்பாடாகும்
(I)

பைம் தசைவாகாேிருத்ேல்
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(II)

ேகுந்ே ஒரு வளவு கிணடக்கும் வணர முணனவுகணள சமர்ப்பித்ேல்.

ஆேைால்
தமற்படி
காரைங்களின்
அடிப்பணடயில்
ஆணைக்குழுவுக்குப்
தபாருத்ேமான அலுவைக வளதவான்ணறத் தேடிக்தகாள்வேற்கு தமற்படி முணற
கணடப்பிடிக்கப்பட்டதுஇது
முன்ணனய
அனுபவத்ேின்
அடிப்பணடயில்
.
தமற்தகாள்ளப்பட்ட சந்ேர்ப்பத்ே ிற்கு ஏற்றதோரு ேீர்மானமாகும் .
ஆணைக்குழுவின்
அலுவைக
வளணவ
புேியதோரு
இடத்ேிற்கு
தகாண்டு
தசல்வேற்கான நியாயமான காரைங்கள் இருந்ேன முன்ணனய அலுவைக வளணவ .
புேிய அலுவைக வளவுடன் ஒப்பிடுகின்றதபாது புேிய அலுவைக வளவில் உள்ள
வசேிகள் மற்றும் அணமவிடத்ேின்படி அேற்குச் தசலுத்ேப்படுகின்ற மாோந்ே வாடணக
நியாயமானதோரு அடிப்பணடயில் உள்ளதேன்பது தகாழும்புப் பிரதேசத்ேிற்கு
தபாறுப்பான விணைமேிப்பீட்டாளாின் அறிக்ணகயிலிருந்து தேளிவாகின்றது .
இேற்கணமய
முந்ேிய
வாடணக
உடன்படிக்ணகணயயும்
புே ிய
வாடணக
உடன்படிக்ணகணயயும் ஒப்பீடு தசய்து ரூபா நட் 021,111டம் ஏற்பட்டுள்ளதேனக்
கூறுவது சாியானேல்ை .
பைியாட்தடாகுேி நிர்வாகம் 2.3
வுக்கான விணட )ஆ( மற்றும் )அ(
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் பேவி மூன்றுக்கும் மூன்று விண்ைப்போரர்கள் தோிவு
தசய்யப்பட்ட தபாேிலும் .ஒரு விண்ைப்போரர் மட்டுதம கடணமக்கு வருணக ேந்ோர் ,
தமலும் எஞ்சிய இரண்டு தவற்றிடங்களுக்கும் விண்ைப்பங்கள் தகாரப்பட்டு
ஆம் ேிகேி தநர்முகப் பாீட்ணச நடத்ேப்பட்ட 4102.12.12
ஒரு விண்ைப்போரர்
தோிவு தசய்யப்பட்டார்பேவிக்குாிய சம்பளம் ,அந்ே விண்ைப்போரர் ,னும்ஆயி .
.தபாோணமயினால் பேவிணய ஏற்க மறுத்ோர்
முகாணமத்துவ தசணவகள் சுற்றறிக்ணக இைக்கம் இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
31
ஆம் ேிகேிய 10 நதவம்பர் 4103 முகாணமத்துவ உேவியாளர் பேவிக்கான ேணகணமகள்
DMS/Policy/03

கடிேத்ேின்

மூைம்

ேிருத்ேப்பட்டுள்ளோல்

அந்ேப்

பேவிக்கு

விண்ைப்பங்கள் தகாரப்படுவேற்கு முன்னர் அந்ேத் ேிருத்ேங்களுக்கு முகாணமத்துவ
தசணவகள் ேிணைக்களத்ேின் அங்கீகாரத்ணேப் தபறுேல் தவண்டும்அவ்வாறு
.
அங்கீகாிக்கப்பட்டேன் பின்னர் அந்ேப் பேவியிலுள்ள தவற்றிடங்கணள நிரப்புவேற்கு
ஆணைக்குழு எேிர்பார்க்கின்றது .
.5கைக்கு நடவடிக்ணககளின் ேன்ணமயும் நல்ைாட்சியும்
உள்ளகக் கைக்காய்வு 5.0
)ஆ( இது
தோடர்பில்
அறிவுறுத்ேப்பட்டுள்ளார்.

அணமச்சின்
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உள்ளகக்

கைக்காய்வாளர்

வரவு தசைவுத்ேிட்டக் கட்டுப்பாடு 5.4
ஆம் ஆண்டு சனவாி மாேத்ேில் அப்தபாேிருந்ே ஆணைக்குழுவின்
4104
தம மாேம் வணர 4103 அங்கத்ேவர்களது பேவிக் காைம் முடிவணடந்ேணமயாலும்
ஆணைக்குழுவுக்கு
புேிய
ஆணைக்குழு
அங்கத்ேவர்கள்
ஆம் ஆண்டில் வருடாந்ே 4103 நியமிக்கப்படாேிருந்ேணமயாலும் ேிட்டமிட்டவாறு
மாநாட்ணட நடத்ே இயைாமற்தபானதோடு 0.5 அேற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா ,
மில்லியன் பைத் தோணக ஆணைக்குழுவின் தவறு மூைேனச் தசைவுகளுக்காக
ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்ேின் கீழ் மாற்றப்பட்ட தபாேிலும் அந்ே நிேி ஏற்பாடுகள்
,அதேதபான்று .ேிணறதசாியினால் வழங்கப்படாணமயினால் நிேி மீேமாகியது
ேிட்டமிட்டவாற
இருவருட மாநாட்ணட நடத்ே இயைாமற்தபானணமயால் அேற்குத்
தேணவயான ஆராய்ச்சி உேவியாளர்களுக்கான தகாடுப்பனவுகள் ,காகிோேிகள் ,
தோணைதபசி மற்றும் அச்சிடல் பைிகள் ஆகியவற்றுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ,எாிதபாருள்
.நிேி ஏற்பாடுகளும் மீேமாகின
ேிட்டமிட்டவாறு பைிப்பாளர் பேவிக்கான ஆட்தசர்ப்ணப ஆம் ஆண்டின் 4103
அப் பேவிக்கு ,நதவம்பர் மாேம் வணர தமற்தகாள்ள முடியாேிருந்ேணமயால்
ஒதுக்கப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் தகாடுப்பனவுகளும் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிப் பேவிகள்
.இரண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சம்பளம் மற்றும் தகாடுப்பனவுகளும் மீேமாயின
தவளிநாட்டுப் பயைச் தசைவுகளுக்கான நிேி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்ட தபாேிலும்
ஆணைக்குழுவின்
தேணவக்குப்
தபாருத்ேமான
பயிற்சி
வாய்ப்புகள்
கிணடக்காணமயால் தவளிநாட்டுப் பயைச் தசைவுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிேி
ஏற்பாடுகளும் மீேமாயின.
தமற்படி விடயங்களில் அதனகமானணவ எமது கட்டுப்பாட்டிற்குப் புறம்பான
விடயங்களின்
காரைமாக
தமதைழுந்ேணவயாகும்
என்போல்
வரவு
தசைவுத்ேிட்டத்ேின் கட்டுப்பாட்டுக் காரைித்ேன்ணம மணறக்கப்பட்டுள்ளது .
ஆண்டறிக்ணககணள சணபயில் சமர்ப்பித்ேல் 5.3
இந்ேத்
ோமேத்ேிற்கு
காரைமாயிருந்ேதுநீண்ட
.பைியாட்தடாகுேியினர் பற்றாக்குணறயாகும்

காைமாக

நிைவிய

,

.2முணறணம மற்றும் கட்டுப்பாடு
தமற்படி நான்கு நிர்வாகத்துணறகள் தோடர்பிலும் விதசட கவனத்ணே தசலுத்துவேற்கு
ஆணைக்குழு நடவடிக்ணக எடுக்கும் .
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