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தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழு 

1994ம் ஆை்டின் 11ம் இலக்க தேசிய 

விஞ்ஞானம் மற்றும் தோழில்நுட்ப 

அபிவிருே்திச ்சட்டே்தின் மூலம் ோபிக்கப்பட்ட 

ஒரு நிறுவனமாகும் என்பதோடு, 1998ம் ஆை்டு 

ஆகஸ்ட் மாேே்தில் தோழிற்பட ஆரம்பிே்ேது. 

இது 1998 திதசம்பர் 6 ஆம் திகதி 

உே்திதயாகபூர்வ ரீதியில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 1999 சனவரி மாேம் 

முேல் முழுணமயாக இயங்குகின்ற ஒரு 

நிறுவனமாக மாறியது. 

 

இலங்ணக அரசாங்கே்துக்கு விஞ்ஞானம் 

மற்றும் தோழில்நுட்பம் சார்ந்ே விடயங்கள் 

தோடர்பில் ஆதலாசணன வழங்கல் மற்றும் 

தகாள்ணக வகுே்ேலுக்கான உயர் நிறுவனமாக 

NASTEC தபயரிடப்பட்டது. இலங்ணக சனநாயக 

தசாசலிசக் குடியரசின் அதிதமேகு சனாதிபதி 

அவரக்ளால் நியமிக்கப்படும் ஏழு 

உறுப்பினரக்ணள ஆணைக்குழு 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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தோணலதநாக்கு 

“இைங்கக மக்களின் சுபீட்ேம் மற்றும் கேௌோக்கியத்கத 

சமம்ேடுத்தும் கோருடட்ு கதாழிை்நுட்ேத்தின் உள்ளாரந்்த ஆற்றை் 

மற்றும் பிரசயாகம் ேற்றி அரோங்கத்திற்கு அறிவுகர வழங்கும் உயர ்

நிறுவனமாகத ்திகழ்தை்” 

 

தசயற்பைி 

“நிகைசேண்தகு அபிவிருத்திகய முன்னிடட்ு ேயன்ேடுத்துவதற்காக 

விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே ஆற்றை்ககள கட்டிகயழுே்புவதற்கான 

ககாள்கககள், மூசைாோயங்கள் மற்றும் திட்டங்ககள அரோங்கத்திற்கு 

ேமரே்்பித்தை்”  
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ேணலவரின் மீளாய்வு 

இைங்ககயின் சதசிய அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே ஆகணயத்தின் 

(நாஸ்கடக்) தகைவர ் என்ற முகறயிை், 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

சமற்ககாள்ளே்ேட்ட நடவடிக்கககள் குறித்த இந்த மதிே்ோய்கவ 

கவளியிடுவதிை் நான் மிகவும் மகிழ்ேச்ியகடகிசறன். 

1994 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இைக்க அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே சமம்ோடட்ுே ்

ேட்டத்தின்ேடி, நாட்டின் எஸ் & டி துகறக்குத் சதகவயான ககாள்கககள் மற்றும் 

திட்டங்கள் குறித்து அரசுக்கு ஆசைாேகன வழங்க நாஸ்கடக் 

கட்டாயே்ேடுத்தே்ேடட்ுள்ளது. ேமகாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்று 

ககாள்ககககள உருவாக்க 2017 ஆம் ஆண்டிை் ஆகணயம் முடிவு கேய்தது. அகவ, 

அறிவு சேகவககள ஊக்குவிக்கும் ககாள்கக, அடிே்ேகட அறிவியை் ஆராய்ேச்ி 

ககாள்கக மற்றும் சதசிய மரேணு கமயம் மற்றும் சதசிய மரேணு தரவு 

களஞ்சியத்கத அணுகுவதற்கான ககாள்கக. ஆகணக்குழுவாை் நியமிக்கே்ேட்ட 

கதாடரப்ுகடய துகறகளிை் நிபுணரக்களக் ககாண்ட மூன்று ககாள்கக ஆய்வுக் 

குழுக்கள் இந்தக் ககாள்ககககள உருவாக்கத் கதாடங்கின, அகவ 2018 இை் 

கதாடரும். 

 

தற்சோகதய சதசிய அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேக் ககாள்கக 2008 ஆம் ஆண்டிை் 

நாஸ்கடக்காை் உருவாக்கே்ேட்டது. ககாள்கக ஆவணம் விரிவானதாகவும் 

அதிகாரே்பூரவ்மாகவும் ஏற்றுக்ககாள்ளே்ேடட்ாலும், அதன் உள்ளடக்கங்கள் 

ேம்ேந்தே்ேட்ட கேயை்ேடுத்தும் நிறுவனங்களாை் முகறயாக 

கேயை்ேடுத்தே்ேடவிை்கை. தற்சோகதய சூழ்நிகையின் அடிே்ேகடயிை் சேரக்்க 

சவண்டிய ேகுதிகள் மற்றும் காரணிகள் உள்ளன. எனசவ, எஸ் & டி ககாள்கககய 

நாட்டின் நிபுணரக்ளின் உள்ளடீுகளுடன் புதுே்பிக்க முடிவு கேய்யே்ேட்டது. இந்த 

ேணிக்காக, நாஸ்கடக் ஆகணயம் 05 நிபுணர ்குழுக்ககள நியமிக்க முடிவு கேய்தது. 

இந்த நிபுணர ் குழுக்கள் 2017 இை் விவாதங்ககளத் கதாடங்கின, இந்த 

நடவடிக்ககயும் 2018 இை் கதாடரும். 

இைங்ககயிை் அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே (எஸ் & டி) நடவடிக்ககககள 

மறுஆய்வு கேய்வதிை் முந்கதய ஆண்டிற்கான 1994 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இைக்க 

அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே சமம்ோடட்ுே ்ேட்டத்தின்ேடி நாஸ்கடக் ஆண்டுக்கு 

ஒரு அறிக்கககய ேமரே்்பிக்க சவண்டும். இந்த அறிக்கககயத் தயாரிக்க, 2017 ஆம் 

ஆண்டிை் 37 எஸ் & டி நிறுவனங்களிை் ஒரு கணக்ககடுே்பு நடத்தே்ேட்டது மற்றும் 

மனித மற்றும் ே resources தீக வளங்கள், கோது நிதிகய கேைவழிே்ேதன் 

கேயை்திறன் மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் கேயை்திறன் ேற்றிய தகவை்கள் 

கேறே்ேடட்ன. 

 

2017 ஆம் ஆண்டிை், அறிவியை் கதாழிை்நுட்ே மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேே்கத்துடன் 

இகணந்து, சதசிய கனிமக் ககாள்கக இறுதி கேய்யே்ேடட்ு, அடுத்த 

நடவடிக்ககக்காக அகமேே்கத்திடம் ஒே்ேகடக்கே்ேட்டது. 
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அணிசேரா மற்றும் பிற வளரும் நாடுகளின் (என்ஏஎம் எஸ் & டி கமயம்) எஸ் & டி 

கமயத்திற்கு இைங்ககயின் கமய புள்ளியாக நாஸ்கடக் 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

இைங்கக விஞ்ஞானிகளுக்கு ேை ேயிற்சி வாய்ே்புககள வழங்கியது. கூடட்ாக NAM S 

& T கமயத்துடன் , “தீவிர இயற்கக நிகழ்வுகளின் தாக்கங்கள்: தணிே்ேதற்கான 

அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேம்” குறித்த ேரவ்சதே வட்டவடிவம் 2017 இை் 

நகடகேற்றது. 20 நாடுககளே ் சேரந்்த கமாத்தம் 27 கவளிநாடட்ு விஞ்ஞானிகள் 

மற்றும் 34 இைங்கக விஞ்ஞானிகள், கோறியாளரக்ள், ககாள்கக வகுே்ோளரக்ள் 

மற்றும் நிரவ்ாக அதிகாரிகள் இந்த வட்ட அடட்வகணயிை் ேங்சகற்றனர ். 

 

நவம்ேர ்2016 இை் நகடகேற்ற எஸ் & டி (BICOST-VIII) இன் 8 வது இருேது ஆண்டு 

மாநாட்டிை் கேய்யே்ேட்ட கைந்துகரயாடை்களின் அடிே்ேகடயிை், சதசிய 

ஆராய்ேச்ி மற்றும் சமம்ோடட்ு கட்டகமே்பின் (என்ஆரட்ிஎஃே்) கேயை்ேடுத்தும் உத்தி 

2017 இை் உருவாக்கே்ேட்டது. என்ஆரட்ிஎே்கே சமம்ேடுத்துவதற்காக, 15 சதசிய எஸ் 

& டி நிறுவனங்கள் மற்றும் ேை்ககைக்கழகங்களுக்குள் உள்ள விஞ்ஞானிகள், 

கதாழிை்நுட்ே வை்லுநரக்ள் மற்றும் கை்வியாளரக்ளுக்கு 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

என்ஆரட்ிஎே்பிை் அகடயாளம் காணே்ேடட் முன்னுரிகமே் ேகுதிககள 

ேரே்புவதற்காக விழிே்புணரவ்ு திட்டங்கள் நடத்தே்ேட்டன. ேை்ககைக்கழக 

கை்வியாளரக்ள் மற்றும் இளங்ககை மாணவரக்ள் அகடயாளம் காணே்ேட்ட 

ேகுதிகள் குறித்து ஆராய்ேச்ி கேய்ய ஊக்குவிே்ேதற்காக ஒரு ஆராய்ேச்ி 

சிம்சோசியம் நகடகேற்றது. NRDF இை். 

 

நாஸ்கடக்கின் இளம் விஞ்ஞானிகள் மன்றத்தின் (ஒய்.எஸ்.எஃே்) ேை நடவடிக்கககள் 

2017 இை் ேை இளம் விஞ்ஞானிகளின் ேங்சகற்புடன் நகடகேற்றது. “சவகை - 

விஞ்ஞானிகளுக்கான வாழ்க்கக இருே்பு: கவற்றிக்கான விகே” என்ற ேடட்கறயும் 

2017 இை் நகடகேற்றது. 

 

க .ரவத்திற்கு நன்றி கதரிவிக்க விரும்புகிசறன். 2017 ஆம் ஆண்டிை் நாஸ்கடக்கிற்கு 

அதன் கேயை்ோடுககளே ் கேய்வதற்கு அளித்த ஆதரவுக்கு அறிவியை், 

கதாழிை்நுட்ேம் மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேே்ர ் சுசிை் பிசரமஜயந்தா. அறிவியை், 

கதாழிை்நுட்ேம் மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேச்ின் கேயைாளர ் மற்றும் பிற 

அதிகாரிகளின் ஒத்துகழே்பும் நன்றியுடன் ஒே்புக் ககாள்ளே்ேடுகிறது. 

ஆகணக்குழுவின் உறுே்பினரக்ள், இயக்குநர ் மற்றும் நாஸ்கடக் ஊழியரக்ளுக்கு 

ஆண்டு முழுவதும் வழங்கே்ேட்ட ஒத்துகழே்பு மற்றும் ஆதரவுக்கு நன்றி கூறுகிசறன். 

 

பேராசிரியர் டேிள்யூ.எல். சுமதிோல 

தலலவர் 
பதசிய அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ே ஆலையம் 
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 ஆணைக்குழுவின் அங்கே்ேவரக்ள் 

 

தபரசிரியர் எம்.தே.எஸ். விேயரே்ன 

ேணலவர் 

சிசரஷ்ட சேராசிரியர ் மற்றும் களனிய ேை்ககைக் கழகத்திை் 

விைங்கியை் ேற்றிய தகைவர ்

 

வகிக்கின்ற ஏணனய பேவிகள் 

 

களனிய ேை்ககைக் கழகத்தின் உே சவந்தர,் களனிய ேை்ககைக் கழகத்தின் 

விஞ்ஞான பீடத்தின் பீடாதிேதி. 

இைங்கக உேசவந்தரக்ள் மற்றும் ேணிே்ோளரக்ள் குழுவின் தகைவர:் 

கதாை்கோருளியை் ேட்டே்பின் ேடிே்பு நிறுவனத்தின் முகாகமத்துவ ேகேயின் 

தகைவர,் இைங்கக தரக் கட்டகளகள் நிறுவனம்;, நவீன கதாழிை்நுட்ேத்துக்கான 

ஆதர ்சீ. கிளாரக்் நிறுவனம், கடற்கறாழிை் மற்றும் ேமுத்திரே் கோறியியை் சதசிய 

நிறுவனம், கதசிய நீரியை் வள ஆராய்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர ்நிகையம், 

சதசிய விஞ்ஞான மன்றம், அடிே்ேகடக் கற்கககள் சதசிய நிறுவனம், 

ககத்கதாழிை் கதாழிை்நுட்ே நிறுவனம், வடசமை் மாகாணத்தின் மாகாண 

சுற்றாடை் அதிகாரேகே ஆகியவற்றிை் நிருவாகே் சேரகவ அங்கத்தவர.் இைங்கக 

விஞ்ஞான சமம்ோடட்ுே ் ேங்கத்தின் கோதுத் தகைவர,் சதசிய விஞ்ஞானக் 

கை்லூரியின் கோதுே ்கேயைாளர,் இைங்கக கடற்கறாழிை் மற்றும் நீரியை் வளே ்

ேங்கத்தின் முன்னாள் தகைவர,் இைங்கக உயிரியை் நிறுவனத்தின் தகைவர.்   
 

 

தபராசிரியர் ஆர்.ரீ. குமாரைதுங்க  
 

றுகுணு ேை்ககைக் கழகத்தின் சிசரஸ்ட சேராசிரியர ் மற்றும் 

ேமுத்திர உயிரியை் திகணக்களத்தின் தகைவர.் 
 

வகிக்கின்ற ஏணனய பேவிகள் 
 
றுகுணு ேை்ககைக் கழகத்தின் கடற்கறாழிை் மற்றும் ேமுத்திரவியை்இ 

கதாழிை்நுட்ே பீடத்தின்  ஸ்தாேகரஃ்பீடாதிேதிஇ றுகுணு ேை்ககைக் கழகத்தின் 

ேமுத்திர உயிரியை் திகணக்களத்தின் தகைவர.் இைங்கக விஞ்ஞான 

சமம்ோடட்ுே ்ேங்கத்தின் கோதுத் தகைவர,் சதசிய கடற்கறாழிை் மற்றும் கடை் 

கோறியயை் மற்றும் சதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் முகாகமத்துவே ் ேகே 

அங்கத்தவர.் 
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தபராசிரியர் டபிள்யு. எல் சுமதிபால  

 

சிசரஷ்ட கதாழிை்நுட்ே ஆசைாேகர,் சுற்றாடை் அகமேச்ு மற்றும் 

அகணக்கடட்ுே் ோதுகாே்புக் கருத்திட்ட ஆசைாேகர,் மகாவலி 

அபிவிருத்தி மற்றும் சுறறாடை் அகமேச்ு, நிகைசேண்தகு அபிவிருத்திக் 

குழுவின் அங்கத்தவர.்  

 

வகிக்கும் ஏணனய பேவிகள் 

 

தகைவர,் சதசிய விஞ்ஞான மன்றம், இைங்கக, கேௌதீகவியை் சேராசிரியர,் இைங்கக 

திறந்த ேை்ககைக்கழகம், காைநிகை மாற்றே் பிரிவின் ஸ்தாேக ேணிே்ோளர ் மற்றும் 

காைநிகை  மாற்றம் கதாடரப்ிைான பிரதான சேேே்ாளர,் சுற்றாடை் மற்றும் இயற்கக 

வளங்கள் அகமேச்ு, காைநிகை மாற்றம் கதாடரப்ிைான ஐ.நா. வகரேே்ட்டக ேமவாயத்தின் 

தழுவை் நிதியே ்ேகேயின் அங்கத்தவர,் சுற்றாடை் அகமேச்ின் காைநிகை மாற்றத் தணிே்பு 

கதாடரப்ிைான நிபுணரக்ள் குழுவின் தகைவர,் சுற்றாடை் மற்றும் புதுே்பிக்கத்தக்க ேக்தி 

அகமேச்ின் காைநிகை மாற்றத் தழுவை் கதாடரப்ிைான நிபுணரக்ள் குழுவின் அங்கத்தவர,் 

காைநிகை மாற்றம் கதாடரப்ிைான ஐக்கிய நாடுகள் வகரேே்ட்டக ேமவாயத்தின் 

தரே்பினரக்ள் மாநாட்டு ;கான இைங்கக பிரதிநிதிகள் குழுவின் பிரதம சேேே்ாளர ் மற்றும் 

சிசரஷ்ட அங்கத்தவர,் சுற்றாடை் அகமேச்ின் சதசிய ஓசோன் அைகின்; ேணிே்ோளர ்மற்றும் 

கமான்றியை் ஒழுங்குமரபு அைகின் சதசிய இகணே்ோளர,் கமான்றியை் ஒழுங்குமரபின் 

தரே்பினரக்ளது திறந்த கேயற்குழுக் கூட்டத்தினதும் பிராந்திழய ழுனுளு அலுவைரக்ள் 

கூட்டத்தினதும் இைங்ககக்கான பிரதிநிதிகள் குழுவின் தகைவர,் கமான்றியை் 

ஒழுங்குமரபின் நகடமகறே்ேடுத்தை் குழுவின் தகைவர ் மற்றும் நிகறசவற்றுக் குழுவின் 

அங்கத்தவர.் 

இைங்கக விஞ்ஞான சமம்ோட்டுக் கழகத்தின் கோதுத் தகைவர,் இைங்கக சுற்றாடை் 

கதாழிை்வாண்கமயாளரக்ள் நிறுவனத்தின் தகைவர,் நவீன கதாழிை்நுட்ேத்துக்கான ஆதர ்

சீ. கிளாரக்் நிறுவனத்தின் நிரவ்ாகே் சேரகவ, சதசிய கமதக்தாழிை் ஆராய்ேச்ி 

ஆகணக்குழு, இைங்கக தரக் கட்டகளகள் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் அங்கத்தவர,்  

 

தபராசிரியர் டீ.என். கருைாரே்ன 
 

சேராசிரியர,் இரோயனவியை் திகணக்களம், சேராதகன ேை்ககைக் 

கழகம் 
 

வகிக்கின்ற எணனய பேவிகள் 
  

வருககதரு சேராசிரியர,் குகவை்ே் ேை்ககைக்கழகம், கனடா, 

இைங்கக திறந்த ேை்ககைக்கழகத்தின் வருககதரு சேராசிரியர,் வருககதரு 

விஞ்ஞானி, சவாடட்ரல்ூ ேை்ககைக்கழகம், கனடா, ஆராய்ேச்ியாளர,் கன்ஸாஸ் 

ேை்ககைக்கழகம், ஐக்கிய அகமரிக்கா, ஆராய்ேச்ிே் ேங்காளர ் மற்றும் 

வருககதரு அறிஞர,் மஹிசடாை் ேை்ககைக்கழகம், தாய்ைாந்து.  
 

 

 

 

 



 
 

9 | P a g e    N A T I O N A L  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y  C O M M I S S I O N  

 

 

 

 

 

தபராசிரியர் குைபால நாைாயக்கார 

கை்வி அகமேச்ின் சிசரஷ்ட ஆசைாேகர,் மற்றும் சதசிய ேம்ேளம் 

மற்றும் ேதவியணி ஆகணக்குழுவின் அங்கத்தவர ். 

வகிக்கின்ற ஏணனய பேவிகள் 

சதசிய கை்வி நிறுவனத்தின் ேணிே்ோளர ் நாயகம், ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர 

ேை்ககைக்கழகத்தின் சிசரஷ்ட சேராசிரியர,் தகைவர,் இைங்கக கூடட்ுறவு 

முகாகமத்துவ நிறுவனம், இைங்கக மரே்ன்ட் வங்கி வகையகமே்பின் கீழான 

ஸகஸக்கஸ் கை்லூரியின் பிரதம நிகறசவற்று உத்திசயாகத்தர,் இைங்கக நிருவாக 

மறுசீரகமே்புே் சேரகவயின் அங்கத்தவர,் கதன் ஆசிய முகாகமத்துவ அபிவிருத்தி 

நிறுவனே ் ேங்கத்தின் பிரதித் தகைவர ் (AMDISA), சதசிய கை்வி நிறுவனத்தின் 

நிரவ்ாகே் சேரகவ, இைங்கக மன்றக் கை்லூரி, சதசிய கதாழிை்நுட்ேக் கை்வி 

நிறுவனம், இைங்கக சதசிய வியாோர முகாகமத்துவ நிறுவனம் ஆகியவற்றின் 

அங்கத்தவர்

 

 

தபராசிரியர் டபிள்யு.ஏ.தே.எம். டி தகாஸ்ோ 
சிசரஷ்ட சேராசிரியர ் மற்றும் விகளேே்ை் விஞ்ஞானே் பிரிவுத் 

தகைவர,் சேராதகன ேை்ககைக் கழகம், இைங்கக ஆராய்ேச்ிே் 

சேரகவ அங்கத்தவர.் 
 
 

தபராசிரியர் அர்ேுன பீ. டி சில்வா 

இைங்கக சோகதவஸ்து எதிரே்்பு முகவர ் நிறுவனத்தின் தகைவர ்

(SLADA), தகைவர,் மருத்துவத் திகணக்களம், களனிய 

ேை்ககைக்கழகம், ககாழும்பு வடக்கு சோதனா கவத்தியோகையின் 

மருத்துவ ஆசைாேகர,் Gastroenteology கற்ககே ் ேகேயின் 

தகைவர,் விகளயாடட்ுத்துகற மருத்துவக் கற்கக பிரிவின் 

அங்கத்தவர,் மருத்தவே் சேரகவக் கற்ககே் பிரிவின் அங்கத்தவர,் சதசிய கை்வி 

நிறுவனத்தின் அங்கத்தவர,் Gastroenteology ேயிற்றுவிே்ோளர,் 

Gastroenteology ேற்றிய உைக ேஞ்சிககயின் இகண ஆசிரியர,் இைங்கக 

விகளயாடட்ுத்துகறே் சேரகவயின் சேரகவ அங்கத்தவர.் 
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நிறுவனே்தின் விபே்திரட்டு 

 

➢ தகைவர ்ஆகணக்குழுவுக்கு தகைகம வகிக்கின்றார ்

➢ ேணிே்ோளர ்பிரதான நிகறசவற்று உத்திசயாகத்தராவார.்  

➢ ககாள்கககள், திட்டq;fs; மற்றும் ஏகனய விஞ்ஞானம் மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ேம் ோரந்்த ஆவணங்ககளத் தயாரிக்கின்ற ஆய்வுக் 

குழுக்கள் மற்றும் ஆசைாேகனே ் ேகேகளுக்கான 

வேதிசயற்ோடுககளயும் முகாகமத்துவத்கதயும் சிசரஷ்ட 

விஞ்ஞானிகள் சமற்ககாள்கின்றனர.்   
 

➢ பிரதிே் ேணிே்ோளர ் (நிதி மற்றும் நிரவ்ாகம்) ேகை நிதி kw;Wk; epHthf 

விடயங்கis முகாகம nra;கின்றார ்    
 

➢ விஞ்ஞானிகள் ககாள்களகள், திட்டங்கள் மற்றும் ஏகனய 

விஞ்ஞானம், கதாழிை்நுடே்ம் ோரந்்த ஆவணங்ககள 

தயாரிக்கின்ற கற்ககக் குழுக்கள் மற்றும் ஆசைாேகனே ்

ேகேகளின் முகாகமத்துவத்கத சமற்ககாள்கின்ற அசதசவகள 

சிசரஷ்ட விஞ்ஞானிகளுக்கும் உதவுகின்றனர.்   
 

➢ ஆகணக்குழுவின் சதகவே்ோட்கடே் கோறுத்து ஆட்சேரக்்கே்ேடும் 

ஆசைாேகரக்ள் மற்றும் ஆராய்ேச்ி உதவியாளரக்ள் விசேட 

கருமங்கள் மற்றும் ஒே்ேகடகis Nkw;nfhs;கின்றனர.்              
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நிறுவனக் கட்டணமப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதசிய விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே 

ஆகணக்குழு   (NASTEC)  

தகைவர ்மற்றும் ஆகணக்கு 

அங்கத்தவரக்ள் 

 ேணிே்ோளர/் பிரதான நிகறசவற்று 

அலுவைர ்

 

ஆசைாேகரக்

ள் 

 

நிபுணத்துவ 

கற்ககக் குழு 

 

சிசரஷ்ட விஞ்ஞானிகள்  

 விஞ்ஞானிக

ள்  

 

பிரதிே் ேணிே்ோளர ்-    
நிதி, நிரவ்ாகம்  

 

ஆராய்ேச்ி 

உதவியாளரக்

ள்  

 
தகவை் கதாடரே்ாடை் 

கதாழிை்நுட்ே 

/தரவுத்தள 

உதவியாளர ் 

 

நிரவ்ாக 

அலுவைர ்

 

நிகழ்ேச்ித்திட்ட 

உதவியாளர-்நிதி 

 

முகாகமத்துவ 

உதவியாளர ்

 

ோரதி  

 

அ லுவைக 

உதவியாளர ் 
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விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களின் மீளாய்வு 

இைங்ககயிை் விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேம் ோரந்்த கேயற்ோடுககள 

மீளாய்வு கேய்து இைங்கக அரோங்கத்திற்கு வருடாந்தம் அறிக்கக 

ேமரே்்பித்தை் 1994 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இைக்க விஞ்ஞானஇ கதாழிை்நுட்ே 

அபிவிருத்திே ் ேட்டத்தின் கீழ் சதசிய விஞ்ஞானஇ கதாழிை்நுட்ே 

ஆகணக்குழுவுக்கு ஒே்ேகடக்கே்ேடட்ுள்ள ஒரு கடகமயாகும். விஞ்ஞானம் 

மற்றும் கதாழிை்நுட்ேத் துகறயிை் தீரம்ானங்ககள சமற்ககாள்வதற்கும் 

ககாள்கக வகுே்ேதற்கும் நாட்டின் விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுடே்ம் ோரந்்த 

நிகைகமககள மீளாய்வு கேய்தை் அவசியமாகும். 

2017 ஆம் ஆண்டிை் Nயுளுவுநுஊ நாட்டிலுள்ள 37 விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிை்நுட்ே 

நிறுவனங்கள் கதாடரப்ிை் வினாக்ககாத்து ரீதியிைானகதாரு ஆய்கவ 

சமற்ககாண்டு, 2016 ஆம் ஆண்டு கதாடரப்ிைான தகவை்ககளே் 

கேற்றுக்ககாண்டது. நாட்டிை் விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேம் ேற்றிய 

நிகைகமயின் சதசிய மீhய்கவத் தயாரி;கும் கோருடட்ு இத்தகவை் 

கேறே்ேட்டது. இத்தரவுகளின் கோழிே்புகள் கேறே்ேடட்ு, ேகுே்ோய்வு 

கேய்யே்ேடட்ு 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான சதசிய மீளாய்வு தயாரிக்கே்ேட்டது.  

இவ்வறிக்கக பின்வரும் பிரதானமான ஆக்கக்கூறுககள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

i) மனித மற்றம் கேௌதீக வளங்கள் 

ii) கோது நிதியின் ேயனுறுதியானதன்கம. 

iii) விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிற்நுட்ே நிறுவனங்களின் கேயைாற்றுகக 
 

திரட்டே்ேட்ட தகவை்ககள அடிே்ேகடயாகக் ககாண்டு நாட்டின் விஞ்ஞானம் 

மற்றும் கதாழிை்நுட்ேத் துகறயின் அபிவிருத்திக்காக சிை பிதே்புகரகள் 

சமற்ககாள்ளே்ேட்டன.  

விஞ்ஞானம் மற்றும் தோழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் மீளாய்வு 

இைங்ககயிை் விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிை்நுட்ே நிறுவனங்களின் 

முன்சனற்றத்கத மீளாய்வு கேய்வதற்கான அதிகாரம் விஞ்ஞானம் மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ேே ்ேட்டத்தின் மூைம் NASTEC க்கு வழங்கே்ேடட்ுள்ளது. 

இம்மீளாய்வின் சநாக்கம் யாகதனிை், குறிக்சகாள்ககள அகடயே்கேறுவதிை் 

அவற்றின் கேைாற்றுகககய மதிே்பீடு கேய்தலும், அத்துடன் 

அரோங்கத்தினதும் எகனய தரே்பினரக்ளினதும் சதகவே்ோடுகள் மற்றும் 

எதிரே்ாரே்்புககள இயலுமான உயர ் மட்டத்திை் அகடயே்கேறுவகத உறுதி 

கேய்யும் கோருடட்ு அவற்றினாை் சமற்ககாள்ளே்ேடுகின்ற விஞ்ஞான 

நிகழ்ேச்ித்திட்டங்களின் தரம், கேைவுே் ேயனுறுதி, கோருந்துந்தன்கம 
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மற்றும் தாக்கத்கத மதிே்பீடு கேயதலுமாகும். சமற்ேடி மீளாய்கவ 

சமற்ககாள்வதற்காக ஆகணக்குழுவின் மீளாய்வுக் குழுவினாை் 

நியமிக்கே்ேட்ட மீளாய்வுக் குழுவானது குறித்த துகறயிலுள்ள நிபுணரக்கள 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  

2017 ஆம் ஆண்டிை், நான்கு எஸ் அண்ட் டி நிறுவனங்கள் நாஸ்கடக்காை் 

மதிே்ோய்வு கேய்யே்ேட்டன. இகவ எை்ைாம், 
 

ோவர மரபணு வள நிணலயே்தின் மீளாய்வு (PGRC)   
 

சமற்ேடி மீளாய்கவ பின்வரும் நிபுணரக்ள் குழு சமற்ககாள்டது.    

o சேராசிரியர ்சிறிை் விசஜசுந்தர (தகைவர)் 

o சேராசிரியர ்டீ.எம்.டீ. யக்கந்தவை 

o சேராசிரியர ்அருனி வீரசிங்க 

o சேராசிரியர ்ஜானகீ ஈஸ்வரா 

மீளாய்வுக் குழுவின் முதைாவது கூட்டம் 2016 நகவம்ேர ்மாதம் 30 ஆம் திகதி 

நடத்தே்ேட்டசதாடு, இக்கூட்டத்திை் மீளாய்வுத் திட்டம் அபிவிருத்தி 

கேய்யே்ேட்டது. மீளாய்வுக்காக மீளாய்வுக் குழு 2016 திகேம்ேர ்20 ஆம் மற்றும் 

21 ஆம் திகதிகளிை் PGRC க்கு கேன்றது. இறுதியாக குழுவானது PGRC 

தரே்பினரக்ளுடன் 2017 ேனவரி 24 ஆம் திகதி சேேச்ுவாரத்்கத நடத்தியது.   
 

மீளாய்வு அறிக்ககயின் முதைாவது வகரவு 2017 ஜுகை மாதம் 11 ஆம் திகதி 

PGRC க்கு ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. PGRC யினாை் கதரிவிக்கே்ேட்ட கருத்துக்களின் 

அடிே்ேகடயிை் இவ்வறிக்கக 2017 கேத்கதம்ேர ் 18 ஆம் திகதி சிறிதளவு 

மாற்றே்ேட்டது. PGRC யின் இறுதி மீளாய்வு அறிக்கக 2017 ஒக்சறாேர ்மாதம் 09 

ஆம் திகதி ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டிை் சமற்ககாள்ளே்ேட்ட 

ேழங்கள் ஆராய்ேச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் மீளாய்வு அறிக்கக 2017 

ஆம் ஆண்டிை் NASTEC க்கு ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. 

 
 
 

 அறுவணடக்கு பிந்திய தோழில்நுட்ப நிறுவனே்தின் மீளாய்வு (IPHT)   

சமற்ேடி மீளாய்கவ பின்வரும் நிபுணரக்ள் குழு சமற்ககாள்டது.    

o சேராசிரியர ்ேந்திராணி விஜயரத்ன (தகைவர)்  

o கைாநிதி சக.எஸ்.பீ. அமரதுங்க 

o கைாநிதி ஜகத ்வங்ேோை 

o கோறியியைாளர ்சக.கவ.எே.்டீ. ோந்த 
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மீளாய்வுக் குழுவின் முதைாவது கூட்டம் 2017 மாரே் ்மாதம் 01 ஆம் திகதி 

NASTEC க்கிை் நடத்தே்ேட்டசதாடு, இக்கூட்டத்திை் மீளாய்வுத் திட்டம் 

கேயற்ேடுத்தே்ேட்டது. மீளாய்வுக்காக மீளாய்வுக் குழு 2017 மாரே் ்மாதம் 

29 ஆம் மற்றும் 30 ஆம் திகதிகளிை் IPHT க்கு விஜயம் கேய்தது. 

தரரே்பினரக்ளுடனான சேேச்ுவாரத்்கத 2017 சம மாதம் 04 ஆம்  திகதி 

நடத்தே்ேட்டது. 

மீளாய்வு அறிக்ககயின் முதைாவது வகரவு 2017 ஜுகை மாதம் 21 ஆம் திகதி 

ஐ Pரவ்ு க்கு ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. IPHT யினாை் கதரிவிக்கே்ேடட் கருத்துக்களின் 

அடிே்ேகடயிை் இவ்வறிக்கக 2017 கேத்கதம்ேர ் 16 ஆம் திகதி சிறிதளவு 

மாற்றே்ேடட்ு இறுதி அறிக்கக 2017 ஒக்சறாேர ் மாதம் 06 ஆம் திகதி 

ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. 

அரிசி ஆராய்சச்ி மற்றும் அபிவிருே்தி நிறுவனே்தின் மீளாய்வு  (RRDI) 
 

மீளாய்வுக் குழு பின்வரும் நிபுணரக்கள உள்ளடக்கியிருந்தது.     

o சேராசிரியர ்எஸ்.சஜ.பீ.ஏ. ஜயசேகர (தகைவர)் 

o கைாநிதி டீ.எஸ்.பீ. குரே்புஆரேச்ி 

o சேராசிரியர ்சஜ.எம்.ஆர.்எஸ். ேண்டார  

o சேராசிரியர ்ஆர.்பி. மாோ 

மீளாய்வுக் குழுவின் முதைாவது கூட்டம் 2017 ஜுகை மாதம் 25 ஆம் திகதி  

நடத்தே்ேட்டது. தள விஜயம் 2017 கேத்கதம்ேர ்மாதம் 12 ஆம் மற்றும் 13 ஆம் 

திகதிகளிை் இடம்கேற்றது. தரரே்பினரக்ளுடனான கூட்டம் 2017 ஒக்சறாேர ்

மாதம் 17 ஆம்  திகதி நடத்தே்ேட்டது. மீளாய்வு அறிக்ககயின் முதைாவது 

வகரவு 2017 திகேம்ேர ்மாதம் 06 ஆம் திகதி NASTEC க்கு ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது.      
 

இயற்ணக வள முகாணமே்துவ நிணலயம் (NRMC)  

 

பின்வரும் மீளாய்வுக் குழு NRMC யின் மீளாய்கவ சமற்ககாண்டது.    

o சேராசிரியர ்ஈ.ஆர.்என். குணவரத்ன (தகைவர)் 

o சேராசிரியர ்என்.ரீ.எஸ். விசஜசேகர 

o கோறியியைாளர ்வேந்த ேலுகஸ்கவவ 

o கைாநிதி டபிள்யு.ஏ.யூ. விதாரண 

o திரு. சக.எே.்எம்.எஸ். பிசரமைாை் 

மீளாய்வுக் குழுவின் முதைாவது கூட்டம் 2017 கேத்கதம்ேர ்மாதம் 25 ஆம் திகதி  

நடத்தே்ேட்டது. மீளாய்வின் கோருடட்ு குழு 2017 ஒக்சறாேர ்மாதம் 03 ஆம் 

மற்றும் 04 ஆம் திகதிகளிை் NASTEC க்கு விஜயம் கேய்தது. 

தரரே்பினரக்ளுடனான இரண்டு கூட்டங்கள் 2017 நகவம்ேர ்மாதம் 03 ஆம் 
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மற்றும் 04 ஆம் திகதிகளிை் முகறசய ககாழும்பிலும் (HARTI) 

சேராதகனயிலும் (சேகவயினுள்) நடத்தே்ேட்டன.  
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விஞ்ஞான மற்றும் தோழில்நுட்ப 

தகாள்ணகக் கற்ணககள் 

விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே ேடட்த்தின் பிரகாரம் விஞ்ஞான மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ே அபிவிருத்திக்கான ககாள்கககள் மற்றும் திட்டங்கள் 

கதாடரப்ிை் அரோங்கத்துக்கு ஆசைாேகன வழங்கை் NASTEC க்கின் 

கதாழிற்ோடுகளிை் ஒன்றாகும். இதன்ேடி 2017 இை், விஞ்ஞான மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ேத்துகறயின் தற்சோகதய அபிவிருத்திகள் மற்றும் 

சதகவே்ோடுககளக் கருத்திற்ககாண்டு 3 ககாள்ககககள விருத்தி 

கேய்வதற்கு NASTEC தீரம்ானித்தது. அகவ பின்வருமாறு, 

• அறிவுே ்சேகவககள சமம்ேடுத்துவதற்கான ககாள்கக  

• அடிே்ேகட விஞ்ஞான ஆராய்ேச்ிக் ககாள்கக 

• சதசிய மரேணு நிகையம் மற்றும் சதசிய மரேணு தரவுக் 

களஞ்சியத்துக்கு அணுகுவதற்கான ககாள்கக  

சமற்ேடி ககாள்ககககள விருத்தி கேய்வதற்காக இத்துகறகளிலுள்ள 

நிபுணரக்கள உள்ளடக்கிய கற்ககக் குழுக்கள் நியமிக்கே்ேட்டன.  

ஒவ்கவாரு கற்ககக் குழுவினதும் உள்ளடக்கம் பின்வருமாறு, 

➢ அறிவுச ் தசணவகணள தமம்படுே்துவேற்கான தகாள்ணககணள 

விருே்தி தசய்வேற்கான நிபுைே்துவ கற்ணகக் குழு 

சேராசிரியர ்டி. ஏ. தந்திரிசகாடா  

சேராசிரியர ்டபிள்யூ.எை். சுமதிோை  

டாக்டர ்ருவன் வீரசிங்க

 

➢ அடிப்பணட விஞ்ஞான ஆராய்சிக் தகாள்ணககணள விருே்தி 

தசய்வேற்கான நிபுைே்துவக் கற்ணகக் குழு 

                   கைாநிதி ஜீ. ேண்டாரசக   சேராசிரியர ்

பீ.ஆர.்ரீ. குமாரணதுங்க  

     சேராசிரியர ்எம்.ஏ.சக.எை். திோநாயக்க சேராசிரியர ்

டபிள்ய.டீ.ஜீ. தரம்ரத்ன 

     சேராசிரியர ்எஸ்.எே.்பீ.பீ. கருணாரத்ன சேராசிரியர ் சிறிை் 

விசஜசுந்தர 
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தேசிய மரபணு நிணலயம் மற்றும் தேசிய மரபணு ேரவுக் களஞ்சியே்ணே 

அணுகுவேற்கான தகாள்ணககணள விருே்தி தசய்வேற்கான 

நிபுைே்துவக் கற்ணகக் குழு 

➢ சேராசிரியர ்வஜிர திோநாயக்க 

➢ சேராசிரியர ்டபிள்யு.ஏ.சஜ.எம். ககாஸ்தா 

➢ கைாநிதி தரஷ்ன டி சிை்வா 

➢ சேராசிரியர ்அதுை கேசரரா 

➢ கைாநிதி காமினீ ேமரசிங்க                    

➢ சேராசிரியர ்கமனீ கதன்னசகான் 

 

தேசிய விஞ்ஞான தோழில்நுட்பக் தகாள்ணக இற்ணறப்படுே்ேல் 

2008 ஆம் ஆண்டிை் அபிவிருத்தி கேய்யே்ேட்ட சதசிய விஞ்ஞான மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ேக் ககாள்ககககள இற்கறே்ேடுத்துவதற்கு 2017 இை் 

ஆகணக்குழு தீரம்ானித்தது. இந்சநாக்கத்திற்காக ஐந்து நிபுணர ்குழுக்கள் 

நியமிக்கே்ேட்டன. ஒவ்கவாரு குழுவினதும் உள்டளடக்கம் பின்வருமாறு,  

➢ நிபுைர் குழு 01  

1. சேராசிரியர ்அரஜ்ுன பீ. டி சிை்வா   

2. சேராசிரியர ்சக.எம். நலின் டி சிை்வா   

3. கோறியியைாளர ்டீ.டீ. ஆனந்த நாமை்  

4. கைாநிதி ோந்தி விை்ேன்  

5. கைாநிதி ஜீ.பி. குணவரத்ன   

6. கைாநிதி ரீ.ஏ.ஆர.்சஜ. குணசேகர   
 

➢ நிபுைர் குழு 02  

1. சேராசிரியர ்டபிள்யு.ஏ.சஜ.எம். டி ககாஸ்தா   

2. சேராசிரியர ்டீ.ஏ. தந்திரிககாட   

3. சேராசிரியர ்ஜயசிங்கம்  

4. திரு. எை்.எே.்டீ. ேந்துசோம   

5. திருமதி டபிள்யு.என்.என். ேதரசிங்க 
 

➢ நிபுைர் குழு 03 

1. சேராசிரியர ்குணோை நாணாயக்கார 

2. சேராசிரியர ்எம்.சஜ.எஸ். விஜயரத்ன   

3. சேராசிரியர ்ருசிரா குமாரணதுங்க  

4. கைாநிதி என்.பீ. விஜயானந்த   

5. கைாநிதி சக. அருைானந்த  
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➢ நிபுைர் குழு 04 

1. சேராசிரியர ்நத்ரா கருணாரத்ன  

2. சேராசிரியர ்ஆனந்த ஜயவரத்ன   

3. சேராசிரியர ்நலினி ரத்னசிறி   

4. கைாநிதி கஜரி ஜயவரத்ன   

5. சேராசிரியர ்எம்.எம்.எம். நஜிம்  
 

➢ நிபுைர் குழு 05 

1. சேராசிரியர ்டபிள்யு.எை். சுமதிோை  

2. சேராசிரியர ்சஜ.சீ.என். ராசஜந்திர   

3. கைாநிதி சிறிமை் பிசரமகுமார  

4. திருமதி ஜீ.ஆர.் ரணவக்க   

5. கைாநிதி தமரா டயஸ்   

6. திரு. மத்துகம கேகனவிருவன்  

7. கேை்வி நிை்மினி விக்கிரமஆரேச்ி  
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சர்வதேச உறவுகள் 

அைிதசரா மற்றும் ஏணனய அபிவிருே்தியணடந்து வரும் நாடுகளின் 

விஞ்ஞானம் மற்றும் தோழில்நுட்பே்துக்கான நிணலயம் (NAM S&T 
Centre) 

அணிசேரா மற்றும் ஏகனய அபிவிருத்தியகடந்துவரும் நாடுகளின் 

விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுடே்த்துக்கான நிகையமானது (NAM S&T 

Centre) அணிசேரா நாடுகளின் நாட்டின் அை்ைது அரோங்கங்களின் 

தகைவரக்ளாை் ேை்சவறு மாநாடுகளிை் சமற்ககாள்ளே்ேட்ட 

தீரம்ானங்களுக்ககமய நாடுகளுக்கு இகடயிைான ஒரு அகமே்ோக 1989 ஆம் 

ஆண்டிை் தாபிக்கே்ேட்டது. நாற்ேத்து நான்கு அபிவிருத்தியகடந்து வரும் 

நாடுககள பிரதிநிதித்துே்ேடுத்தி விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேம் 

ோரந்்த அரே அகமேச்ுகள்/ திகணக்களங்கள் மற்றும் முகராண்கமகள் 

இன்று வகர அங்கத்தவரக்ளாக இந்நிறுகையத்திை் இகணந்துள்ளன. சதசிய 

விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே ஆகணக்குழுவானது NAM விஞ்ஞான மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ே நிகையத்தின் (NAM S&T Centre) இைங்ககயின் சதசிய 

மத்திய நிகையமாக உள்ளது.  
 

NAM விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிை்நுட்ே நிகையமானது (NAM S&T Center) 

அங்கத்துவ நாடுகளாை் ஒழுங்கு கேய்யே்ேடுகின்ற கேயைமரவ்ுகளிை், 

கருத்தரங்குகளிை், மாநாடுகளிை் மற்றும் குறுகிய காை, நடுத்தர காை 

ேயிற்சி நிகழ்ேச்ித்திட்டங்களிை் ேங்சகற்ேதற்கு விஞ்ஙானிகளுக்கும் ஏகனய 

அலுவைரக்ளுக்கும் வாய்ே்சேற்ேடுத்திக் ககாடுக்கின்றது. 

ேங்சகற்ேவரக்ளுக்கான விமானே ்கேைகவ நிகையம் எற்ேசதாடு, வதிவிட 

வேதிககள அனுேரகண வழங்குகின்ற நாடு வழங்குகின்றது.  
 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் பின்வரும் இைங்ககயின் விஞ்ஞானிகள் 

நிகையத்தினாை் ஒழுங்கு கேய்யே்ேட்ட கேயற்ோடுகளிை் ேங்சகற்றனர.் 

கேயற்ோடுகள் மற்றும் ேங்குேற்றியவரக்ளின் ேட்டியை் கீசழ தரே்ேடட்ுள்ளது. 
 
 

1. 'சூரிய சக்திப் பிறப்பாக்கம் மற்றும் வலுசக்திணயப் தபறுேல் 

பற்றிய தபாக்குகள்' தோடரப்ிலான சரவ்தேச தசயலமரவ்ு – 

துபாய், ஐக்கிய அராபிய எமிதரட்ஸ், 2017 மாhச ்27-29 

- கைாநிதி டீ.எஸ்.எம். டி சிை்வா, சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர,் 

இரோயனவியை் திகணக்களம், களனிய ேை்ககைக்கழகம் 
 

2. வரட்சி முகாணமே்துவம் மற்றும் பாணலவனமாக்கணல 

கட்டுப்படுே்ேல்: சரவ்தேச தசயலமரவ்ு, மஷாட,் ஈரான். 2017 தம 22-
24 

சேராசிரியர ் அருணி வீரசிங்க, சேராசிரியர,் விவோய பீடம், 

ரஜரட்ட ேை்ககைக்கழகம், இைங்கக 
 

3. ZMT BREMEN (தேர்மனி) தவப்ப மை்டல கடற் கணரதயார 

ஆராய்சச்ி – ஆகஸ்ட் 2017 
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கைாநிதி சிந்தா கிரிஷாந்தி கேசரரா, சிசரஷ்ட விஞ்ஞானி, NARA. 

4. 'ணகே்தோழில் உயிர் தோழில்நுட்பம்: தபறுமதி தசர்ே்ேலுக்கு 

இட்டுசத்சல்லல் மற்றும் நன்ணமகள்' பற்றிய இரை்டாவது 

தசயலமரவ்ு, ஹசாதர, சிம்பாப்தவ, 2017 ஆகஸ்ட் 22-24 

- திருமதி வசுந்தரா திவிசேகர, ஆராய்ேச்ி விஞ்ஞானி, ககத்கதாழிை் 

கதாழிை்நுட்ே நிறுவனம். 
 

5. விஞ்ஞான கருே்ேரங்கு தேன் ஆபிரிக்கா (SFSA 2017): விஞ்ஞானம் 

பற்றிய கருே்ோடணல ஆரம்பிேத்ு ணவே்ேல், பிரிதடாரியா, 2017 

திதசம்பர் 7-8 

- சேராசிரியர ் ஜசனந்திரா டி ககாஸ்தா, ேயிர ் விஞ்ஞானம் ேற்றிய 

சேராசிரியர,் சேராதகன ேை்ககைக்கழகம் 
 

6.  

மதலசியாவின் புே்ராதேயா, 5-6 தசப்டம்பர ்2017 அன்று நணடதபற்ற 

NAM S&T CENTER இன் நிரவ்ாக சணப.            

சேராசிரியர ்எம். சஜ.எஸ். விஜயரதன்ா, தகைவர,் நாஸ்கடக் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 | P a g e  

 

Other NASTEC 
Activities

ஆகணயம் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கககய அறிவியை் மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ே அகமேே்ரிடம் ேட்டத்தின் 08 வது பிரிவின் கீழ் 

நாடாளுமன்றத்திை் ேமரே்்பிக்க சவண்டும். இந்த அறிக்கக 

நாடாளுமன்றத்திை் ேமரே்்பிக்கே்ேடுவதற்கு முன்னர ் 2017 ஆகஸ்ட் 30 அன்று 

அகமேே்ரக்ள் அகமேே்ரகவயிை் தாக்கை் கேய்யே்ேட்டது. 

தேசிய ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாடட்ு கட்டணமப்பு (என்.ஆர்.டி.எஃப்) 

 

2016 ஆம் ஆண்டிை் நகடகேற்ற 8 வது இருேது ஆண்டு அறிவியை் மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ே மாநாட்டிை் சமற்ககாள்ளே்ேட்ட கைந்துகரயாடை்களின் 

அடிே்ேகடயிை், சதசிய ஆராய்ேச்ி மற்றும் சமம்ோடட்ு கட்டகமே்கே 

(என்ஆரட்ிஎஃே்) நாஸ்கடக் அறிவியை் மற்றும் கதாழிை்நுட்ே அகமேே்கத்துடன் 

இகணந்து 2016 இை் உருவாக்கியது, ஆர ் & டி நடவடிக்ககககள 

சநாக்குநிகைே்ேடுத்தும் சநாக்கத்துடன் BICOST VIII இை் அகடயாளம் 

காணே்ேடட் 10 கமயே் ேகுதிகளின் கீழ் அகடயாளம் காணே்ேட்ட 

பிரேச்ிகனகள் / சிக்கை்களுக்கு தீரவ்ு காண ேை்சவறு ஆர ்& டி நிறுவனங்கள். 

ஆர ்அன்ட் டி நிறுவனங்கள் மற்றும் ேை்ககைக்கழகங்கள் என்.ஆர.்டி.எஃே் இை் 

முன்கமாழியே்ேட்ட ஆராய்ேச்ி நடவடிக்ககககள அவற்றின் ஆராய்ேச்ி 

திட்டங்கள் மற்றும் முன்னுரிகமகள் என எடுத்துக் ககாள்ளும் என்று 

எதிரே்ாரக்்கே்ேடுகிறது. ஒவ்கவாரு 10 ேகுதிககளயும் உள்ளடக்கிய விரிவான 

என்ஆரட்ிஎஃே் அறிக்கக அறிக்கககள் மற்றும் கவளியீடுகளின் கீழ் நாஸ்கடக் 

இகணயதளத்திை் கிகடக்கிறது. NRDF இை் முன்கமாழியே்ேட்ட 

நடவடிக்கககள் இதன் மூைம் அணுகக்கூடிய தளத்திை் 

ேட்டியலிடே்ேடட்ுள்ளன: http: 
//nastec.gov.lk/images/pdf/NRDF/Section%20B.pdf. 

 

என்ஆர்டிஎஃப் தசயல்படுே்தும் உே்தி 

நாஸ்கடக் கோதுத்துகற ஆர ் அன்ட் டி மற்றும் எஸ் அண்ட் டி 

நிறுவனங்களிகடசய என்ஆரட்ிஎஃே்-க்கு ஒரு கேயை்ேடுத்தை் 

மூசைாோயத்கத 2017 இை் வகுதத்து. இந்த மூசைாோயத்திை், நாஸ்கடக் 

இதற்கு கோறுே்ோன அகமே்ோக அகடயாளம் காணே்ேட்டது: 

• சதசிய அளவிை் முக்கியமான ஆர ்அன்ட் டி திட்டங்ககள அகடயாளம் 

கண்டு அவற்கற கதாடரப்ுகடய அகமே்பு / நிறுவனங்களுக்கு 

அனுே்ேவும். 
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• கவற்றிகரமான ஆர ்அன்ட் டி மற்றும் எஸ் அண்ட் டி நிறுவனங்களின் 

வணிகமயமாக்ககை கண்காணிதத்ை் 

• கவற்றிகரமான ஆர ் அன்ட ் டி திட்டங்களின் வணிகமயமாக்கலுக்கு 

உதவுதை் 

• இரு வருட என்ஆர்டிஎஃப் ஆராய்ச்சி சிம்போசியத்லத ஏற்ோடு தசய்தல் 

 

 01 வது தேசிய பட்டப்படிப்பு மாைவர்களின் ஆராய்சச்ிக் 

கருே்ேரங்கு – 2017 

 
 ேத்து முக்கிய துகறகளின் கீழ் இனங்காணே்ேட்ட பிரேச்ிகனகளுக்கு 

தீரவ்ுகாணும் கோருடட்ு நாட்டின் ஆராய்ேச்ி மற்றும் அபிவிருத்திே ்

கேயற்ோடுககள முன்னிடட்ு NASTEC சதசிய ஆராய்ேச்ி மற்றும் 

அபிவிருத்தி வகரேே்ட்டகத்கத (NRDF) உருவாக்கியது. NRDF இை் 

முன்கமாழியே்ேடட்ுள்ள ஆராய்ேச்ிே ் கேயற்ோடுககள ஆராய்ேச்ி 

மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனங்களும் ேை்ககைக்கழகங்களும் 

அவற்றின் ஆராய்ேச்ிக் கருத்திட்டங்களாக முன்கனடுத்து 

முன்னுரிகமயளிக்குகமன எதிரே்ாரக்்கே்ேடுகின்றது.  
 

 NRDF இை் முன்கமாழியே்ேடட்ுள்ள ஆராய்ேச்ிே ் கேயற்ோடுககள 

சமற்ககாள்;வதற்கு ேை்ககைக்கழக கை்விமான்கள் மற்றும் 

ஆராய் ;சித்துகற மாணவரக்கள ஊக்குவிக்கும் கோருடட்ு வருடாந்தம் 

ேட்டே்ேடிே்பு மாணவரக்ளுக்கான ஆராய்ேச்ிக் கருத்தரங்ககான்கற 

ஒழுங்கு கேய்வதற்கு NASTEC தீரம்ானித்தது. சமற்ேடி கருத்தரங்குத் 

கதாடரின் முதைாவது கருதத்ரங்கு ககாழும்பு 07, கெக்டர ்

ககாே்சேகடுவ கமநை ஆராய்ேச்ி மற்றும் ேயிற்சி நிறுவனத்திை் 2017 

ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி நடத்தே்ேட்டது. NRDF இன் 10 முக்கிய 

துகறகளின் கீழ் முன்கமாழியே்ேடட்ுள்ள ஆராய்ேச்ிே ்

கேயற்ோடுகளுடன் கதாடரப்ுகடய ஆராய்ேச்ிே் ேத்திரங்கள் சமற்ேடி 

கருத்தரங்கிை் ஆராயே்ேட்டன. சுருக்க அறிக்ககககள 

ேமரே்்பிக்குமாறு விடுக்கே்ேட்ட சகாரிக்கககளுக்குே் 

பிரதிேலிே்புக்காடட்ும் வககயிை், நீடிக்கே்ேட்ட 40 சுருக்க 

அறிக்கககள் மீளாய்வு கேய்யே்ேட்டசதாடு, இரண்டு நிபுணத்துவ 

மீளாய்வாளரக்ளாை் மீளாய்வு கேய்யே்ேட்ட சமற்ேடி சுருக்க 

அறிக்கககளிை் 37 சுருக்க அறிக்கககள் ஏற்றுக்ககாள்ளே்ேடட்ு 

கருத்தரங்கு நடவடிக்கககளின்சோது கவளியிடே்ேட்டன. சமற்ேடி 

சுருக்க அறிக்கககள் கருத்தரங்கு நடவடிக்கககளின்சோது 

கவளியிடே்ேட்டன.  
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பின்வரும் ஐந்து கதானிே்கோருள்களின் கீழ் ேமரே்்ேணங்கள் 

கேய்யே்ேட்டன. 

➢ சுகாதாரம்  

➢ உணவு, சோோக்கு, கமத்கதாழிை் மற்றும் வீடட்ு வேதி 

➢ சுற்றாடை்  

➢ நீர ்மற்றும் ேலுேக்தி  

➢ அடிே்ேகட விஞ்ஞானம், சதாற்றம்கேற்றுவரும் கதாழிை்நுட்ேம் 

மற்றும் சுசதே அறிவு மற்றும் தகவை் கதாடரே்ாடை் 

கதாழிை்நுட்ேம் மற்றும் அறிவுே ்சேகவகள் 

அகனத்து ேமரே்்ேணங்களும் அகழே்புவிடுக்கே்ேட்ட சிசரஷ்ட 

கை்விமான்களாை் மதிே்பீடு கேய்யே்ேடட்ு, ேங்குேற்றுனரக்ளுக்கு 

ோன்றிதழ்களும் சிறந்த ேமரே்்ேணங்ககளே ்ேமரே்்பித்தவரக்ளுக்கு 

திறகமே ்ோன்றிதழ்களும் கருத்தரங்கின்சோது வழங்கே்ேட்டன. 

விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேே்ர ்ககௌரவ 

சுசிை்     பிசரமஜயந்த இக்கருத்தரங்கின் பிரதம அதிதியாகக் 

கைந்துககாண்டார.் 

என்.ஆர்.டி.எஃப் பற்றிய விழிப்புைர்வு திட்டம் 

என்.ஆர.்டி.எஃே் இன் சநாக்கங்ககள நிகறசவற்றுவதற்கு அவசியமான 

என்.ஆர.்டி.எஃே் இன் கூறுகள் குறித்து ஆர ்அன்ட் டி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ேை்ககைக்கழகங்களிை் உள்ள விஞ்ஞானிககள அறிந்திருக்க சவண்டும். 

கமாத்தம் 15 விழிே்புணரவ்ு நிகழ்ேச்ிககள சேராசிரியர ் எம்.சஜ.எஸ். 

நாஸ்கடக்கின் விஜயரத்சன. 2017 ஆம் ஆண்டிை், எஸ் அண்ட் டி 

நிறுவனங்களிை் 9 விழிே்புணரவ்ு திட்டங்கள், ேை்ககைக்கழகங்களிை் 4 

திட்டங்கள், 1 இைங்கக அறிவியை் முன்சனற்றத்திற்கான ேங்கத்திை் அதன் 

கவுன்சிை் உகரயாற்றியது மற்றும் இைங்கக அறிவியை் சேகவயிை் புதிதாக 

ஆட்சேரே்்பு கேய்யே்ேட்ட அதிகாரிககள உகரயாற்றும் இைங்கக 

சமம்ோடட்ு நிரவ்ாக நிறுவனத்திை் 1 ஆகியகவ அடங்கும். 

இந்த விழிே்புணரவ்ு திட்டங்கள் நடத்தே்ேட்ட எஸ் அண்ட் டி நிறுவனங்கள் 

மற்றும் ேை்ககைக்கழகங்கள் பின்வருமாறு. 

➢ கதாழிை்துகற கதாழிை்நுட்ே நிறுவனம் 22-05-2017 அன்று 

➢ 25-05-2017 அன்று சதசிய கோறியியை் ஆராய்ேச்ி மற்றும் சமம்ோடட்ு 

கமயம் 

➢ ேண்டாரநாயக்க ஆயுரச்வத ஆராய்ேச்ி நிறுவனம் 21-06-2017 அன்று 

➢ மத்திய சுற்றுேச்ூழை் ஆகணயம் 23-06-2017 அன்று 

➢ 28-06-2017 அன்று சதசிய நீரவ்ள ஆராய்ேச்ி மற்றும் சமம்ோடட்ு 

நிறுவனம் 

➢ இைங்கக அங்கீகார வாரியம் 10-07-2017 அன்று 
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➢ மருத்துவ ஆராய்ேச்ி நிறுவனம் 20-07-2017 அன்று 

➢ இைங்கக தர நிரண்ய நிறுவனம் 18-07-2017 அன்று 

➢ அரிசி ஆராய்ேச்ி மற்றும் சமம்ோடட்ு நிறுவனம் 19-07-2017 அன்று 

 

➢ 12-09-2017 அன்று இலங்லை ராஜரதா ேல்ைலலக்ைழைம் 
 

➢ 13-09-2017 அன்று யாழ்ப்ோைம் ேல்ைலலக்ைழைம் 
 

➢ 22-08-2017 அன்று இலங்லை சேராைமுவ ேல்ைலலக்ைழைம்உவா - 

இைங்ககயின் கவை்ைாோ ேை்ககைக்கழகம் 23-08-2017 அன்று 
 

ைனிம வளங்ைள் ததாடர்ோன பதசிய தைாள்லை - ேங்குதாரர்ைளின் ேட்டலற 

அறிவியை், கதாழிை்நுட்ேம் மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேே்கம் நாஸ்கடக்குடன் 

இகணந்து அகமேே்ரக்ள் அகமேே்ரகவயின் ஒே்புதலுடன் கனிம வளங்கள் 

கதாடரே்ான சதசியக் ககாள்கககய உருவாக்கியதுடன், இந்தக் 

ககாள்ககயின் வகரவு சதசிய கேய்தித்தாள்களிை் 27 ஜனவரி 2017 அன்று 

கோதுக் கருத்துக்ககளக் சகாரியது. 

20 மாரே் ்2017 அன்று ஒரு ேங்குதாரர ்கூட்டம் நகடகேற்றது, அதிை் கேறே்ேட்ட 

கோதுக் கருத்துக்கள் விரிவாக விவாதிக்கே்ேட்டன. ேங்குதாரரக்ளின் 

ேட்டகற நகடகேற்றது, கோதுக் கருத்துக்ககள அகழக்கும் இந்தக் 

ககாள்கக விரிவாக விவாதிக்கே்ேட்டது. இந்த கோதுக் கருத்துகள் மற்றும் 

ேங்குதாரரக்ளின் ேதிை்ககளக் கருத்திை் ககாண்டு, இந்தக் ககாள்கக இறுதி 

கேய்யே்ேடட்ு சமலும் நடவடிக்கககளுக்காக அறிவியை், கதாழிை்நுட்ேம் 

மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேே்கத்திற்கு ேமரே்்பிக்கே்ேட்டது. 

 

 'தீவிர இயற்ணக நிகழ்வுகளின் ோக்கம் தோடர்பிலான சரவ்தேச 

வட்டதமணச, ேைிப்புக்கான விஞ்ஞானம் மற்றும் தோழில்நுட்பம் 

(IRENE)”, தகாழும்பு, இலங்ணக, 2017 திதசம்பர் 13-15  
 

NASTEC மற்றும் இைங்கக கதன் கழக்குே் ேை்ககைக்கழகத்தின் அனரத்்தத ்

தவிரே்்புக்கான கதாழிை்நுட்ே ஆராய்ேச்ி நிகையம் அணிசேரா மற்றும் 

ஏகனய அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுகளின் விஞ்ஞான மற்றும் 

கதாழிை்நுட்ே நிகையம், புது டிை்லி, இந்தியா வின் ேங்காண்கமயுடன் 

கூட்டிகணந்து, 'தீவிர இயற்கக நிகழ்வுகளின் தாக்கம் கதாடரப்ிைான 

ேரவ்சதே வட்டசமகே, தணிே்புக்கான விஞ்ஞானம் மற்றும் கதாழிை்நுட்ேம் 

(IRENE)'  மாநாட்கட 2017 திகேம்ேர,் 13-15 ஆம் திகதிகளிை் கடட்ுநாயக்க, 

ராமடா சொட்டலிை் ஒழுங்குகேய்தது.  
 

தீவிர இயற்கக நிகழ்வுகளின் காரணமாக ஏற்ேடுகின்ற ஆேத்துககளத் 

தணிக்கும் கோருடட்ு அனுேவங்ககளே் ேகிரந்்துககாள்வதற்கும் விஞ்ஞான 

கதாழிை்நுட்ே தகையீடட்ுடனான மூசைாோயங்ககள 
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கேயற்ேடுத்துவதற்குமாக தரே்பினரக்களயும் சதசிய மற்றும் ேரவ்சதே 

நிபுணரக்களயும் ஒன்றுதிரடட்ுதை் வட்டசமகேயின் முதன்கமயான 

குறிக்சகாளாகும். 
 

உைகின் ேை்சவறு நாடுகள் மற்றும் ககத்கதாழிை்களிலிருந்து அனரத்்தத ்

தணிே்பு கதாடரப்ிை் களதத்ிை் கேைாற்றுகின்ற விஞ்ஞானிகள், 

வளிமண்டைவியைாளரக்ள், கோறியியைாளரக்ள், ககாள்கக 

வகுே்சோரக்ள், கோது சுகாதார நிபுணரக்ள், கதாழிை்நுட்ேவியைாளரக்ள், 

ஆயுதே் ேகடயினர ் மற்றும் சிவிை் நிரவ்ாக நிபுணரக்ள் வட்டசமகேயிை் 

கைந்துககாண்டனர.் இந்நிகழ்விை் கமாத்தம் 20 நாடுககளே ் சேரந்்த 27 

கவளிநாடட்ு ேங்குேற்றுனரும் 341 உள்நாடட்ு ேங்குேற்றுனரும் 

கைந்துககாண்டனர.்  
 

மண்ேரிவுக்கு உள்ளாகக் கூடிய பிரசதேமான ெபுதசள, கெககாை்ைவுக்கு 

கள விஜயகமான்று ஏற்ோடு கேய்யே்ேட்டசதாடு, இே்பிரசதேத்திை் 

கவளிநாடட்ு ஒத்துகழே்புடனான NBRO கருத்திட்டகமான்றும் 

கேயற்ேடுத்தே்ேடட்ு வருகின்றது. அகனத்து கவளிநாடட்ு 

ேங்குேற்றுனரக்ளும் உள்நாடட்ு ேங்குேற்றுனரக்ளிை் சிைரும் கள விஜயத்திை் 

ேங்சகற்றனர.் 
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ஆதலாசணனச ்சணப தசயற்பாடுகள் 

இளம் விஞ்ஞானிகள் ஒன்றியம் (YSF)  

விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே மற்றும் ஆராய்ேச்ி அகமேச்ின் கீழ் NASTEC 

இனாை் அனுேரகண வழங்கே்ேடுகின்ற இளம் விஞ்ஞானிகள் 

ஒன்றியமானது (YSF), 1999 ஆம் ஆண்டு ெங்சேரியிை் நகடகேற்ற 21 

ஆம் நூற்றாண்டுக்கான விஞ்ஞானம் ேற்றிய உைக மாநாட்டிை் 

சமற்ககாள்ளே்ேடட் பிசரரகணயின் கேறுசேறாக, 2000 ஆம் ஆண்டிை் 

தாபிக்கே்ேட்டது. இம்மாநாட்டிை் விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே அகமேே்ர ்

மற்றும் NASTEC தகைவராை் வழிநடத்தே்ேட்ட குழுகவான்று 

ேங்குேற்றியது. விஞ்ஞானம், கதாழிை்நுட்ேம் ோரந்்த 

பிரேச்ிகனகளின்சோது இைங்ககயின் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு 

அவரக்ளது கருத்துக்ககளத் கதரிவிே்ேதற்கு வாயே்சேற்ேடுத்திக் 

ககாடுத்தை் YSF இன் பிரதானமான குறிக்சகாளாகும். இளம் 

விஞ்ஞானிகள் அசநகமாக புதத்ாக்க கருத்துக்கள் நிகறந்த ேைம் 

கோருந்தியவரக்ளாதைாை் நாட்டின் அபிவிருத்திகய வழிநடத்த 

சவண்டியவரக்ளாவர ் என்ேது விஞ்ஞானிகள் ேமுதாயத்தின் தீவிர 

நம்பிக்ககயாகும். இைங்ககயின் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு அவரக்ளது 

நிறுவனத்தினுள்ளும் கவளியிலும் விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே 

பிரேச்ிகனகளின் சோது கருத்துத் கதரிவிே்ேதற்கான அரங்கத்கத YSF 

ஏற்ோடு கேய்து ககாடுே்ேசதாடு, அதன் மூைம் தீரம்ானம் சமற்ககாள்ளும் 

நகடமுகறயிை் ழுகனே்புடன் ேங்சகற்ேதற்கு வாய்ே்புக் கிகடக்கின்றது. 

தற்சோது YSF ேை்சவறு துகறககளே ்ோரந்்த இளம் விஞ்ஞானிகளான 700 

அங்கத்தவரக்கள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

YSF வருடாந்ே தபாதுக் கூட்டம்   

YSF இன் 2017 வருடாந்த கோதுக் கூட்டம் சேராதகன ேை்கைக் கழகத்தின் 

விவோய உயிர ்கதாழிை்நுட்ேவியை் நிகையத்திை் 2017 ேனவரி மாதம் 20 

ஆம் திகதி நகடகேற்றது.  

2017 வருடாந்த கோதுக் கூட்டதத்ின்சோது YSF இன் வழிே்ேடுத்தை் 

குழுவுக்கு பின்வரும் அங்கத்தவரக்ள் கதரிவு கேய்யே்ேட்டனர.் 

➢ கைாநிதி கமத்திக விதானசக 

(தகைவர)் 

➢ கைாநிதி ஊோ கெட்டிஆரேச்ி (இகணே ்

கேயைாளர)் 

➢ கைாநிதி சூைந்த ஜயவரத்ன

  

➢ திரு. கராஷான் ரகை்  

➢ கைாநிதி ைேந்த வீரசிங்க 

➢ திரு. அகிை செரத் 

➢ கைாநிதி தரஷ்னீ ேந்துபிரியா 
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➢ கைாநிதி கசுனி அகைங்க (இகணே ்

கேயைாளர)் 

➢ கைாநிதி உேநித் லியனாரேச்ி 

➢ கைாநிதி ேத்மகுமார ஜயசிங்க 

➢ திரு. பிரதீே் பிரியதிைக 

➢ கைாநிதி கசுன் மீகஸ்கும்புர 

கைாநிதி அசித ேண்டாரநாயக்க

06வது YSF ஆராய்சச்ி மாநாடு – 2017 

YSF ஆராய்ேச்ி மாநாடானது NASTEC இன் YSF மூைம் 2012 ம் ஆண்டிை் 

முன்கனடுக்கே்ேட்ட விஞ்ஞான நிகழ்ேச்ிகயான்றாகும். YSF 

அங்கத்தவரக்ளின் ஆராய்ேச்ிே் ேணிககள விஞ்ஞான ேமூகத்தினருக்கு 

ேமரே்்பிே்ேதற்கும் ஒவ்கவாருவரினதும் அனுேவங்களிலிருந்து 

கற்றுக்ககாள்வதற்கும் வாய்ே்சேற்ேடுத்திக் ககாடுத்தை் சமற்ேடி ஆராய்ேச்ி 

மாநாட்டின் குறிக்சகாளாகும்.  

100 க்கும் அதிகமான இளம் மற்றும் சிசரஷ்ட விஞ்ஞானிகளது ேங்சகற்புடன் 

சேராதகன ேை்ககைக் கழகதத்ின் விவோய உயிரக்தாழிை்நுட்ேவியை் 

நிகையத்திை் 2017 ேனவரி 20 ஆம் திகதி ஆறாவது YSF ஆராய்ேச்ி மாநாடு 

நகடகேற்றது. சுருக்க அறிக்ககககளே ் ேமரே்்பிே்ேதற்கு விடுக்கே்ேட்ட 

அகழே்புக்கு பிரதிேலிே்ோக YSF அங்கத்தவரக்ளிடமிருந்து 45 சுருக்க 

அறிக்ககககள NASTEC கேற்றுக்ககாண்டது. YSF க்கான ககௌரவ 

சேகவயாக இரண்டு சிசரஷ்ட விஞ்ஞானிகளாை் ஒவ்கவாரு சுருக்க 

அறிக்ககயும் மதிே்பீடு கேய்யே்ேட்டது. அவரக்ளின் ேரிந்துகரயின் 

அடிே்ேகடயிை், வாய்மூை ேமரே்்ேணங்களுக்காக 35 சுருக்க அறிக்கககள் 

கதரிவு கேய்யே்ேட்டன. கதரிவு கேய்யே்ேட்ட சுருக்க அறிக்கககள் மாநாடட்ு 

நடவடிக்கககளின்சோது கவளியிடே்ேட்டன. 

உயிரக்தாழிை்நுட்ேம் மற்றும் அணு உயிரியை் 

பின்வரும் ஆறு தோனிப்தபாருள்களின் கீழ் வாய்மூல சமர்ப்பைங்கள் 

தசய்யப்படட்ன; 

➢ கமத்கதாழிை் மற்றும் உணவு விஞ்ஞானம்  

➢ சுற்றாடலியை்  

➢ கோறியியை் மற்றும் தகவை் கதாழிை்நுட்ேம்  

➢ உயிரஇ்ரோயனவியை், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார விஞ்ஞானம் 

➢ கோருளியை்  மற்றும் ேமூகவியை் 

➢ உயிரக்தாழிை்நுட்ேம் மற்றும் நுண்உயிரியை்  
 

 

இளம் விஞ்ஞானிகள் விருது 2017 
 

இளம் விஞ்ஞானிகள் விருது வருடாந்தம் வழங்கே்ேடுவகத மீண்டும் 

ஆரம்பிே்ேதற்கு YSF வழிே்ேடுதத்ை் குழு தீரம்ானித்தது. 2005 ஆம் ஆண்டிை் 
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YSF விருது வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பித்து கவக்கே்ேடட்சதாடு, 

சோட்டியிடுேவரக்ளிடமிருந்தான விண்ணே்ேங்கள் 

குகறவாயிருந்தகமயின் காரணமாக சிை ஆண்டுகளின் பின்னர ் இது 

முடிவுறுத்தே்ேட்டது. சமற்ேடி விருது வழங்கலுக்கான நியமங்கள் மற்றும் 

புள்ளி வழங்கும் திட்டம் மீளகமக்கே்ேட்டது. YSF அங்கத்தவரக்ளிடமிருந்து 

விண்ணே்ேங்கள் சகாரே்ேட்டன. வழிே்ேடுத்தை் குழுவினாை் நியமிக்கே்ேடட் 

குழாம் ஒன்றினாை் கிகடக்கே்கேற்றிருந்த விண்ணே்ேங்கள் கதாடரப்ிைான 

ஆரம்ே ேரிசீைகன சமற்ககாள்ளே்ேட்டதன் பின்னர ் சேராசிரியர ்

எஸ்.சஜ.பி.ஏ. ஜயசேகர (தகைவர)், சேராசிரியர ் எம்.சஜ.எஸ். விசஜரத்ன, 

சேராசிரியா ோகரிகா ஏக்கநாயக்க மற்றும் கைாநிதி ோலிந்த கேனரகம 

ஆகிசயார ் உள்ளடங்கிய நீதிேதிகள் ேகேயினாை் விண்ணே்ேங்கள் 

மதிே்பீடு கேய்யே்ேட்டன. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான மிகே ் சிறந்த இளம் 

விஞ்ஞானியாக சேராதகன ேை்ககைக்கழகத்தின், விவோய பீடத்தின், 

சிசரஷ்ட விரிவுகரயாளர,் கைாநிதி எை்.டீ.பி. சூரியககாட கதரிவு 

கேய்யே்ேட்டார.் 

தவணல-வாழ்க்ணக சமநிணல தோடர்பிலான தசயலமர்வு 

'விஞ்ஞானிகளுக்கான சவகை-வாழ்க்கக ேமநிகை – கவற்றிக்கான 

திறவுசகாள்' ேற்றிய ஒரு நாள் கேயைமரக்வ YSF ஒழுங்கு கேய்தது. இது 

ககாழும்பு 07, ITI சகட்சோர ்கூடத்திை் 2017 ஏே்பிரிை் மாதம் 27 ஆம் திகதி 

நடத்தே்ேட்டது. 'சவகை-வாழ்க்கக ேமநிகைக்கான சநர மற்றும் சுய 

முகாகமத்துவம்' கதாடரப்ிை் கைாநிதி ஜயைத் எதிரிசிங்கவினாலும், 

'மனஅழுத்த முகாகமத்துவம் மற்றும் ஆசராக்கியத்திற்காக மன 

ஓரக்மே்ோடு' கதாடரப்ிை் கைாநிதி ேனத் மெவிதானசகயினாலும், 

'சவகை-வாழ்க்கக ேமநிகையிை் குழுே ் கேயற்ோட்டின் வகிோகம்' 

கதாடரப்ிை் திருமதி ேவித்ரா விக்கிரமசூரியவினாலும் நடாத்தே்ேடட் விசேட 

விரிவுகரகளும் கேயற்ோடுகளும் இேக்ேயைமரவ்ிை் உள்ளடங்கியிருந்தன. 

இேக்ேயைமரவ்ிை் ஏறத்தாழ 60 சேர ்ேங்குேற்றினாரக்ள்.  
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எமது ஆளைியினர் 
ேணலவர் 

சேராசிரியர ்எம்.சஜ.எஸ். விஜயரத்ன 

சிசரஷ்ட சேராசிரியர,் விைங்கியை் பிரிவுத் தகைவர,் களனிய 

ேை்ககைக்கழகம

பைிப்பாளர்/பிரேம நிணறதவற்று உே்திதயாகே்ேர ்

கைாநிதி முதித லியனககதர B.Sc., M.Phil (Peradeniya)-Ph.D. (Seoul) 

நிணறதவற்று ஆளைியினர் 

சிசரஷ்ட விஞ்ஞானி 

கைாநிதி கை்ோ ேமரசகான் 
(B.Sc., M.Sc.) (Colombo), Ph.D. (JNU, Korea), M.I.Biol 

 
பிரதி பைிப்பாளர் – நிதி, நிரவ்ாகம் 

திருமதி குமாரி பீரிஸ் (B.Com) 
(Sri Jayawardenepura) 

விஞ்ஞானி 

தசல்வி எம்.டீ. திலினி 

B.Sc. (Kelaniya), M.Phil. (Kelaniya) 

 

திருமதி ரசிோ தபதரரா 

B.Sc. (J’ Pura), M.Sc. (Peradeniya) 

 

உேவி ஆளைியினர் 

நிரவ்ாக அலுவலர் 

கேை்வி ைக்மிணி உடுகம (B.A, Sabaragamuwa) 

 

 

ேகவல் தோடர்பாடல் தோழில்நுட்ப/ ேரவுே்ேள உேவியாளர் (2013ஒக்சறாேர ்முதை;) 

திரு. அனுராத இைங்கதிைக (BIT,Colombo) 
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நிகழ்சச்ிே்திட்ட உேவியாளர் – நிதி 

திரு. துசித ரத்நாயக்க, 

 

முகாணமே்துவ உேவியாளரக்ள் 
 

கேை்வி நிஷாந்தி மெரசக 

கேை்வி இஷாரா குை்ஷானி கவதமுை்ை 

திருமதி கேவ்வந்தி ேரன்ாந்து 
 

சாரதிகள் 

திரு. அனிை் கெட்டிஆரேச்ி 

திரு. ஜயோந்த பிரோத ்

திரு. எரந்த பிரதீே் 
 

அலுவலக உேவியாளர் 

திரு. ஏ.டீ. தனோை 

திரு. கனிஷ்க கிம்ொன் 
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ஆளைியினர் தசய்திகள் 

 

1. 2017 ேனவரியிை். கேை்வி இஷாரா குை்ஷானி வரசவற்பு 

உத்திசயாகத்தராக இகணந்தார.்  
 

2. 2017 மாரே் ் மாதத்திை் திருமதி கேவ்வந்தி ேரன்ாந்து முகாகமத்துவ 

உதவியாளராக இகணந்தார.்  
 

3. 2017 ஏே்பிரை் மாதத்திை் திருமதி நிை்மினி கேசரரா முகாகமத்துவ 

உதவியாளர ் NASTEC இை் இருந்து விைகி NBRO விை் ேணிே்ோளர ்

நாயகத்தின் கேயைாளராக இகணந்தார.் 
 

4. 2017 சம மாதத்திை், திருமதி கமைோனி கதகம்ேட, சிசரஷ்ட 

விஞ்ஞானி, NASTEC க்கிலிருந்து விைகி உள்ளுர ் ேை்ககைக் 

கழககமான்றிை் விரிவுகரயாளராக இகணந்தார.் 
 

5. 2017 ஜுகை மாதத்திை், கைாநிதி கை்ோ ேமரசகான் சிசரஷ்ட 

விஞ்ஞானியாக இகணந்தார ் என்ேசதாடு, கேை்வி எம்.டீ. திலினி 

விஞ்ஞானியாக இகணந்தார.்  
 

6. 2017 ஆகஸ்ட் மாதத்திை், NASTEC திருமதி ரசிதா கேசரரா 

விஞ்ஞானியாக இகணந்தார.்  
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ஆளைியினர் பங்குபற்றிய 

நிகழ்சச்ிகள் 

 

1. கேை்வி ைக்மினி உடுகம, நிரவ்ாக அலுவைர,் 'அலுவைக 

உேகரணங்களின் கடட்ுே்ோடு' ேற்றிய கேயைமரவ்ிை் 2017 சம மாதம் 25 

மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளிை் ேங்குேற்றினார.்  
 

2. கேை்வி இஷாரா குை்ஷானி, முகாகமத்துவ உதவியாளர,் 'முன் 

அலுவைக ேணியாளரக்ள் மற்றும் நுகரச்வார ்சேகவ 

அலுவைரக்ளுக்கான கதாகைசேசித் திறன்கள் மற்றும் ஆோர 

விதிமுகறகள் ேயிற்சி' ேற்றிய கேயைமரவ்ிை் 2017 ஜுகை 17 மற்றும் 16 

ஆம் திகதிகளிை் ேங்குேற்றினார.் 
 

3. திரு. ஐ.ஜீ.சஜ. பிரோத், ோரதி, 'ோதுகாே்ோக வாகனம் கேலுத்துதை் 

மற்றும் வீதி ஒழுங்குவிதிகள்' ேற்றிய கேயைமரவ்ிை் 2017 கேத்கதம்ேர ்

மாதம் 26 ஆம் திகதி ேங்குேற்றினார.்  

 

4. துசித ரத்நாயக்க, நிகழ்ேச்ித்திட்ட உதவியாளர,் நிதி, 'நிதிக் 

கூற்றுக்கள்' ேற்றிய கேயைமரவ்ிை் 2017 ஒக்சறாேர ்மாதம் 12 ஆம் திகதி 

ேங்குேற்றினார.்  
 

5. திரு. எரந்த பிரதீே், ோரதி, 'ோரதிகளுக்கான விஞ்ஞான ரீதியிைான, 

சிக்கனமான, ோதுகாே்ோன வாகனம் கேலுதத்ை்' ேற்றிய 

கேயைமரவ்ிை் 2017 நகவம்ேர ்மாதம் 21 ஆம் திகதி ேங்குேற்றினார.்  

 

6. திரு. அனிை் கெட்டிஆரேச்ி, ோரதி, 'ோரதிகளின் கடகமகளும் 

கோறுே்புகளும்' ேற்றிய கேயைமரவ்ிை் 2017 நகவம்ேர ்மாதம் 23 மற்றும் 

24ஆம் திகதிகளிை் ேங்குேற்றினார்;. 
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நிதி நிணலணம பற்றியகூற்று 

தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின்  

2017 திதசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிதி நிணலணம பற்றிய கூற்று  

(அகனத்து நிதிே் கேறுமதிகளும் இைங்கக ரூோய்களிை் தரே்ேடட்ுள்ளன) 

  

குறிப்பு 2017 

 

2016 

தசாே்துக்கள் 

     
நணடமுணறச ்தசாே்துக்கள் 

     
காசு, காசுக்கு ேமமானகவ 

 

1 249,813 

 

314,38 

வரத்்தகம் மற்றும் கேறுகககள் 

 

2 192,935  2,400 

கோருட்ேட்டியை்/ககயிருே்பு 

 

3 90,835  57,881 

முற் ககாடுே்ேனவு 

 

4 929,252  930,381 

ஆளணியினர ்கடன் - குறுகியகாை 

 

5 161,710  188,652 

   

1,624,545  1,493,652 

நணடமுணறயல்லாே தசாே்துக்கள் 

     
ஆதனங்கள், கோறிகள், 

உேகரணங்கள் 

 

6 11,887,053 

 

16,025,029 

மீளே ்கேலுத்த சவண்டிய 

கோறுே்புகள்  7 1,275,500  1,275,500 

ஆளணியினர ்கடன் - நீண்டகாை  8 447,027  508,737 

   

13,609,580 

 

17,809,266 

தமாே்ே தசாே்துக்கள் 

  

15,234,125 

 

19,302,918 

தபாறுப்புகள் 

     
நகடமுகறே் கோறுே்புகள் 

     
அடட்ுறுே ்கேைவுகள் 

 

9 5,836,906  1,574,380 

நணடமுணறயல்லாே தபாறுப்புகள் 

  

   

பிற்சோடே்ேட்ட வருமானம் 

 

10 858,800  1,216,243 
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01 ஆம் ேக்கத்திலும் 02 ஆம் ேக்கத்திலும் உள்ள கணக்கீடட்ுக் ககாள்கககள் 

மற்றும் 07 கதாடக்கம் 11 அம் ேக்கங்கள் வகரயிலுள்ள குறிே்புகள் 

இந்நிதிக் கூற்றுக்களின் ஒன்றிகணந்த ேகுதிகளாகும். இந்நிதிக் 

கூற்றுக்ககளத் தயாரித்து ேமரே்்பித்தை் கதாடரப்ிை் ஆகணக்குழுவின் 

அங்கத்தவரக்ள் கோறுே்பு வகிக்கின்றனர.் இந்நிதிக் கூற்றுக்கள் 

ஆகணக்குழுவின் அங்கத்தவரக்ளாை் அங்கீகரிக்கே்ேடட்ு அவரக்ள் 

ோரப்ிை் ககேே்ாத்திடே்ேடட்ுள்ளது. 

 

தகைவர ்           ேணிே்ோளர/்பி.நி.உ.       பிரதிே் ேணிே்ோளர ்(நிதி, 

நிரவ்ாகம்)       ஆகணக்கழு அங்கத்தவர ்

 

 

 

ேணிக்ககாகடக்கான ஏற்ோடுகள் 

 

11 2,173,546  2,295,143 

   

3,032,346  3,511,386 

தமாே்ே தபாறுப்புகள் 

  

8,869,252  5,085,766 

தமாே்ே தேறிய தசாே்துகள் 

  

6,364,873  14,217,152 

தேறிய தசாே்து/ பங்குே் 

தோகுதிகள்   

  

   

திரண்ட நிதியம் 

  

1,904,910  2,540,639 

மீள்மதிே்பீடட்ு ஒதுக்குகள்  

  

13,544,410  16,658,610 

ஒதுக்குகள் 

  

(9,084,447)  (4,982,097) 

தமாே்ே தேறிய தசாே்துக்கள்/ 

பங்குே் தோகுதிகள் 

  

6,364,873  14,217,152 
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தேசிய விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் 

2017 திதசம்பர் 31 இல் முடிவணடந்ே ஆை்டுக்கான நிதிச ்தசயலாற்றுணக 

பற்றிய கூற்று 

(அகனத்து நிதிே் கேறுமதிகளும் இைங்கக ரூோய்களிை் தரே்ேடட்ுள்ளன) 

  

2017 

 

2016 

வருமானம் குறிப்பு 

   
மீண்டுவரும் அளிே்பு 

 

24,868,643   

 

23,556,808 

மூைதன அளிே்பு – விஞ்ஞான, 

கதாழிை்நுட்ே சேகவ 

 

           
4,676,825     

 

8,300,000 

மூைதன அளிே்பு – இயைளவு வளரே்ச்ி  177,000  - 

அரோங்க அளிே்புகளின் கடன் தீரே்்ேனவு 

- சதய்மானம்  

 

    
4,482,372 

 

2,272,837 

வருமானம்  12 
       
186,833  

 

558,441 

  

 34,391,673  

 

34,688,086 

தசலவு 

    
ஆளணியினர ்சவதனங்கள்  13 10,847,081 

 

10,291,548 

ேயணே ்கேைவுகள் 14 319,395 

 

410,472 

வழங்கை் மற்றும் நுகரவ்ுே்கோருள் 

ோவகனகள் 15 426,140 

 

399,440 

ேராமரிே்பு 16 859,962 

 

816,496 

ஒே்ேந்த சேகவகள் 17 8,816,049 

 

8,428,860 

மாற்றை்கள் 18 3,536,903 

 

3,160,145 

இயைளவு வளரே்ச்ி 19 232,797  - 

விஞ்ஞான, கதாழிை்நுட்ே சேகவகள்  20 8,937,617 

 

9,729,049 

சதய்மானம் மற்றும் கடன் தீரே்்ேனவுே ்

கேைவுகள்  6 4,482,372 

 

2,272,837 
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தமாே்ே தசலவு 

 

38,458,316 

 

35,508,847 

கதாழிற்ோடட்ு 

கேயற்ோடுகளிலிருந்தான 

மிகக/(ேற்றாக்குகற) 

 

      
(4,066,643)  

 

(820,761)        

நிதிச ்தசலவினம் 

    
ஆதனங்கள், கோறிகள் மற்றும் 

உேகரணங்ககள விற்றுே்கேற்ற 

வருமானம்  

 

(73,110) 

 

(5,430) 

வாகன காே்புறுதி சகாரிக்கககள் 

 

(2,200)  - 

குறிே்பிட்ட காைகட்டத்திற்கான சதறிய 

மிகக (ேற்றாக்குகற)  

 

(4,141,953) 

 

(826,191) 
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கைக்காய்வாளர் ேணலணம அதிப 

தியின் அறிக்ணக 
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Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FOtpd; 2017 jpnrk;gH 31 Mk; jpfjpad;W 
Kbtile;j Mz;Lf;fhd epjpf; $w;Wf;fs; njhlHgpy; 1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f 
epjpr; rl;lj;jpd; 14 (2) (,) thrfj;jpd; gpufhuk; fzf;fha;thsH jiyikajpgjpapd; 
mwpf;if  
 
jhq;fshy; mDg;gg;gl;l 2018 [{iy 31 Mk; jpfjpa hP<rP/V/vd;Vv];hP/07/17 Mk; 
,yf;f fzf;fha;thsH jiyikmjpgjpapd; mwpf;iff;F Vw;Gilajhd tpsf;fk; fPNo 
jug;gl;Ls;sJ. 
  
2.2. rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt jPHkhdq;fSf;F ,zq;fpnahOfhik 
 

2016 Mk; Mz;Lf;F Vw;Gilajhd tpQ;Qhd njhopy;El;g kPsha;T 
mwpf;iff;fhd jfty;fisj; jpul;LjYld; njhlHGila eltbf;iffs; 2017 Vg;gpuy; 
khjk; ,izg;G cj;jpNahfj;jHfs; epakpf;fg;gl;lijj; njhlHe;J Muk;gkhfpaNjhL> 
Fwpj;j jft;yfisj; jpul;Ltij 2017 Mf];l; khjj;jpy; epiwT nra;tjw;F 
jpl;lkplg;gl;lJ. vdpDk; Vw;Gila tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdq;fs; vkf;F 
jfty;fis toq;Ftij 2017 entk;gH khjk; tiu Nkw;nfhz;;ljhy; chpathW 
juTfis cl;GFj;jp> gFg;gha;T nra;J jahhpg;gjw;F mt;thz;bDs; ,ayhky; 
,Ue;jJ. Fwpj;j  mwpf;if jw;NghJ jahhpf;fg;gl;L KbtilAk; fl;lj;jpy; cs;sNjhL> 
,aYkhd tpiutpy; mij mikr;rUf;F rkHg;gpg;gjw;F cj;NjrkhAs;sJ.  
 
2017 Mk; Mz;Lf;F Vw;Gilajhd tpQ;Qhd njhopy;El;g kPsha;T mwpf;iff;fhd 
jfty;fisj; jpul;b gFg;gha;T nra;jy; jw;NghJ eilngw;W tUtNjhL> Fwpj;j 
mwpf;ifia 2018 Mz;L Kbtiltjw;F Kd;dH jahhpg;gjw;fhd eltbf;iffs; 
eilngw;W tUfpd;wd.  
 
2.3 fpilf;f Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs;  
8tJ <uhz;L tpQ;Qhd> njhopy;El;g khehl;Lld; njhlHGila gpw;nraw;ghLfshf Njrpa 
Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp tiur;rl;lj;ij mKyhf;Ftjw;fhd %Nyhgha 
topKiwf;fhd mwp;ifiaj; jahhpg;gjw;fhd MNyhridr; Nritapd; kPjpj; njhifahd 
(Consultancy Fee) &gh 50>000.00 njhif mt;twpf;if jahhpf;fj; 
jhkjkhfpajd; fhuzkhf ml;LWf; nfhLg;gdthf epjpf; $w;Wf;fspy; fhl;lg;gl;Ls;sd.  
 
3. epjpapay; kPsha;T 
 
3.2 tpgukhd kPsha;T  
 
Mizf;FOtpd; midj;J %yjd kw;Wk; eilKiwr; nryTfSk; nghJj; 
jpiwNrhpapd; %yjd kw;Wk; eilKiw epjp Vw;ghLfspd; %yk; Vw;fg;gLtNjhL> 2017 
Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; nghJj; jpiwNrhpapd; %yjd kw;Wk; eilKiw epjp Vw;ghLfs; 
toq;fg;gLjy; jhkjkhfpaik ,jw;Ff; fhuzkhf mike;jJ. 
 
4. njhopw;ghl;L kPsha;T 
 
4.1.1 jpl;lkply; 
 
mur epjpr; Rw;wwpf;if ,yf;fk; 01/2014 ,d; gpufhuk; mgptpUj;jp kw;Wk; Muha;r;rp 
epWtdq;fs; $l;bize;j jpl;lq;fisj; jahhpg;gjw;fhd Njit vOtjpy;iy vdf; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk; 2019-2023 Mk; Mz;Lf;fhd $l;bize;j jpl;lk; 
Vw;fdNt jahhpf;fg;gl;L tUtNjhL> mjw;fhf Mizf;FOtpd; mq;fPfhuj;ijg; 
ngWtjw;Ff; Fwpj;Jf;nfhz;Nld;.    
 
4.1.2 nrayhw;Wif kPsha;T 
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(m) 1995 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f tpQ;Qhd> njhopy;El;g Nkk;ghl;Lr; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gpd;tUk; fUkq;fs; 2017 Mk; Mz;bDs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

 
tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdq;fs; 4 kPsha;T nra;ag;gl;L me;epWtdq;fspd; 
Nkk;ghl;Lf;F Vw;Gilajhd tpjg;Giufs; cs;slq;fpa kPsha;T mwpf;iffs; Vw;Gila 
epWtdq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;ld.  
 
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopw;El;gj;Jld; njhlHGila 3 Njrpa nfhs;iffis tFf;fpd;w 
gzp 2017 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;lNjhL> Nkw;gb nfhs;if tFj;jy; Kbtile;jjd; 
gpd;dH Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L murhq;fj;jpw;F 
ngw;Wf;nfhLg;gjw;F vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.  
 
37 tpQ;Qhd> njhopy;El;g epWtdq;fSf;fhf 201 Mk; Mz;Lf;F Vw;Gilajhf ju 
Ma;nthd;W Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL> ,jd; %yk; epWtdq;fspd; kdpj/epjp tsq;fs; 
kw;Wk; nrayhw;Wifia Nkk;gLj;Jtjw;fhd tpjg;GiufSld; $ba 
mwpf;ifnahd;iwj; jahhpj;J mikr;Rf;F xg;gilg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;g epGzj;Jtj;ijf; fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; jf;f 
itj;Jf;nfhs;Sk; nghUl;L ,yq;if tpQ;QhdpfSf;F epGzj;Jtg; gapw;rpfis ehk; 
(NAM) epWtdj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhLg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. 
 
Njrpa Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp tiur;rl;lfj;ij gpugy;ag;gLj;Jfpd;w 
nraykHTfis elj;Jtjd; %yk; Njrpa Kf;fpaj;Jtk;tha;e;j tpQ;Qhd kw;Wk; 
njhopy;El;gj; Jiwfs; gw;wp gy;fiyf; fofq;fs; kw;Wk; tpQ;Qhd> njhopy;El;g 
epWtdq;fis tpopg;GzHT+l;ly; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
 
,sk; tpQ;Qhdpfs; xd;wpaj;jpd; %yk; 2017 Mk; Mz;Lf;fhf elj;jg;gl;l gapw;rp 
mkHTfs; kw;Wk; 7tJ tUlhe;j Muha;r;rp khehL ntw;wpfukh epiwT nra;ag;gl;lNjhL> 
mjd; %yk; tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;Jf;F Vw;Gilajhd kdpj mgptpUj;jpia 
gpugy;ag;gLj;Jtjw;F cjtpahf mike;jJ.  
 
Nkw;gb gzpfis cs;slf;fp 2017 Mk; Mz;bd; Mz;lwpf;ifia murhq;fj;Jf;F 
toq;Ftjw;F Njitahd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  
 
(M) ehk; epiyaj;jpdhy; elj;jg;gl;l Vida 02 nraykHTfSf;fhf tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gl;l NghjpYk; mjw;F ve;jnthU tpz;zg;gKk; fpilf;fhj fhuzj;jpdhy; 
,yq;ifg; gpujpepjpfis gq;Nfw;fr; nra;a Kbatpy;iy.  
 
(,) epWtd kPsha;tpd; fPo; 2017 Mk; Mz;Lf;fhf ,aw;if tsq;fs; Kfhikj;Jt 
epiyak; (NRMC) kw;Wk; mhprp Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak; (RRDI) Mfpa 
epWtdq;fSf;F Vw;Gila ,Wjp kPsha;T tiuT mwpf;iffs; Vw;Gila kPsha;Tf; 
FOf;fspd; %yk; 2017 jpnrk;gH khjkstpy; ngw;Wf;nfhLf;fg;gl;bUe;jd.  
 
G+q;fhg; gapH Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; (HORDI) kPsha;Tf;fhf Fwpj;j 
epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl Ntz;ba Muk;g kjpg;gPl;L mwpf;if vkJ epWtdj;jpw;F 
fpilg;gjpy; Vw;gl;l jhkjjj;jpd; fhuzkhf Ma;Tf; FOit epakpg;gjw;fhd 
mq;fPfhuj;ijg; ngWtjpy; fhyjhkjk; Vw;gl;lJ. vdNt Fwpj;j kPsha;T 
eltbf;iffis 2017 Mk; Mz;bDs; epiwT nra;tjw;F Kbatpy;iy vd;gNjhL> 
jw;NghJ Nkw;gb kPsha;T eltbf;iffs; eilngw;W tUfpd;wd. 
 
kUj;Jt Muha;r;rp epWtdj;jpd; (MRI) kPsha;Tf;Fj; Njitahd eltbf;iffs; jahH 
nra;ag;gl;L me;epWtdj;jpy; ,izg;G cj;jpNahfj;jH xUtH epakpf;fg;gl;l NghjpYk;> 
epWtdj;jpypUe;J fpilf;f Ntz;bAs;s Muk;g kjpg;gPl;L mwpf;if ,Jtiu ngw;Wf; 
nfhLf;fhikapd; fhuzj;jpdhy; Nkw;gb epWtdj;jpd; kPsha;T eltbf;iffis 
Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F ,ayhkypUe;jJ.  
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(<) Njrpa Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp tiur;rl;lfj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd epfo;r;rpj; 
jpl;lj;ij xOq;F nra;jy; Fwpj;j epWtdq;fSld; jpfjpfis xJf;fpf; nfhs;tjpy; 
Vw;gl;l rpukj;jpd; fhuzkhf jpl;lkplg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fis epiwT nra;tjw;F 
,ayhkypUe;jJ.  
 
(c) tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gf; nfhs;iffs; fw;if kw;Wk; tFj;jy; 
fUj;jpl;lj;Jf;fhf me;je;j tplaq;fspy; epGzHfshf cs;stHfis cs;slf;fpa 
mwpQHfs; FO epakpf;fg;gl;lNjhL> FOf; $l;lq;fSf;F jpfjp epHapf;fpd;wNghJ> FO 
mq;fj;jtHfspd; njhopy;rhH flikg;gOtpd; fhuzkhf me;jf; fhhpaq;fis 
Nkw;nfhs;tjw;F KbahkypUe;jNjhL> Mjyhy; Fwpj;j nfhs;if tFj;jiy 2017 Mk; 
Mz;bDs; epiwT nra;tjw;F ,ayhkypUe;jNjhL> 2018 Mk; Mz;lstpy; 3 
nfhs;iffspy; 2 ,d; tiuTfisj; jahhpj;jy; G+Hj;jp nra;ag;gl;Ls;sNjhL> kPjp 
Ntiyfis ,aYkhd tpiutpy; epiwT nra;AkhW cj;jpNahfj;jHfSf;F mwpTiu 
toq;fg;gl;lJ.              
   
4.3. gzpahl;nlhFjpapdH Kfhikj;Jtk;  
 
rpNu~;l tpQ;Qhdpfs; gjtpfSf;fhf elj;jg;gl;l NeHKfg; ghPl;irfSf;fhf 
miof;fg;gl;l tpz;zg;gjhhpfspy; epWtdj;jpd; tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g 
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;F Nghjpastpyhd jFjpfis epiwT nra;Js;s xU 
tpz;zg;gjhuH khj;jpuk; ,Ue;jikahy;> fhzg;gl;l ,uz;L ntw;wplq;fspy; xU 
ntw;wplj;ij khj;jpuNk epug;g KbAkhapUe;jJ. kPjp ntwpwlq;fis epug;Gtij NjHjy; 
eltbf;iffspd; fhuzkhf xj;jpitf;f Nehpl;lNjhL> mjd; gpd;dH epWtdj;jpd; 
epHthfj;jpy; Vw;gl;l gpur;rpidfspd; fhuzkhf me;eltbf;iffis NkYk; xj;jpitf;f 
Nehpl;lJ. jw;NghJ Nkw;gb gjtpf;F Vw;Gilajhd NeHKfg; ghPl;irfs; elj;jg;gl;L 
ypz;zg;gjhuH xUtH njhpT nra;ag;gl;Ls;shH. Nkw;gb tpz;zg;gjhuH 2018 xf;NwhgH 
15 Mk; jpfjp Kjy; ,g;gjtpapy; flikfis nghWg;Ngw;gjw;F cj;NjrkhAs;shH.  
 
jfty; njhopy;El;g/juTj;js cjtpahsH gjtpf;fhd ntw;wplj;Jf;F Ml;NrHg;gjw;fhf 
2017 xf;NwhgH 06 Mk; jpfjp Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsj;jplkpUe;J mq;fPfhuk; 
Nfhug;gl;lNjhL> 2017 entk;gH 07 Mk; jpfjp ,J njhlHgpyhd mq;fPfhuk; fpilj;jJ. 
mjd; gpd;dH tpz;zg;gk; Nfhug;gl;L jFjptha;e;j tpz;zg;gjhuHfis NeHKfg; 
ghPl;irf;F miog;gjw;fhf gl;bayplg;gl;Ls;s NghjpYk; NjHjy; eltbf;iffspd; 
fhuzkhf me;eltbf;ifia xj;jpitf;f Nehpl;lJ. mjd; gpd;dH epWtdj;jpd; 
epHthfj;jpy; Vw;gl;l gpur;rpidfspd; fhuzkhf me;eltbf;iffis NkYk; xj;jpitf;f 
Nehpl;lJ. jw;NghJ Nkw;gb gjtpf;F Vw;Gilajhd NeHKfg; ghPl;irfs; elj;jg;gl;L 
ypz;zg;gjhuH xUtH njhpT nra;ag;gl;Ls;shH. Nkw;gb tpz;zg;gjhuH 2018 nrj;njk;gH 
17 Mk; jpfjp Kjy; ,g;gjtpapy; flikahw;wp tUfpd;whH.  
 
4.4 epjpaq;fspd; Fiw gad;ghL 
 
eyd;Ghp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; vd;w tifapy; CopaH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; xOq;F 
nra;ag;gl;l NghjpYk;> epWtdj;jpd; flikg;gOtpd; fhuzkhf me;epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
eilKiwg;gLj;j ,ayhkw;Nghdikahy; me;epjp Nrkpf;fg;gl;lJ.  
 
08tJ <uhz;L tpQ;Qhd> njhopy;El;g khehl;Lf;F Vw;Gilajhd gpe;jpa gzpfshf 
Njrpa Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp tiur;rl;lfj;ij nraw;gLj;Jfpd;w cgha 
topKiwf;fhd mwpf;ifiaj; jahpg;gjw;fhd MNyhridj; Nritapd; kPjpg; gzj; 
njhifahf &gh 50>000.00 njhifAk; mt;twpf;ifia jahhpg;gjw;F Vw;Gilajhd &gh 
250>000.00 gzj; njhif cs;spl;l &gh 300>000.00 Mfpa nkhj;jj; njhif Nkw;gb 
mwpf;ifia vkf;F toq;Ftjpy; Vw;gl;l jhkjj;jpd; fhuzkhf Nrkpf;fg;gl;lJ.  
 
 
4.5 thfdg; gad;ghL  
 
PED/1/2015/i ,yf;f Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfSf;fika Kd;dhs; jiytH kw;Wk; 
Kd;dhs; gzpg;ghsH Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gditg; ngw;Wf;nfhz;Ls;shHfs;. Mjyhy; 
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301-3989 kw;Wk; KS-2069 ,yf;f 2 thfdq;fs; epWtdj;jpd; thfdj; NjitfSf;fhf 
xJf;f thfdq;fshf gad;ghl;Lf;F vLf;fg;gl;bUe;jNjhL> mjw;fhf xJf;fg;gl;bUe;j 
,uz;L rhujpfSk; me;j xJf;f thfdq;fspy; Nritahw;wpdhHfs;.  
 
jw;NghJ jiytH KS-2069 thfdj;ij cj;jpNahfG+Ht thfdkhf gad;gLj;Jfpd;whH 
vd;gNjhL> me;j thfdj;jpw;fhf xJf;fg;gl;bUe;j rhujpapd; NritiaAk; 
ngw;Wf;nfhs;fpwhH.  
 
5. epiyNgwhd mgptpUj;jp 
 
5.1 epiyNgwhd mgptpUj;jp Nehf;fq;fis milag;ngWjy; 
 
vjpHtUk; fhyj;jpy; ,J njhlHgpy; ftdk; nrYj;Jtjw;F Fwpj;Jf;nfhz;Ls;Nsd;.     
 
6. fzf;fPl;L eltbf;iffspd; ,ay;Gk; ey;yhl;rpAk; 
 
6.1. cs;sff; fzf;fha;T 
 
mikr;rpd; cs;sff; fzf;fha;Tg; gphptpdhy; Mizf;FOtpd; cs;sff; fzf;fha;Tk; 
Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL> 2017 Mk; Mz;by; xUrpy fzf;fha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffSf;F Vw;Gilajhd fzf;fha;Tg; ge;jp njhlHgpy; 
mikr;rpd; cs;sff; fzf;fha;thsH mwpTWj;jg;gl;Ls;shgH. mNjNghd;W> cs;sff; 
fzf;fha;T eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf Gjpa cs;sff; fzf;fha;thsH 
gjtpnahd;iw epWtdj;jpDs; cUthf;Ftjw;F Mizf;FO jw;NghJ jpl;lkpl;Ls;sJ.  
 
6.2 ngWiffs;  
 
Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FOtpd; ghJfhg;Gr; Nritapd; cld;gbf;iff; 
fhyk; 2017 [{iy khjk; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtile;j NghjpYk;> jtWjyhf Gjpa 
cld;gbf;ifnahd;iw nra;Jnfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuiy Nkw;nfhs;sy; 
jhkjkhfpaJ. mjd; fhuzkhf gioa cld;gbf;ifia 2018 ngg;Uthp 28 tiu 
ePbg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. ,j;jifa jtWfs; vjpHtUk; fhyj;jpy; 
eilngwhjpUf;f cj;jpNahfj;jHfs; mwpTWj;jg;gl;Ls;sdH.  
 
NkYk;> epWtdj;jpd; Kfhikj;Jtj;jpy; Vw;gl;l khw;wq;fspd; mbg;gilapy; kw;Wk; Gjpa 
ngWiffs; FOit epakpj;jy; jhkjkhdikapd; fhuzkhf kPz;Lk; cld;gbf;iff; 
fhyj;ij 2018 Vg;gpuy; 30 tiu NkYk; ePbg;gjw;F Nehpl;lJ. NkYk; 2018 Nk 15Mk; 
jpfjp Kjy Gjpa ghJfhg;Gr; Nrit cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ.  
 
NkYk; Njrpa tpQ;Qhd> njhopy;El;g Mizf;FOtpd; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritapd; 
cld;gbf;iff; fhyk; 2018 ngg;Uthp 28 Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;l NghjpYk;> Vg;gpuy; 
30 tiu Gjpa Nritnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kbahkw; NghdJ> tpiy kDf;fs; 
Nfhug;gl;bUe;j NghjpYk; epWtdj;jpd; Kfhikj;Jtj;jpy; Vw;gl;l khw;wq;fspd; 
mbg;gilapy; kw;Wk; Gjpa ngWiffs; FOit epakpj;jy; jhkjkhdikapd; 
fhuzj;jpdhyhFk;. epWtdj;jpd; Jg;GuNtw;ghl;Lg; gzpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf 2018 
Nk 01 Mk; jpfjp Kjy; Gjpa Jg;GuNtw;ghl;L Nrit cld;gbf;if 
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ.  
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7. Kiwikfs; kw;Wk; fl;Lg;ghLfs; 
 
m. Nkw;gb fl;Lg;ghl;Lj; Jiwfs; njhlHgpy; tpN~l ftdj;ijr; nrYj;Jtjw;F 
cj;jpNahfj;jHfSf;F MNyhrid toq;fg;gl;lJ.  
 
M. tpQ;Qhdg; gjtpfspyhd ntw;wplq;fs; midj;Jk; jw;NghJ epug;gg;gl;L 
KbTWj;jg;gl;Ls;sJ.    
 
 
NguhrphpaH lgps;A.vy;. Rkjpghy  
jiytH 
 

 
 


