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பட்டதாரி  மாணவர்க�க்கான  ெகாள்ைக
கற்ைககள்  ந�� வனத்த�ன்  ேபாட்�

இலங்ைகயில் நைட�ைற பிரச்சிைனக�க்� நைட�ைறச் சாத்த�யமான தீர்வ�கைள சமர்பிப்பதற்� இைளஞர்கைள
ஊக்கப்ப�த்�வைத இலக்� ைவத்� பல்கைலக்கழகங்களில் கல்வி பயி�ம் பட்டதாரி மாணவர்க�க்கான ெகாள்ைக
கள ேபாட்�ைய இலங்ைக ெகாள்ைககள் கற்ைக ந��வனம் (IPS) அற�வித்�ள்ள�. ெவற்ற�யாள�க்� பணப்பரி�
வழங்கப்ப�வ�டன் இலங்ைக ெகாள்ைககள் கற்ைக ந��வனத்த�ன் (IPS) Talking Economics என்ற உத்த�ேயாக�ர்வ
இைணய பக்கத்த�ல் தங்க�ைடய ெகாள்ைக சிந்தைன காட்சிப்ப�த்தப்ப�ம். ேம�ம், ஏைனய அத�கமாக
க�த்�ைரக்கப்பட்ட சிந்தைனகள் இைணயதளத்த�ல் ெவளிய�ீம் ெசய்யப்ப�ம்.

'ெகாவிட் - 19 ெதாற்� ேநாயிலி�ந்� இலங்ைக மண்ீெட�ந்�ள்ைமயினால், ந�ைலயான ெபா�ளாதார
அபிவி�த்த�க்கான ெகாள்ைக �ன்�ரிைமகள் மள்ீவ�வைமப்ப�ச் ெசய்யப்பட்�ள்ள� என கலாநத� �ஸ்னி வரீேகான்,

இலங்ைக ெகாள்ைககள் கற்ைக ந��வனத்த�ன் (IPS) ந�ைறேவற்�ப் பணிப்பாளர், க�த்�ைரத்�ள்ளார்.

இைளஞர்களின் எத�ர்காலத்ைத தீர்மானிக்�ம் ெகாள்ைகக�க்� ஒத்�ைழப்ப� வழங்�வத�ல் பிரதான வக�பங்க�ைன
இலங்ைக இைளஞர்கள் ெகாண்�ள்ளனர் அத்ேதா� ெசவிம�க்கப்ப�ம் அவ்வாறான வாய்ப்ப�க்கைள வழங்�வதற்�
இந்த ேபாட்� இலக்� ைவக்க�ன்ற�'

உள்நாட்� அல்ல� ெவளிநாட்� பல்கைலக்கழகங்களில் ேசர்ந்� கல்வி பயில்க�ன்ற சகல இலங்ைக கீழ் ந�ைல
பல்கைலக்கழக பட்டதாரி மாணவர்க�க்�ம் ெகாள்ைக கள ேபாட்�யில் பங்�பற்ற ��ய�ம். 'இலங்ைக: ெபா�ளாதார
ந�ைலைம': (1) ெப�ம்பாக ெபா�ளாதாரங்கள், வர்த்தகம் மற்�ம் ேபாட்�த்தன்ைம: (2) �காதாரம், கல்வி மற்�ம்
ெதாழ�லாளர் (3) ��ெபயர்வ� மற்�ம் நகரமயமாக்கல்: (4) வ�ைம மற்�ம் ச�க நலன்ப�ரி: (5) விவசாயம் மற்�ம் விவசாய
ெதாழ�ல்�யற்சி அபிவி�த்த�: மற்�ம் (6) �ற்றாடல், இயற்ைக வளங்கள் மற்�ம் காலந�ைல மாற்றம் என்ற இலங்ைக
ெகாள்ைககள் கற்ைக ந��வனத்த�ன் (IPS) வ�டாந்த பிரதான ெவளிய�ீகளின் பிரதான பரப்ப�க்களாக இ�க்க�ன்ற ஆ�
தைலப்ப�க்களில் ஏதாவெதான்ற�ன் கீழ் சிங்களம், தம�ழ் அல்ல� ஆங்க�லத்த�ல் ஆக்கங்கைள சமர்ப்பிக்க ��ய�ம்.

நைட�ைறயில் உள்ள ெகாள்ைகைய விமர்சன ரதீ�யாக ப�ப்பாய்வ� ெசய்�, தற்ெபா�ைதய ந�ைலைம ஏன் சிறப்பாக
ெசயற்ப�வத�ல்ைல என்பைத விளக்க� பிரச்சிைனக�க்கான நைட�ைறச் சாத்த�யமான தீர்வ�ெவான்ைற
சமர்ப்பிப்பதற்� பங்�பற்�நர்கள் எத�ர்பார்க்கப்ப�க�ன்றனர். ஒவ்ெவா� ெகாள்ைக சிந்தைனக�ம் �ன்� சிேரட்ட
ஆய்வாளர்கள் ��ெவான்ற�னால் பரிசலீைன ெசய்யப்ப�ம். உங்க�ைடய விண்ணப்பங்கைள 2021 ஓகஸ்ட் 2 ஆம்
த�கத� �தல் ஓகஸ்ட் 30 ஆம் த�கத� வைர
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அ�ப்ப ��ய�ம். ெவற்ற�யாளர் மற்�ம் பிற உயர் க�த்�ைரக்கப்பட்ட சிந்தைனகள் பற்ற� ெசப்ெதம்பர் மாதம்
ந�ப்ப�த�யில் அற�விக்கப்ப�ம். பங்�பற்�நர்கள் தங்க�ைடய சிந்தைனயிைன அபிவி�த்த� ெசய்வதற்� �ன்னர்
வித��ைறகைள கவனமாக வாசிக்�மா� சகல பங்�பற்�நர்க�க்�ம்; ஆர்வ�ட்டப்ப�க�ன்ற�.
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�  லங்கா வனிதாபிமான
ேதசிய ேபாட்�  மாகாண
மட்டத்த�ல்  ஆரம்பமான�

NDB இலங்ைகயில்  உள்ளக
மற்� ம்  ெவளிப்ப�ற
பயன்பாட்�ற்கான �ஜ�ட்டல்
ைகெயாப்பங்கைள
அற��கப்ப�த்�க�ற�

�னியன் அஷ்�ரன்ஸ்
HEALTH 360 த�ட்டத்ைத
அற��கப்ப�த்த�ய�ள்ள� ;

பரி�ரண  �காதார காப்ப��த�
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�னியன் அஷ்�ரன்ஸ்
INVESTMENT+ ஆய�ள்
காப்பீட்�டனான �தலீட்�
வாய்ப்ப�

அம்பாந்ேதாட்ைடயில்
டயெலாக் கடற்கைர
கால்பந்�  சம்பியன்ஷ�ப் 2021

�னியன் அஷ்�ரன்ஸ்
ெதாடர்ந்�ம்  பலமான
�ன்ேனற்றத்ைதப் பத�வ�
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அன்�ள்ள வாசகரக்ேள,

நீங்கள் ெதரி�க�்ம் க�த�்க�க�் நிரவ்ாகம் எவ்�தத�்�ம் ெபா�ப்பாகா�. அைவ உங்களின் தனிப்படட் க�த�்களா�ம்.

உங்களின் க�த�்கள் ஆ�ரியரின் த�நத் தணிகை்கக�்ப் �றேக ப�ேவற்றம் ெசய்யப்ப�ம் என்பைதக ்கவனத�்ற்ெகாள்க.

உங்கள் ேயாசைனகைள�ம் எங்க�க�் அ�ப்�ங்கள். .

ெபயர:்

X

https://www.airtel.lk/freedom-packs/
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80-%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE-%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9-%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF-%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3-%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81/47-284901
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/NDB-%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%89%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%95-%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1-%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9-%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%8A%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%81/47-284085
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D-HEALTH-360-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%A3-%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF/47-283054
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D-INVESTMENT-%E0%AE%86%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%A9-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81/47-276523
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%9F%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%88-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B7%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D-2021/47-269233
https://www.tamilmirror.lk/%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81/47-267584
https://click.daraz.lk/e/_7EXI1

