
கருணையின் சக்தியுடன் உலக சசஞ்சிலுணை     கருணையின் சக்தியுடன் உலக சசஞ்சிலுணை     
மற்றும் சசம்பிணை தினத்ணதைக் சகொண்டொடுதைல்மற்றும் சசம்பிணை தினத்ணதைக் சகொண்டொடுதைல்

ஒவ்�்வவ்ொரு வ்ருடமும� மம மொதம� 8ஆம� திகதி உலக ்வெஞ்�சிலுவவ் மற்�றும� ்வெம�பிவற்த� தினமொக 
அனுஷ்� டிக�கப�படுகிற்து. தத�தமது ெமூகங�களில�  வ்ொழும� மக�களுக�கு உதவியளித�து, பரொமரித�து, 
உயிர�கொக�கும� மெவவ்கவள வ்ழங�கும� பல மில�லியன�  கணக�கொன தன� னொர�வ்த� ்வதொண� டர�களின�  
அர�ப�பணிப�வபயும�, கொருண� யத�வதயும�, ஊக�கத�வதயும�, தொக�கத�வதயும� ்வகௌரவித�தல�  இதன�  
ம�ொக�கம�. இ��தத� தினத�தின�  இவ்�வ்ொண� டுக�குரிய ்வதொனிப�்வபொருள�  'கருவணயின�  ெக�தியில� �ம�பிக�வக 
வவ்த�தல�' என� பதொகும�. இது ்வெஞ்�சிலுவவ் ெர�வ்மதெ குழுவின�  (ICRC) ஸ� தொபகக� ்வகொள�வககளுடன�  
(மனிதொபிமொனம�) ்வ�ருங�கிய ்வதொடர�பு ்வகொண� டு, தன� னொர�வ்த� ்வதொண� டுெ� மெவவ்யின�  ஆதொரத�வத 
மக�களுக�கு �ிவனவூட�டுகிற்து. 

இலங�வகயில� , உலக ்வெஞ்�சிலுவவ் மற்�றும� ்வெம�பிவற்த� தினமொனது மதசிய ெங�கத�தின�  ஏற்�பொட�டில�  
இலங�வக ்வெஞ்�சிலுவவ் ெங�கத�தின�  (SLRCS) வ்வுனியொ கிவளயில� ்வகொண� டொடப�பட�டது. இ���ிகழ�வுடன�  
வ்வுனியொ கத�மதொலிக�கத� திருெ�ெவப தமிழ�க� கலவ்ன�  பொடெொவலயில� 'மனிதம�ய கருவண'க�கு 
முக�கியத�துவ்ம� அளிக�கும� ம�ொக�கத�தில�  ஏற்�பொடு ்வெய�யப�பட�டிரு��த இரத�ததொன முகொமில� பல 
தன� னொர�வ்த� ்வதொண� டர�கள�  இரத�ததொனம� ்வெய�தொர�கள�. இதவனத� ்வதொடர���து, வ்வுனியொவில� உள�ள 
அன� பகம� அன� வன ்வதமரெொ இல�லத�தில�  தொய�-த��வதவய இழ��தவ்ர�கள�, மொற்�றுத� திற்னொளிகள�  
அடங�கலொக பிரமதெத�தில�  வ்தியும� 100 மபர� மத�தியில� படுக�வக விரிப�புகள�, உலருணவுகள�, சுகொதொர 
மற்�றும� தூய�வமப�படுத�தல�  ்வபொருட�கள� ; மபொன� ற்வவ் அன� பளிப�பொக வ்ழங�கப�பட�டன. தன� னொர�வ்த� 
்வதொண� டர�கள�  சிரமதொனத�தின�  மூலம� வ்ளொகங�கவள சுத�தம�  ்வெய�து, இ��த இல�லத�தில�  மர�டுவக 
்வெய�து, அ���ொவள பூர�த�தி ்வெய�தொர�கள�.

இ���ிகழ�வில�  SLRCS மதசிய தவலவமயக பணிக�குழொவமெ� மெர���தவ்ர�கள�, SLRCS வ்வுனியொ அடங�கலொக 
வ்டக�கின�  ஏவனய கிவளகளின�  தன� னொர�வ்த� ்வதொண� டர�கள�  ஆகிமயொர� மொத�திரமன� றி, ICRC யின�  
பிரதி�ிதிகளும� கல��து ்வகொண� டொர�கள�. 

ஒன� ற்ன� மமல�  ஒன� ற்ொகத� ்வதொடரும� ்வகொவிட�-19 ்வபரு��்வதொற்�றின�  விவளவுகள�, சுவ்ொத�திய மொற்�ற்த�தொல�  
தூண� டப�பட�ட அனர�த�தங�கள�, ஆயுத ்வ�ருக�கடிகளுக�கு மத�தியில� , ெர�வ்மதெ ்வெஞ்�சிலுவவ் மற்�றும� 
்வெம�பிவற் இயக�கத�தின�  பணியொளர�களும� தன� னொர�வ்த� ்வதொண� டர�களும� முக�கியமொன உதவிகளுடன�  
ஆகக�கூடுதலொன ஆட�கவள �ொடி வ்ருகிற்ொர�கள�. உல்வகங�கிலும� 524 மபரில�  ஒருவ்ர� என� ற் ரீதியில� (14.9 
மில�லியன�  மக�கள� ) மதசிய ்வெஞ்�சிலுவவ் மற்�றும� ்வெம�பிவற் ெங�கங�களுடன�  தன� னொர�வ் ்வதொண� டுெ� 
மெவவ்யில� இவண��துள�ளனர�. 
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ICRC ஆனது இலங�வக இரொணுவ்த�தில� ெர�வ்மதெ 
மனிதொபிமொனெ� ெட�டத�வதப� (IHL) பயிற்�றுவிப�பவ்ர�கள�  
30 மபருக�கொக ்வபப�ரவ்ரி 22 ்வதொடக�கம� 24ஆம� திகதி 
வ்வர ்வகொழும�பு கொலிமுகத� திடல� ம�ொட�டலில� 
மூன�று-�ொள� பொட்வ�றிவய �டத�தியிரு��தது. 

இ��தப� பயிற்�சி்வ�றியின� பிரதொன ம�ொக�கம� ெர�வ்மதெ 
மனித உரிவம ெட�டம� (IHRL) பற்�றிய அறிவவ் மமம�படுத�தி, 
ெட�டத�வத �ிவல�ொட�டும� அதிகொரங�கவள (வகது 
்வெய�தல�, தடுத�து வவ்த�தல�, மதடுதல�, வகப�பற்�ற்ல�, 
பவடப�பலத�வதயும�, துப�பொக�கிகவளயும� பயன�படுத�தல�  
அடங� கலொக)           பிரமயொகிப�பதற்�கு   வ்ழிகொட�டியொக 
அவமயக�கூடிய            ெர�வ்மதெ      ்வ�றிமுவற்கள�  
மற்�றும� தரொதரங�கள� பற்�றிய விழிப�புணர�வவ் 
ஏற்�படுத�துவ்தொகும� .         இ��தக�        கற்�வக்வ�றியில� 
ப ங� கு ப ற்� றி ய வ் ர�க ளு க� கு  வ் ழி க ொ ட� டு வ் த ற்� கு 
�வடமுவற்ப� பயிற்�சிகளும�, விடய ஆய�வுகளும�, 
கொ்வணொளிகளும� உள�ளடக�கப�பட�டிரு��தன. 

சிலொபத�திலும�, மட�டக�களப�பிலும� உள�ள இரு 
ெட�ட-மருத�துவ் பிமரத அவற்களின�  புதுப�பித�தல�  
மவ்வலவய ICRC ஆனது 2022ஆம� ஆண� டு மொர�ெ� 
மொதம� பூர�த�தி ்வெய�தது. இ��த முன� முயற்�சியின�  
ம�ொக�கம� , ம�ொய�த�்வதொற்�று ஏற்�படுவ்வதத� 
தடுப�பதுடன� , ெடலங�கள�  கண� ணியமொன முவற்யில� 
�டத�தப�படுவ்வத உறுதி ்வெய�வ்தொகும�.

மவ்வலகள�  சுமுகமொன முவற்யில� இடம�்வபறுவ்வத 
உறுதிப�படுத�தவும� , ்வதொற்�றுள�ள பகுதிகவள 
ஒதுக�கி வவ்க�கவும� கட�டடத�தின�  கட�டவமப�வப 
மொற்�றுவ்தும� புதுப�பித�தல�  பணிகளில�  
உள�ளடங�கியிரு��தது. மட�டக�களப�பில� , தமது 
அன� புக�குரியவ்ரின�  பிரிவ்ொல�  வ்ொடும� குடும�பங�கள�  
்வதொற்�று அபொயம� இல�லொமல� இற்��தவ்வர 
பொர�வவ்யிட வ்ெதியொக மூடப�பட�ட பகுதி்வயொன�று 
ஸ� தொபிக�கப�பட�டது.

சிலாபத்திலுே், ேட்டை்ைளப்பிலுே் சிலாபத்திலுே், ேட்டை்ைளப்பிலுே் 
பிமேத அகைைகள புதுப்பித்த ICRCபிமேத அகைைகள புதுப்பித்த ICRC  

சிவற்ெ�ெொவலயில� தடுத�து வவ்த�திருத�தல�  பற்�றிய 
ெர�வ்மதெ விதிமுவற்கள�  மற்�றும� தரொதரங�கள�  
்வதொடர�பொன பயிலரங�வக கட��த ஏப�ரல�  27ஆம� 
திகதி அங�குண்வகொல்வபலஸ� ஸ சிவற்ெ�ெொவலகள�  
பயிற்�சி �ிவலயத�தில�  ICRC �டத�தியிரு��தது. 
சிவற்ெ�ெொவல பணிக�குழொமில� இவண��து 
்வகொண� ட 204 மபர� பயிலரங�களில�  பயன� ்வபற்�ற்னர�. 
இதில� ்வ�ல�ென�  மண� மடலொ விதிகள�, தடுப�புக� 
கொவ்லில� சுகொதொரம� , சிவற்ெ�ெொவலகளில�  
மமொெமொக �டத�தப�படுவ்வதத� தடுத�தல�  ஆகிய 
விடயங�கள�  மீது கவ்னம� ்வெலுத�தப�பட�டது. 
சிவற்ெ�ெொவலகளில�  ெர�வ்மதெ தரொதரங�கள�  
்வதொடர�பில�  இவ்�வ்ொண� டு மமலும� இரண� டு 
பயிலரங�குகவள �டத�த ICRC திட�டமிடுகிற்து.

சிகைசச்ாகல சிகைசச்ாகல 
உத்திமயாைத்தேை்ளுை்ைான உத்திமயாைத்தேை்ளுை்ைான 
விதிமுகைைள் ேை்றுே் தோதேங்ைள் விதிமுகைைள் ேை்றுே் தோதேங்ைள் 
பை்றிய பயிலேங்குபை்றிய பயிலேங்கு

ஜீன்-பிை்ெடட் மபாட்டியில் ஜீன்-பிை்ெடட் மபாட்டியில் 
இலங்கை ோணவருை்கு கில்ெபே்ட்-இலங்கை ோணவருை்கு கில்ெபே்ட்-
அப்ெபாலிஸ் பேிசுஅப்ெபாலிஸ் பேிசு

2022ஆம� ஆண� டு மொர�ெ� 18 ்வதொடக�கம�  26 வ்வர 
அல�மபனியொவில� �வட்வபற்�ற் ஜூன� -பிக�்வடட� 
மபொட�டியில� ICRC யின�  அனுெரவணயுடன�  
்வகொழும�புப� பல�கவலக�கழகம� மற்�றும� மெர� மஜொன�  
்வகொத�தலொவ்ல பொதுகொப�புப� பல�கவலக�கழகத�வதெ� 
மெர���த அணிகள�  பங�மகற்�ற்ன. இரு அணிகளும� 
அவரயிறுதி வ்வர முன� மனறியதுடன� , ்வகொழும�பு 
பல�கவலக�கழகத�வதெ� மெர���த அனுக� தர�மமென 
(புவகப�படத�தில�  இடது ஓரத�தில�  இருப�பவ்ர�) 
கில�்வபர�ட�-அப�்வபொலிஸ�  பரிவெ ்வவ்ன� ற்ொர�.
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ெர�வ்மதெ மனிதொபிமொன ெட�டங�கள�  பற்�றி 
கருத�தரங�வக பட�டல��வதயில� உள�ள பொதுகொப�புெ� 
மெவவ்கள�  கட�டவள மற்�றும� பணிக�குழொம� 
கல�லூரியில� மொர�ெ� 14ஆம� திகதி ்வதொடக�கம�  16ஆம� 
திகதி வ்வர ICRC ஏற்�பொடு ்வெய�திரு��தது. இ��தக� 
கருத�தரங�கு IHL பற்�றிய விரிவுவரகவளயும�, விடய 

ஆய�வுகவளயும� உள�ளடக�கியிரு��தது. ெவூதி 
அமரபியொ (5 மபர�), ருவ்ொன� டொ (ஒருவ்ர�), ்வெனிகல�  
(ஒருவ்ர�), மொவலத�தீவுகள�  (ஒருவ்ர�), இ��தியொ (3 
மபர�), பொகிஸ� தொன�  (3 மபர�), பங�களமதஷ்�  (3 மபர�), 
ம�பொளம� (2 மபர�), ஸம�பியொ (ஒருவ்ர�), ஓமொன�  (ஒருவ்ர�), 
இ��மதொமனஷியொ (ஒருவ்ர�) அடங�கலொக இரொணுவ், 
விமொனப�பவட, கடற்�பவட உத�திமயொகத�தர�கள�  152 
மபர� பங�மகற்�ற்ொர�கள�.

மமொதல�கவள �டத�துவகயிலும�, ெமொதொனத�வதப� 
மபணுதல�களிலும� IHL ஐ பிரமயொகித�தல� , ெட�டத�வத 
�ிவல�ொட�டும� கடவமகளில�  இரொணுவ்த�வதப� 
பயன� படுத�தல�  அடங�கலொன விடயங�கள�  
கருத�தரங�கில�  ஆரொயப�பட�டன. முரண� பொடுகளுடன�  
்வதொடர�புவடய பொலியல� வ்ன� முவற்கள�, அபொய 
�ிவலவமகளில�  சுகொதொர பரொமரிப�பு, �கர�ப�புற் 
யுத�தங�கள�  மற்�றும� உதவி தரும� உற்வுகள�, வ்ளர���து 
வ்ரும� ்வதொழில�நுட�பங�கள�  மற்�றும� IHL ்வதொடர�பில�  ICRC 
யின�  �ிவலப�பொடு முதலொன IHL உடன�  ்வதொடர�புவடய 
்வதொனிப�்வபொருட�கள�  பற்�றியும� கருத�தரங�களில�  கல��து 
்வகொண� டவ்ர�கள�  மத�தியில� விளக�கம� அளிக�கப�பட�டது.

தேவுைளுே், எண்ணிை்கைைளுே் 
2022 ஜனவேி முதல் ஏப்ேல் வகே

• விடயங�கவளக�  கண� டறியும� ்வதொடர� விெொரவணகளுக�கொக 646 குடும�பங�கள�  ்வதொடர�பு ்வகொள�ளப�பட�டதுடன� , 
3 மபர� கொணொமல� ஆக�கப�பட�டதொக பதிவு ்வெய�யப�பட�டது; 

• கொணொமல� ஆக�கப�பட�ட 535 மபரது உற்வினர�களின�  �லன� கருதி, உளவியல� ரீதியொக உதவி ்வெய�யும� 1,742 
அமர�வுகள�  �டத�தப�பட�டன. இவ்ர�களில�  49 மபரது ்வபொருளொதொர, ெட�ட மற்�றும� �ிர�வ்ொக, கல�வி, சுகொதொர 
மதவவ்கவள �ிவற்மவ்ற்�றுவ்தற்�கொக உதவி ்வபற்க�கூடிய மவ்று இடங�களுக�கு அனுப�பப�பட�டொர�கள� ; 

• நுண�  ்வபொருளொதொர முன� முயற்�சி பயனொளிகள�  110 மபருக�கு அரெ மிருக வவ்த�திய, விவ்ெொய 
திவணக�களங�களின�  ஒருங�கிவணப�புடன�  வ்ணிக முகொவமத�துவ் ஆற்�ற்ல�  பயிற்�சிகள�  வ்ழங�கப�பட�டன; 

பாதுைாப்புச ்மசகவைள் ைட்டகள ேை்றுே் பணிை்குழாே் ைல்லூேியில் பாதுைாப்புச ்மசகவைள் ைட்டகள ேை்றுே் பணிை்குழாே் ைல்லூேியில் 
IHL பை்றிய ைருத்தேங்குIHL பை்றிய ைருத்தேங்கு
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தடுப்புை் ைாவல் நிகலகேைகளை் 
ைண்ைாணித்தல்

• �ொடு முழுவ்திலும� தடுத�து வவ்க�கப�பட�டுள�ள 260 மபவர தனித�தனியொக ்வென�று பொர�வவ்யிட�டதுடன� , இ��த 
விஜயங�களில�  கண� டறியப�பட�ட விடயங�களும� பரி��துவரகளும� �ம�பகமொன முவற்யில� சிவற்ெ�ெொவல 
உத�திமயொகத�தர�களுடன�  பகிரப�பட�டன;

• தடுத�து வவ்க�கப�பட�டுள�ள தமது உற்வினர�கவளப� பொர�வவ்யிடெ� ்வெல�வ்தற்�கொக 221 குடும�பங�களுக�கு பயணக� 
்வகொடுப�பனவு வ்ழங�கப�பட�டது;

• தடுப�புக� கொவ்ல� �ிவலயங�களில�  20 ்வெஞ்�சிலுவவ் ெங�க ்வெய�திகள�  பரிமொற்ப�பட�டதுடன� , 35 ்வெய�திகள�  
மெகரிக�கப�பட�டன;

• 5 தடுப�புக� கொவ்ல� �ிவலயங�களில�  தடுத�து வவ்க�கப�பட�டுள�ள 3,677 மபருக�கு சுகொதொர மற்�றும� ்வபொழுதுமபொக�குப� 
பண� டங�களின�  வ்டிவில� குறித�த்வதொரு ம�ொக�கத�திற்�குரிய உதவிகள�  வ்ழங�கப�பட�டன;

• 2 சிவற்ெ�ெொவல ெவமயலவற்கள�  புதுப�பிக�கப�படுவ்துடன�  தடுத�து வவ்க�கப�பட�டுள�ள 2,050 மபர� இதன� மூலம� 
�ன� வம ்வபறுவ்ொர�கள� ;

• ்வகொவிட�-19 ்வதொற்�றுப� பரவ்வல தடுத�து, அதவனக� கட�டுப�படுத�துவ்தற்�கொக ம�ர, ்வவ்லிக�கவட 
சிவற்ெ�ெொவலகளுக�கு தனி�பர� பொதுகொப�பு உபரணங�கள�  (PPE) அன� பளிப�பொக வ்ழங�கப�பட�டன. இவ்ற்�றில�  7,000 
PPE, ஒவ்�்வவ்ொருவ்ருக�கும� 50 லீற்�ற்ர� வகத� ்வதொற்�று �ீக�கிகள�, திரவ் ெவ்ர�க�கொரம� , மற்�றும� 200 உடல�  ெவ்ர�க�கொரக� 
கட�டிகள�  மபொன� ற்வவ்யும� உள�ளடங�கும� ;

• ம�ர சிவற்ெ�ெொவலக�கு நுண� கொட�டிக� கருவிகள�  1000 குழொய�கள�, அளவுமகொல�  நுண� குழொய�கள�  அடங�கலொக 
ஆய�வுகூட கருவிகள�  அன� பளிப�பொக வ்ழஙகப�பட�டன;

ஆட்ைள் ைாணாேல் மபான குடுே்பங்ைளின் 
மதகவைகள நிகைமவை்றுதல்
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• மொர�ெ� 9 முதல�  11 ஆம� திகதி வ்வர ICRC யும� , ்வ�ொங�்வகொங�  ்வெஞ்�சிலுவவ் ெங�கமும� இவண��து ஏற்�பொடு 
்வெய�த ஆசிய-பசுபிக� பிரொ��திய வ்ழக�கொடுமன� ற் மபொட�டியில� ்வகொழும�பு பல�கவலக�கழகத�வதப� 
பிரதி�ிதித�துவ்ப�படுத�தி குழு்வவ்ொன�று பங�மகற்�ற்து ;

• ஜனவ்ரி 24 முதல� 27ஆம� திகதி வ்வர குக�குமலகங�கவில� உள�ள இலங�வக ெமொதொன உதவி ்வெயற்�பொடுகளுக�கொன 
�ிறுவ்கத�தில�   ICRC குழு �டத�திய உயர� ெர�வ்மதெ மனிதொபிமொன ெட�டம�  (IHL) ்வதொடர�பொன �ொன� கு �ொள�  பயிற்�சி 
்வ�றியில� IHL மபொதனொசிரியர�கள�  20 மபர� (17 இரொணுவ், 2 கடற்�பவட, 1 விமெட அதிரப�பவட வீரர�கள� ) கல��து 
்வகொண� டொர�கள�

• ஐ�ொ பணிக�குழொம� உத�திமயொகத�தர�களுக�கொன பயிற்�சி்வ�றிவயத� ்வதொடர���த  30 உத�திமயொகத�தர�களுக�கு 
IPSOTSL இல�  மொர�ெ� 3ஆம� திகதி குக�குமலகங�வகயில� ICRC அவர�ொள�  அமர�்வவ்ொன� வற் �டத�தியது;

• மொர�ெ� 7 ்வதொடக�கம�  11ஆம� திகதி வ்வரயில� , ்வகொழும�பு கொலிமுகத�திடல�  ம�ொட�டலில� , ெொன� ்வரமமொவவ்ெ� 
மெர���த மனிதொபிமொன ெட�டத�திற்�கொன ெர�வ்மதெ �ிறுவ்க இரொணுவ்ப� பிரிவின�  பணிப�பொளர� மொர�க� மடக�கர�ஸ�  
மூலம� �டத�தப�பட�ட 'ஈடுபடுதலுக�கொன விதிமுவற்கள� ' என� ற் ஐ��து �ொள�  பயிற்�சி்வ�றியில� இலங�வகயின�  
ஆயுதப� பவடகவளெ� மெர���த 30 உத�திமயொகத�தர�கள�  பங�மகற்�ற்ொர�கள� ;

• மொர�ெ� 20ஆம� திகதி, புதிதொக ஸ� தொபிக�கப�பட�ட ்வகொழும�பு மதசிய பொதுகொப�புக� கல�லூரியில� ICRC �டத�திய 
'யுத�தத�தின�  புதிய ்வதொழில�நுட�பங�களும�, IHL உம�' என� ற் தவலப�பிலொன விரிவுவரயில� ஆயுதப� பவடகவளெ� 
மெர���த  உத�திமயொகத�தர�களும�, ்வபொலிெொரும� அடங�கலொக 31 உத�திமயொகத�தர�கள�  பங�மகற்�ற்னர�;

• கிவள அனர�த�த பதிலளிப�பு ்வதொழில�நுட�பங�கள�  மற்�றும� கூடொர முகொவமத�துவ்ம� பற்�றி 82 ்வதொண� டர�களுக�கு 
பயிற்�சி அளிக�கப�பட�டது;

• மனிதொபிமொனக� மகொட�பொடுகள�  மற்�றும� ெர�வ்மதெ ்வெஞ்�சிலுவவ் மற்�றும� ்வெம�பிவற் இயக�கம� ்வதொடர�பொன 14 
அமர�வுகள�  ஏற்�பொடு ்வெய�யப�பட�டன;

• அனர�த�த ெமயங�களில�  மனிதொபிமொனத� மதவவ்கவள �ிவற்மவ்ற்�றுவ்தன�  மீது கவ்னம� ்வெலுத�தும� வ்வகயில� 
ICRCஆனது இரொணுவ் கல�லூரியில� கூடொர முகொவமத�துவ்ம� பற்�றிய பயிற்�சி வ்ழங�கியது;

• பருவ்ப� ்வபயர�ெ�சி கொல�ிவலவய ெமொளிப�பதற்�கொக 1,600 படுக�வக விரிப�புகளும�, 1,300 பொய�களும� 
களஞ்�சியப�படுத�தி வவ்க�கப�பட�டன;

• மொவ்ட�ட மட�ட �ிகழ�ெ�சிகளில�  3 முதலுதவிெ� மெவவ்கள�  �டத�தப�பட�டன;
• ICRC-SLRCS யின�  �ொடளொவியரீதியிலொன 'குடும�ப ்வதொடர�புகவள மீள ஏற்�படுத�தல�  மதவவ் மதிப�பீட�டின� ' ஒரு 

கட�டமொக ்வதொவலமபசி மூலமொன மற்�றும� ம�ருக�கு ம�ரிலொன 55 ம�ர�கொணல�கள�  �டத�தப�பட�டன;

இலங்கை ெசஞ்்சிலுகவை்கு உதவுதல்

• ்வவ்லிக�கவட சிவற்ெ�ெொவலயின�  பிமரத அவற்க�கு வ்ொயுெ� சீரொக�கி இய��திரம� அன� பளிப�பொக வ்ழங�கப�பட�டது;
• சுகொதொர பரொமரிப�பின�  மீது கவ்னத�வதக� குவிக�கும� வ்வகயில� 5 தடுப�புக� கொவ்ல� �ிவலயங�களுக�கு 8 

விஜயங�கள�  மமற்�்வகொள�ளப�பட�டன
• ICRC யின�  உதவியுடன� , இலங�வகயின�  தடய ம�ொயியல� கல�லூரியின�  மூலம� �டத�தப�பட�ட 'தடுத�து 

வவ்க�கப�பட�டுள�ளவ்ர�கவள ெட�ட-மருத�துவ் ரீதியொக முகொவமத�துவ்ம� ்வெய�தல�' ்வதொடர�பொன 2 பயிலரங�குகளில�  
சிவற்ெ�ெொவல உத�திமயொகத�தர�கள�  38 மபரும� , ெட�ட மருத�துவ் உத�திமயொகத�தர�கள�  20 மபரும� பங�மகற்�ற்ொர�கள�.


