
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 
 
 

වැඩබලන මහ ක ාමසාරිස්ුමා ක ාළඹ විශ්ව විද්යාලකේ වාර්ි  පර්කේෂණ 

පරිසංවාද්ය සඳහා සහභාගී කේ 
 

වැඩබලන මහ ක ොමසොරිස් විකනෝද් කේ. කේ බ් මහතො 2021කනොවැම්බර් 23 වන 

දින  ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලකේ වොර්ි  පර්කේෂණ පරිසංවොද්ය 2021 සඳහො සහභොගී විය. 

'අන්තර්විෂය ප්රකේශයේ හරහො ඵලද්ොයි පර්කේෂණ' යන කේමොව යටකේ පැවති කමම 

පරිසංවොද්ය සඳහො විකද්ශ අමොතය මහොචොර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතො, ක ොළඹ විශ්ව 

විද්යොලකේ උප කුලපති කයයෂ්ඨ මහොචොර්ය චන්ි ො එන්. වියයරේන මහේිය, විශ්ව 

විද්යොලකේ සම්භොවනීය ආදි විද්යොර්ීන්, විද්යොඥයන්, විශ්ව විද්යොලකේ ආචොර්යවරුන් සහ 

සිසුන් ද් සහභොගී විය. 

 

2.  කමම අවස්ථොකේදී ප්රධොන ආරොධිත අමුේතො වශකයන් අද්හස් ද්ේවින් වැඩබලන 

මහ ක ොමසොරිස්ුමො, කනොකබල් සම්මොනලොභී ගුරුකද්ව රවින්රනොේ තොක ෝර්ුමොකේ ශ්රී 

ලං ො සංචොරයන් ඇුළු කද්රට අතර පවතින ඓතිහොසි  අධයොපනි  සබඳතො පිළිබඳව 

සිහිපේ  කේය. ඉන්දියොනු මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලකේ ශ්රීපොලි 

මණ්ඩපකය්  ඉහළම අධයොපනි  ද්ේෂතො ද්ේවන සිසුවො කහෝ සිසුවිය සඳහො ගුරුකද්ව 

රවින්රනොේ තොක ෝර් රන් පද්ේ ම පිරිනැමීමට ද්  ටයුු කයොද්ො ඇති බව ද් එුමො 

සඳහන්  කේය. 

 

3.  2020 වසකර්දී නව යොති  අධයොපන ප්රතිපේතියේ හඳුන්වොදීම ඇුළු පසුගිය වසර 

කිහිපය ුළ ඉන්දියොනු රයය විසින්  නු ලැබූ අධයොපනි  ප්රතිසංස් රණ පිළිබඳව 

අවධොරණය  ළ වැඩබලන මහ ක ොමසොරිස්ුමො සඳහන්  කේ වර්තමොන අභිකයෝ යන් 

යය ැනීම සඳහො නවය විසඳුම් අවශය වන බවයි. කමය අන්තර්විෂය ප්රකේශයේ හරහො 

ළඟො  ර ත හැකි බව එුමො ප්ර ොශ  කේය. 2015 වසකර්දී ඉන්දියොකේ විද්යො සහ 

තොේෂණ කද්පොර්තකම්න්ුව විසින් එහි ඥොනන විද්යො පර්කේෂණ මුල්පිරීම යටකේ 

කයෝ  ො සහ භොවනොකේ විද්යොව සහ තොේෂණය නමැති නව පර්කේෂණ වැඩසටහනේ 

හඳුන්වො කද්න ලදී. ස්නොයු විද්යොව, වවද්ය විද්යොව, මකනෝ විද්යොව, ද්ර්ශනය යනොදි 

අන්තර්විෂය ප්රකේශයේ කමහිදී උපකයෝගී  ර ක න ඇත. 

 

4.  ඉන්දියොව සු සුවිසල් ද්ැනුම් ප්රොේධනය, ශේතිමේ අන්තර්විෂය ප්රකේශය, නව 

සමො ම් ආරම්භ කිරීම සඳහො පවතින හිත ර පරිසරය සහ රොයය-කපෞද් ලි  

සහකයෝගීතොවයන් කේුකවන් ඉන්දියොව 2021 වසකර්දී ක ෝලීය නකවෝේපොද්න ද්ර්ශ කේ 

46 වන ස්ථොනය ද්ේවො ඉහළ ක ොස් ඇති බව ද් එය 2015 වසකර්දී ඉන්දියොකේ ස්ථොනය වූ 81 

හි සිට සැලකිය යුු වර්ධනයේ බව ද් එුමො සඳහන්  කේය. මහ ක ොමසොරිස්ුමො 

කමහිදී අග්රොමොතය නකර්න්ර කමෝදි මැතිුමො විසින් COP26 සමුළුකේදී ප්ර ොශ  ළ පරිදි 

සවිමේ පියවර හරහො කද්ශගුණි  විපර්යොස පොලනය කිරීමට ඉන්දියොකේ අධිෂ්ඨොනශීලී 

 ැපවීම පිළිබඳව ද් අද්හස් ද්ැේවීය. 'පංචොම්රිේ' කලස හැඳින්කවන කමම අනො ත පියවර 

පහ ේලොස්ක ෝ නුවර දී විකශ්ෂ අවධොනයේ දිනො ේ අතර ශුද්ධ  ොබන් විකමෝචනය 

ශුනය කිරීමට වන ඉලේ ය සහ සමස්ත බලශේති සං ලනය ුළ පුනර්යනනීය 

බලශේතිකේ ද්ොය ේවය ඉහළ නැංවීමට අවධොරණය කිරීම කමහිදී වඩොේ  ැපී කපනිණ.  



 

5.  ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලකේ බහුවිෂය පර්කේෂණ මධයස්ථොනයේ වන සම ොලීන 

ඉන්දීය අධයයන සඳහො වන මධයස්ථොනය පිහිටුවීමේ සමඟ කද්රට අතර පිහිටුවන ලද් 

යොලයේ හරහො ඉන්දියොව සහ ශ්රී ලං ොව වැඩසටහන් රැසේ සොර්ථ ව ක්රියොේම   ර 

ඇති බව  වැඩබලන මහ ක ොමසොරිස්ුමො ප්ර ොශ  කේය. පුනර්යනනීය බලශේතිය, 

කද්ශගුණි  විපර්යොස, ආපද්ො  ළමනො රණය සහ තිරසොර සංවර්ධනය යන 

ේකෂ්ත්රයන්හි පවතින ශේතිමේ ද්විපොර්ශවි  සහකයෝගීතොවය සිහිපේ  ළ එුමො 

පර්කේෂණ සහ නකවෝේපොද්න වැඩිදියුණු කිරීම සහ සමොය ප්ර මනය උකද්සො කද්රට විසින් 

ලබො දී ඇති අවස්ථොවන්ක න් උපරිම ප්රකයෝයන  න්නො කලස සියළු විද්වුන්ක න් සහ 

ශොස්ත්රඥයන්ක න් ඉල්ලො සිටිකේය. 

 

 

*** 

 

ක ොලඹ 

2021 කනොවැම්බර් 24 


