
පේ�රාපේ�ණිය විශ්ව වි�්යාලපේ� වි�්යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනපේ� පර්පේ�ෂණ

සමුළුව අමතමින් ඉන්දීය මහ පේ$ාමසාරිස්තුමා විසින් සිදු $ළ පේ+ශනය

2019 ඔක්පේතා/බර් 11

ශ්රී ලං$ාපේ3 ප්රමුඛතම සහ හරිත විශ්ව වි�්යාලයක් වන පේමම සුන්�ර

පේ�රාපේ�ණිය විශ්ව වි�්යාලපේ� වාර්ෂි$ පර්පේ�ෂණ සමුළුව වන  RESCON

2019  සමාරම්භ කිරීපේම් අවස්ථාවට එක් වීමට ලැබීම මට ඉමහත් සතුටක් .

පේ�රාපේ�ණිය විශ්ව වි�්යාලය විවිධ ක්පේCත්රයන්හි ගුණාත්ම$භාවපේයන් ඉහළ

පර්පේ�ෂණ සඳහා ශ්රී ලං$ාව තුළ පමණක් පේනාව $ලාපය තුළ සහ ඉන්

ඔබ්බට� නම් �ැරූ විශ්ව වි�්යාලයකි. මා අ� සිටින්පේන් ශ්රී ලං$ාපේ3 විශාලතම

සහ පැරණිතම විශ්ව වි�්යාලපේ� බව මා �න්නවා .  මා පේම් $තා $රන්පේන්

වි�්යා ක්පේCත්රපේ� වි+වතුන් රැසක් ඉදිරිපිටයි .  පේමම අවස්ථාව මා හට විශාල

පේOෞරවයක්.  මා හට පේමම අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධපේයන් වි�්යා පශ්චාත්

උපාධි ආයතනපේ� අධ්යක්ෂතුමාට හා නිපේයා/ජ්ය උප කුලපතිතුමාට මා මාපේU

ස්තූතිය පු� කිරීමට $ැමතියි. 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං$ාව යන රටවල් පේ�$ම පැවත එන්පේන් �ැනුම

ලබාOැනීම ජීවිතපේ� පරම අරමුණ වන බව සැලකූ, �ැනුම සහ ප්රඥාව අOය

$ළ,  වි+වතුන් අප්රමාණ පේOෞරවා�රයට පත් $ළ පේපාපේහාසත් සංස්$ෘතියකින් .

වෛව�්ය වි�්යාව සහ Oණිතය වැනි විෂයන් පේමන්ම පේබෞ+ධ ඉOැන්වීම් සහ

�ර්ශනය වැනි විෂයන්� උOන්වන ල� නාලන්�ා සහ වික්රමශීලා වැනි පුරාණ

උසස් අධ්යාපන මධ්යස්ථානයන් හි සාඩම්බර උරුම$රුපේවා/ අපි පේවමු .  ලං$ා

ජයබද්ර වැනි ශ්රී ලාංකි$ වි+වතුන් පේමම විශ්ව වි�්යාල තවත් වර්ණවත් $ළා. 

ශ්රී ලං$ාව  සතුව�  එවැනිම  විශිCට  උරුමයක් පවතිනවා .  පේමහිදී,

මිහින්තලපේයන් හමුවූ ,  පේලාව පැරණිතම පේරා/හල යැයි පේබාපේහා/  පේ�පේනකු

විශ්වාස $රන පේරා/හපේල් නටබුන් පිළිබඳව මා විපේශ්ෂපේයන් සඳහන් කිරීමට

$ැමතියි. පැරණි පුස්ත$ාලවල නටබුන් අනුරාධපුරපේයන් හමු වී තිපේබනවා. ක් 
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රිස්තු පූර්ව පස් වන සියවපේස් පමණ පේOාඩනOන ල�, අ� �ක්වාම පරිහරණය

$රනු ලබන විශාල වැ3 තුළින්� පිළිඹිබු වන්පේන් ශ්රී ලං$ාපේ3 ශක්තිමත්

නව්ය$රණය සම්ප්ර�ායයි. 

නූතන යුOය පිළිබඳව අවධානය පේයාමු කිරීපේම්දී, ඉන්දියාව සිය ශක්තීන්

මතින් පේOාඩනැගීමට සමත්ව ඇති බව මා ප්ර$ාශ කිරීමට සතුටුයි .  පේම් වන

විට පේලා/$පේ� පේතවන විශාලතම වි�්යා සහ තාක්ෂණ ශ්රම බල$ාය ඉන්දියාව

සතුයි. ඉන්දියානු අධ්යාපන ආයතන ගූOල්, මයිපේක්රාපේසාෆ්ට් සහ  පේනාකියා වැනි

පේOා/ලීය සමාOම්හි ප්රධාන තනතුරු �රන පු+Oලයන් බිහි $ර තිපේබනවා .  අප

අපපේU අභ්යව$ාශ  යානා  චන්ද්රයා  සහ  අඟහරු පේවත  යවා  තිපේබනවා.

පර්පේ�ෂණ සහ සංවර්ධනය සඳහා පේලා/$පේ� වැඩිම විය�මක් �රන සමාOම්

�හස අතරින් තුපේනන් එ$$ටත් වැඩි ප්රමාණයක් සිය මධ්යස්ථාන ඉන්දියාපේ3

පිහිටුවා තිපේබනවා. පේරාපේබා/ තාක්ෂණය ඔස්පේස් සිදු $රන සැත්$ම් පේ�වනුවට

වැඩිම ප්රමාණයක් සිදු $රන රට බවට ඉන්දියාව නුදුපේර්දීම පත් වනු ඇති .

පේරාටාවයිරස් සහ පේහපටයිටිස් B පේරා/Oයන්ට එපේරහිව ඉන්දියානු වි�්යාඥයන්

විසින් පේසායාOන්නා ල� එන්නත් නව ප්රවණතාවයක් ඇති $ර තිපේබනවා .

එය සංවර්ධනය පේවමින් පවතින පේබාපේහා/මයක් රටවල පේමම එන්නත්හි මිල

සැලකිය යුතු පේලස අඩු කිරීමට �ාය$ වී තිපේබනවා .  එපේස්ම  2004 සුනාමි

ව්යසන සමපේ�දී ඉන්දියාව විසින් නිර්මාණය $රන ල� අනතුරු ඇඟවීපේම්

ප+ධතිය පේලාව පේහාඳම අනතුරු ඇඟවීපේම් ප+ධති වලින් එ$ක්. 

පේ�රාපේ�ණිය විශ්ව වි�්යාලය IIT  ඉන්දියා,  IIT  $ාන්පූර්, IIT  රූර්කී,  දිල්ලි

විශ්ව වි�්යාලය සහ �කුණු ආසියානු විශ්ව වි�්යාලය වැනි  ඉන්දියාපේ3 විවිධ

අධ්යාපන ආයතන සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාපේOන යන බව

�ැකීමට  ලැබීම  Oැන  සතුටුයි.  අපේන්යන්ය වශපේයන් උනන්දුවක් �ක්වන

මාතෘ$ා මත ප�නම් වූ විවිධ ව්යාපෘතීන් සඳහා ඒ$ාබ+ධව අරමු�ල් සපයනු

ලබන සහපේයා/ගීතා  ව්යාපෘතියක්� පේ�රට අතර පවතිනවා.  පේමම ව්යාපෘතිය

යටපේත් පේ�රාපේ�ණිය විශ්ව වි�්යාලපේ� වි+වතුන් රැසක් ඉන්දීය වි�්යාඥයන්
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සමඟ සක්රීයව $ටයුතු $රනවා .  අප පේ�රට අතර සහපේයා/ගීතාවය තවදුරටත්

ඉහළ නැංවිය යුතුයි. 

ජාති$ �ැනුම් ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වූ පළමු �කුණු ආසියානු රාජ්යය

වන්පේන් ශ්රී ලං$ාවයි. පේම් හරහා ශ්රී ලං$ාපේ3 විශ්ව වි�්යාල වලට ඉන්දියාපේ3

සහ ඉන් පිටත පිහිටි විශ්ව වි�්යාල 1600 $ට පමණ ඩිජිටල් ප්රපේ3ශය හිමි

පේවනවා. 

ශ්රී ලාංකි$ සිසුන් උපේ�සා IIT ඒ$ාබ+ධ ප්රපේ3ශ විභාOය සහ ඉංජි පේන්රු

වි�්යාව  සඳ හා උපාධිධාරී අභිපේයා/O්යතා පර්පේ�ෂණය මෑත$ සිට පේ$ාළඹදී

පැවැත්වීමට $ටයුතු පේයා�ා තිපේබනවා.  ඉන්දියානු රජය ශ්රී ලාංපේක්ය සිසුන්ට

වාර්ෂි$ව උපාධි,  පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්යත්ව 750ක් ලබා

පේ�නවා.  ඉන්දියාපේ3 සියලු අධ්යාපන  අවස්ථාවන් පිළිබඳ පේතාරතුරු එ$ම

තැනකින් ලබා Oත හැකි Study in India නමැති නව පේවබ් අඩවියක්� අප

විසින් විවෘත $ර තිපේබනවා .  විපේ+ශීය සිසුන් 25,000$ට වැඩි පිරිස$ට

ඉන්දියාපේ3 විශ්ව වි�්යාලයන්හි ඉOනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා පේ�නවා.  පේමම

අවස්ථාවන්පේOන් ප්රපේයා/ජන Oන්නා පේලස මා ශ්රී ලාංපේක්ය සිසු සිසුවියන්පේOන්

ඉල්ලා සිටිනවා. 

අ� තරුණ ප්රජාව �කින විට මට විශාල සුබවාදී බවක් �ැපේනනවා .

විශාල සිහින �ැකීමට,  රාමුපේවන් පිටත සිතීමට සහ නව සං$ල්ප ඉදිරිපත්

කිරීමට,  නව්ය$රණයට සහ පර්වර්තනීය පේවනස්$ම් සිදු කිරීමට තාරුණ්යයට

හැකියි. සංවර්ධනය සඳහා �ැඩි $ැමැත්තක් මා ඔවුන්පේU �ෑස් තුළින් �කිනවා .

අප  පේ�Cඨ  ජාතීන් පේ�පේ$හි අනාOතය  රැඳී පවතින්පේන් ඔවුන් මතයි .

අනාOතය ඔවුන්ට අයිති බැවින් එය ඔවුන්ට අවැසි පේලස ස$සා Oත යුතුයි .

ඉන්දීය අග්රාමාත්ය නපේර්න්ද්ර පේමා/දි නව්ය$රණය ,  තාක්ෂණය සහ අලුපේතන්

ආරම්භ  $රන  සමාOම් සඳහා  සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය  කිරීම

සම්බන්ධපේයන් �ැඩි උනන්දුවක් �ක්වනවා. “නව්ය පේ+ පේනාතනන්පේන් නම් අප

එ$ම තැන සිටින  බව එතුමා නිතර පවසා තිපේබනවා” බව එතුමා නිතර පවසා තිබෙනවා . 
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මාපේU පේ+ශනය  අවසන් කිරීමට  මත්පේතන් ,  ශ්රී ලං$ාව  ඉන්දියාවට

සුවිපේශ්ෂී වන බව අවධාරණය කිරීමට $ැමතියි .  ශ්රී ලං$ාපේ3 ක්රියාත්ම$

ඉන්දියානු නිවාස ව්යාපෘතිය ඉන්දියානු ප්ර�ාන යටපේත් විපේ+ශ රට$ ක්රියාත්ම$

$රනු ලබන විශාලතම ව්යාපෘතියයි. එපේස්ම, ශ්රී ලං$ාපේ3 විශ්ව වි�්යාලයක් සතු

විශාලතම  ශ්රවණාOාරය  අප  රුහුණ  විශ්ව  වි�්යාලපේ� ඉදි$ර  තිපේබනවා .

ඉන්දියාව විසින් ලබා දුන් 1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ පේස්වය �ැන් දිවයින පුරා

ක්රියාත්ම$යි.  ශ්රී ලං$ාව  සමඟ  අපපේU සංවර්ධන  සහපේයා/ගීතාවය  ප�නම්

වන්පේන් ශ්රී ලං$ාපේ3 ප්රමුඛතා මතයි .  අපපේU ව්යාපෘතීන් ක්රියාත්ම$ වන්පේන්

ජනතාව පේක්න්ද්ර පේ$ාට පේOනයි. එම ව්යාපෘතීන් මගින් සාමාන්ය ජන ජීවිතයට

ඍජු බලපෑමක් ඇති පේවනවා .  උතුර සිට �කුණ �ක්වා�  බස්නාහිර  සහ

නැපේOනහිර  �ක්වා�  දිවයින  පුරාම  අපපේU ව්යාපෘතීන් ක්රියාවට  නංවා

තිපේබනවා. 

ඉන්දියාව ශ්රී ලං$ාපේ3 සංවර්ධන Oමන් මපේUදී තවදුරටත් සහපේයා/Oය

�ැක්වීමට සූ�ානම්.  පාස්කු ඉරු දින ප්රහාරපේයන් පසුව ශ්රී ලං$ාවට පැමිණි

පළමු පේලා/$ නාය$යා වන්පේන් ඉන්දීය අග්රාමාත්ය නපේර්න්ද්ර පේමා/දි මැතිතුමායි.

එම සංචාරය මගින් වැ�Oත් පණිවුඩයක් ලබා දුන්නා .  ඒ තුළින් ඇති වූ

පේවනස ඔබට �ැ$ Oැනීමට පුළුවන්. ශ්රී ලං$ා ආර්ථි$පේ� සියලු අOය �ාමයන්

උත්පේත්ජනය  $රමින් ඉන්දියානු සංචාර$යින් නැවතත් විශාල  පේලස  ශ්රී

ලං$ාවට පැමිපේණනවා. සැබවින්ම, පසුගිය සැ�තැම්බර් මස සංචාර$ පැමිණීම්

පේ�ස බැලීපේම්දී පේපනී යන්පේන් ඉන්දියාපේවන් පැමිණි සංචාර$යින් සංඛ්යාව

පේ�වනුවට වැඩිම සංචාර$යින් පැමිණි රපේටන් පැමිණි සංචාර$යින් Oණන

පේමන් පේ�ගුණයක් වන බවයි. 
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