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பே�ராதகை� �ல்ககைலக் கழகத்தின் விஞ்ஞா�த்துகை%சார்   �ட்டப்பின் கற்கைககள்

நிகைலய (PGIS)PGIS))  வருடாந்த  ஆய்வு மாநாட்டிகை�  (PGIS)RES)CON2019)) ஆரம்பித்து

கைவப்�தற்காக  இலங்கைகயின் முன்�ணி �ல்ககைலக்கழகத்தின் அழகா�தும்

�சுகைமயா�துமா� இந்த வளாகத்தில் பிரசன்�மாகியிருப்�தில் க�ருமகிழ்வகைடகின்பே%ன்.

�ல்பேவறு துகை%களில் உயர் தரத்திலா�  ஆய்வுககைள பேமற்ககாள்வதற்காக  பே�ராதகை�ப்

�ல்ககைலக்கழகம் இலங்கைகயில் மாத்திரமின்றி இப்பிராந்தியத்திலும் அதற்கப்�ாலும்

மிகவும் பிர�ல்யம் வாய்ந்தகதான்%ாகும் .  இலங்கைகயின் மிகவும் �கைழகைமயா�தும்

�ாரியதுமா� �ல்ககைலக்கழகத்தில் இன்று பிரசன்�மாகியிருக்கின்பே%ன் .  அத்துடன் க�ரும்

எண்ணிக்கைகயிலா�  விஞ்ஞா�த் துகை%சார் நிபுணர்களின் முன்�ால் நான் இன்று உகைர

நிகழ்த்துவதற்கா�  சந்தர்ப்�ம் கிகைடத்துள்ளது .  உண்கைமயில் இது க�ருகைமக்கும்

ககௌரவத்துக்கும் உரிய  விடயமாகும் .  இந்த  சந்தர்ப்�த்கைத வழங்கிய  பே�ராதகை�

�ல்ககைலக் கழகத்தின் விஞ்ஞா�த்துகை%சார்   �ட்டப்பின் கற்கைககள்

நிகைலயம் (PGIS)PGIS)) மற்றும் பிரதி துகைணபேவந்தருக்கு எ�து நன்றிககைள

கதரிவித்துக்ககாள்கிபே%ன்.

 

 கற்%கைல  வாழ்வின் மிகவும் உயர்வா�  இலக்கக�  கருதும் �ாரம்�ரியத்கைத

ககாண்ட  நாடுகளாக  இலங்கைகயும் இந்தியாவும் காணப்�டுகின்%� .  இங்கு புலகைமயும்

அறிவும் கமச்சப்�டும் அபேதபேநரம் புலகைமயாளர்கள் மிகவும் உயர்வாக

மதிக்கப்�டுகின்%�ர்.  உளவியல் மற்றும் க�ௌத்த  கற்கைககளுக்கு சமாந்தரமாக  கணிதம்

மற்றும் மருத்துவம் ஆகியவற்கை% புராத�  காலங்களில் கற்பித்த  நாலந்தா  மற்றும்



விக்ரம்ஷீலா ஆகியவற்றின் க�ருகைமக்குரியவர்களாக நாம் இருக்கிபே%ாம் .  இலங்கைககைய

பேசர்ந்த  லங்கா  ஜய�த்ரா  பே�ான்%  புலகைமயாளர்கள் இந்த  �ல்ககைலக்கழகங்களுக்கு

க�ருகைம பேசர்த்துள்ள�ர்.

 இலங்கைக சம சி%ப்புக்களுட�ா� �ாரம்�ரியத்கைத ககாண்டிருக்கின்%து .  உலகின்

மிகவும் �கைழகைமயா�  மருத்துவமகை�யின் எச்சங்கள் மிகிந்தகைலயில்

கண்டுபிடிக்கப்�ட்டுள்ளது.  அபேதபே�ால அநுராதபுரத்தில் புராத� நூலகங்களின் எச்சங்கள்

கண்டுபிடிக்கப்�ட்டுள்ள�.   கண்டுபிடிப்புக்கள் குறித்த  இலங்கைகயின் மிகவும் வலுவா�

மர�ா�து கி .மு.  5  ஆம் நூற்%ாண்டில் கட்டப்�ட்ட  �கைழகைமயா�  நீர்த்பேதக்கங்களில்

பிரதி�லிப்�தகை� காணமுடிகி%து .  அத்துடன் அகைவ இன்�மும் �யன்�டுத்தப்�ட்டு

வருகின்%�.

நவீ�  காலப்�குதிக்குள் புகும்பே�ாது எமது வலுவா�  உ%வுககைள இந்தியாவால்

கட்டி எழுப்�  முடிந்துள்ளது என்�தகை� நான் மிகவும் மகிழ்வுடன் கூறுகின்பே%ன் .

கதாழிநுட்�  மற்றும் விஞ்ஞா�  மனிதவலுவிகை� ககாண்ட  நாடுகள் �ட்டியலில்

உலகளவில் மூன்%ாமிடத்தில்  இந்தியா  தற்பே�ாது காணப்�டுகின்%து .  ஒரு சில

உதாரணங்ககைள குறிப்பிட்டு கசால்வதாக இருந்தால் கூகுள் கைமக்பேராகசாப்ட் கநாக்கியா

பே�ான்%  உலகளாவிய  �ாரிய  நிறுவ�ங்ககைள தகைலகைமதாங்கும் புலகைமயாளர்ககைள

இந்திய கல்வி நிறுவ�ங்கள் உருவக்கியுள்ள� .  நிலவுக்கும் கசவ்வாய்க்கும் நாம் எமது

கலங்ககைள அனுப்பியுள்பேளாம் .  உலகளாவிய  ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி

நிறுவ�ங்களிலும்  முதல்  ஆயிரம் நிறுவ�ங்களில் மூன்றில் ஒன்றுக்கும் அதிகமா�

கிகைளகள் இந்தியாவில் அகைமக்கப்�ட்டுள்ள� .  அத்துடன் பேராபே�ா  மூலமா�  சத்திர

சிகிச்கைச துகை%யில் உலகின் இரண்டாவது �ாரிய  சந்கைதகைய ககாண்ட  நாடாக  இந்தியா

விகைரவில் மாற்%ம்க�றும் .  கராட்டாகைவரஸ் மற்றும் பேX�ாடிடிஸ்   பி ஆகியவற்றுக்கு

எதிராக இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்த தடுப்பூசிகள் முன்�ணிவகிக்கும் நிகைலயில்

அபிவிருத்தி அகைடந்துவரும் நாடுகளில் இந்த  மருந்துகளின் விகைலககைள

குகை%ப்�தற்கும்  உதவியது.  2004  ஆழிப்பே�ரகைல காலப்�குதியில் இந்தியாவால்

உருவாக்கப்�ட்ட  எச்சரிக்கைக க�ாறிமுகை%யா�து உலகளவில் மிகவும் சி%ந்ததாக

உள்ளது. 

இந்தியாவில் உள்ள  IIT கான்பூர், IIT ரூர்கீ,  டில்லி �ல்ககைலக் கழகம் ,  கதற்காசிய

�ல்ககைலக்கழகம் பே�ான்% �ல்பேவறு �ல்ககைலக் கழகங்களுடன் பே�ராதகை� �ல்ககைல கழகம்

மிகவும் வலுவா� உ%விகை� ககாண்டிருக்கின்%து என்�தகை� ம�ப்பூர்வமாக குறிப்பிட



விரும்புகிபே%ன்.   �ரஸ்�ர  நலன்கள் அடிப்�கைடயிலா�தும் இகைணந்த  நிதி

அனுசரகைணயுடன் கூடியதுமா�  �ல்பேவறு திட்டங்களின் கீழ் இந்தியாவுக்கும்

இலங்கைகக்கும் இகைடயிலா� விஞ்ஞா�  மற்றும் கதாழில்நுட்�  ஒத்துகைழப்பு திட்டங்கள்

�ல  தற்பே�ாதும் முன்க�டுக்கப்�ட்டு வருகின்%� .  இந்த  நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் கீழ்

பே�ராதகை� �ல்ககைலக்கழகத்தின் �ல  புலகைமயாளர்கள் இந்திய  விஞ்ஞானிகளுடன்

இகைணந்து �ல  ஆய்வுககைள முன்க�டுத்துவருகின்%�ர் .  இவ்வா%ா�  �ல

ஒன்றிகைணவுககைள நாம் க�%பேவண்டிய அவசியம் உள்ளது.

 

 பேதசிய  அறிவு வகைலயகைமப்பில் (NKN)  NKN)   முதன் முதலாக  இகைணந்துககாண்ட

கதற்காசிய நாடாக இலங்கைக உள்ளது. இதன் மூலமாக இந்தியாவிலும் அதற்கு அப்�ாலும்

உள்ள  கிட்டத்தட்ட  1600  �ல்ககைலக்கழகங்களுடன் டிஜிட்டல் கட்டகைமப்பின் ஊடாக

கதாடர்புககைள பே�ணும் வாய்ப்புக்ககைள இலங்கைக �ல்ககைலக் கழகங்கள்

ககாண்டிருக்கின்%�.  

இலங்கைக மாணவர்களின் நலனுக்காக  நாம் ககாழும்பில் க�ாறியியல் �ட்டதாரி

தகுதித் பேதர்வு (NKN)  GATE)) மற்றும் IIT  நுகைழவு பேதர்வு ஆகியவற்கை% அண்கைமக்காலம் முதல்

ஆரம்பித்துள்பேளாம்.  கலாநிதி,  �ட்டப் �டிப்பு மற்றும் �ட்ட பேமற்�டிப்பு ஆகியவற்றுக்காக

இலங்கைக மாணவர்கள் 750  பே�ருக்கு வருடாந்தம் புலகைமப்�ரிசில்ககைள இந்திய

அரசாங்கம் வழங்கி வருகி%து .  இந்தியாவில் கற்�தற்கா�  சகல  தகவல்ககைளயும் ஒபேர

தளத்தில் ககாண்ட புதிய இகைணயத்தளம் ஒன்கை% நாம் அண்கைமயில் ஆரம்பித்துள்பேளாம் .

இந்திய  கல்வி நிறுவ�ங்களில் கவளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக  2500  ஆச�ங்கள்

ஒதுக்கப்�ட்டுள்ள�.  இந்த  சகல  வாய்ப்புக்ககைளயும் �யன்�டுத்துமாறு நான் இலங்கைக

மாணவர்களுக்கு அகைழப்பு விடுக்கின்பே%ன்.

இன்கை%ய  இகைளஞர்ககைள காணும்பே�ாது எதிர்காலம் குறித்த  சி%ந்த

நம்பிக்கைகயிகை� என்�ால் உணரமுடிகின்%து .  க�ரிதாக சிந்தித்தல்,  எல்கைலயற்% சிந்தகை�

வளம்,  முகை�தல் மற்றும் சிந்தகை� ,  நிகைலமா%ா  மாற்%ங்ககைள உருவாக்குதல் ஆகிய

தி%ன்ககைள ககாண்டவர்களாக இன்கை%ய இகைளஞர்கள் உள்ள�ர். அபிவிருத்திக்கா� �சி ,

ஆர்வம் மற்றும் துடிப்பு ஆகியவற்கை% அவர்களின் கண்களில் காணமுடிகி%து . எமது சி%ந்த

பேதசங்களின் எதிர்காலம் அவர்களின் கரங்களில் உள்ளது . எதிர்காலம் அவர்களுக்குரியதாக

இருக்கும் நிகைலயில் தாம் விரும்பிய  வடிவங்களில் அதகை� கசதுக்கபேவண்டியதும்

அவர்கள்தான்.  புதிய  ஆரம்�ங்களுக்கா�  சூழல் அகைமப்பிகை� உருவாக்குதல் ,

கதாழில்நுட்�ம்,  மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றுக்கா�  உணர்விகை� இந்திய  பிரதமர்



நபேரந்திர  பேமாடி ககாண்டிருக்கி%ார் .  “நாம் முகை�யாதுவிடில் முடங்கிவிடுபேவாம்”  எ�

அவர் அடிக்கடி கூறுவார்.

 

எ�துகைரகைய நிகை%வு கசய்வதற்கு முன்�தாக  இந்தியாவுக்கு இலங்கைக

எப்க�ாழுதும் விபேசடமா�கதன்�தகை� மீண்டும் வலியுறுத்திக்கூ%  விரும்புகிபே%ன் .

இந்தியாவி�ால் வழங்கப்�ட்ட  கவளிநாடுகளுக்கா�  உதவிகளில்  மிகப்�ாரிய

உதவித்திட்டமாக  இலங்கைகக்கா�  வீட்டுத்திட்டம் அகைமந்துள்ளது .  அபேதபே�ால

இலங்கைகயின் மிகவும் �ாரிய  �ல்ககைலக்கழக  பேகட்பே�ார் கூடம் ஒன்கை% ருகுணு

�ல்ககைலக்கழகத்துக்காக  அகைமத்து வழங்கியிருக்கிபே%ாம் .  நாடுமுழுவதும் தற்பே�ாது

பேசகைவயில் இருக்கும் 1990  அம்புலன்ஸ் பேசகைவகள் இந்தியாவால் வழங்கப்�ட்டகைவ .

இலங்கைகயின் கசாந்த முன்னுரிகைம பேதகைவகளின் அடிப்�கைடயிபேலபேய எமது அபிவிருத்தி

திட்டங்களும் அகைமந்துள்ள� .  அத்துடன் எமது திட்டங்களும் மக்ககைள இலக்கு கைவத்த

திட்டங்களாகபேவ காணப்�டுகின்%� .  சாதாரண  மக்களின் வாழ்வில் அகைவ பேநரடியா�

தாக்கங்ககைள ககாண்டிருக்கின்%� .  வடக்கிலிருந்து கதற்கு வகைரயிலும் பேமற்கிலிருந்து

கிழக்கு வகைரயிலும் அகைவ வியாபித்து காணப்�டுகின்%�. 

எதிர்கால  �யணத்திலும் இந்தியா  இலங்கைகயுடன் இகைணந்திருக்கும் .  உயிர்த்த

ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்�ர் இலங்கைகக்கு விஜயம் பேமற்ககாண்ட  முதலாவது

உலகத்தகைலவராக இந்திய பிரதமர் நபேரந்திர பேமாடி உள்ளார் .  இது மிகவும் முக்கியமா�

கசய்தியாக  இருக்கும் நிகைலயில் நீங்களும் அந்த  பேவறு�ாட்கைட காணமுடியும் .  இந்திய

சுற்றுலா  �யணிகள் மீண்டும் �ாரிய  எண்ணிக்கைகயில் இலங்கைகக்கு வருகைகதர

ஆரம்பித்துள்ள�ர்.  இத�ால் இலங்கைகயின் க�ாருளாதாரத்தின் சகல

வகைலயகைமப்புக்களும் மீண்டும் சுழல  ஆரம்பித்துள்ள� .  கசப்கடம்�ரில் இலங்கைகக்கு

வருகைகதந்த சுற்றுலா �யணிகளின் எண்ணிக்கைகயிகை� தரவு ரீதியாக  நாம் பேநாக்கி�ால்

இந்திய  சுற்றுலா  �யணிகளின் எண்ணிக்கைகயா�து இரண்டாவது உயர் வருமா�த்கைத

ககாண்ட சந்கைதயில் மூன்று மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

****************
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