
මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය 

ක ොළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

සබරගමුව විශ්ව විදයාලවේ විවශ්ෂ හින්දි පීඨයක් (Hindi Chair)  

ස්ථාපනය වෙවේ 

මහ ක ොමසොරිස් ක ෝපොල් බොග්කල් මහතො ප්රථම වරට 2023 ජනවොරි 

11 වන දින කබලිහුල්ඔය, සබර මුව විශ්ව විද්යොලකේ සංචොරය  නිරත විය. 

කමම සංචොරය අතරතුර එතුමො විශ්ව විද්යොලකේ විකශ්ෂ ICCR හින්දදි භොෂො 

පීඨයක් (ICCR Chair of Hindi Language) ස්ථොපනය කිරීම සඳහො වන 

අවකබෝධතො ගිවිසුම ට විශ්ව විද්යොලකේ උප කුලපති ආර්. එම්. යූ. එස්. කක්. 

රත්නොය  මහතො සමඟ අවකබෝධතො ගිවිසුමක් අත්සන්ද තැබීය. කමම 

අවකබෝධතො ගිවිසුම හරහො විශ්ව විද්යොලකේ හින්දදි භොෂො පොඨමොලො 

ඉ ැන්දීම සඳහො ඉන්දදියොකවන්ද මහොචොර්යවරුන්ද ලබො  ැනීමට හැකි වනු 

ඇත.  

2.  මහ ක ොමසොරිස්තුමො අලුතින්ද ස්ථොපනය  රන ලද් විකශ්ෂ ICCR හින්දදි 

පීඨකයහි ඉහළම ද්ක්ෂතො ද්ක්වන සිසුවො සඳහො පිරිනැකමන මහ 

ක ොමසොරිස්තුමොකග් රන්ද සම්මොනය ද් කමහිදී නිකේද්නය  කේය. විශ්ව 

විද්යොලය සහ මහනුවර සහ ොර මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය එක්ව 

සංවිධොනය  ළ හින්දදි  විතො තරඟකේ ජයග්රොහ  ජයග්රොහි ොවන්දට 

සහති පත් පිරිනැමීම ද් මහ ක ොමසොරිස්තුමො අතින්ද සිදු විය.  

3.  මහ ක ොමසොරිස්තුමො සබර මුව විශ්ව විද්යොලකේ සමොජ විද්යො සහ 

භොෂො පීඨය විසින්ද ප්රථම වරට සංවිධොනය  රන ලද් සමොජ විද්යො සහ භොෂො 

පිළිබඳ ජොතයන්දතර සමුළුකේ (ICSSL) ප්රධොන ආරොධිත අමුත්තො වශකයන්ද ද් 

සහභොගී විය. ICSSL සමුළුව ශොස්රඥයන්ද, පර්කේෂ යන්ද, ශිෂය ශිෂයොවන්ද 

සහ මහොචොර්යවරුන්දකග් සමොජ විද්යො සහ භොෂො ක්කේරයන්ද හි පර්කේෂණ 

කසොයො ැනීම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො විවෘත කේදි ොවකි. මහ 



ක ොමසොරිස්තුමො සහ උප කුලපතිතුමො විසින්ද කමහිදී පළමු ICSSL සමුළුකේ 

කවබ් පිටුව ද් විවෘත  රන ලදී.  

4.  කමම අවස්ථොව අමතමින්ද මහ ක ොමොසොරිස්තුමො තිරසොරභොවය සහ 

තිරසොර සංවර්ධන අභිමොතොර්ථ සම්බන්දධකයන්ද ඉන්දදියොකේ ජයග්රහණ 

ක නහැර ද්ැක්ීය. අග්රොමොතය නකර්න්දර කමෝදි මැතිතුමොකග් වද්න්ද සිහිපත් 

 රමින්ද එතුමො පැවසූකේ ප්රති භොවිතය, ප්රතිචක්ති රණය, ප්රති නිර්මොණය 

කිරීම, ප්රති නිේපොද්නය වැනි තිරසොරභොවය සඳහො වැද් ත් වන පියවර 

ඉන්දදියොකේ සංස් ෘති  ආචොර ධර්මයන්දහි ක ොටසක් වන බවයි. ශ්රී 

ලං ොවට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිේපොද්නය කිරීමට ඉහළ 

විභවතොවයක් ඇති බව අවධොරණය  ළ එතුමො ඉන්දදියොව තිරසොර 

බලශක්ති මූලොශ්රයන්දක න්ද විදුලිය නිපද්ීම සඳහො තවදුරටත් ශ්රී ලං ොව 

තුළ ආකයෝජනය  රන බව ප්ර ොශ  කේය. එකස්ම, ඉන්දදියොව අඛණ්ඩව 

විශ්ව විද්යොලයට සහකයෝ ය ලබො කද්න බවට ද් එතුමො සහති  විය.  

5.  අධයොපනය ඉන්දදියොව සහ ශ්රී ලං ොව අතර වැද් ත් සහකයෝගීතො 

ක්කේරයකි. මදුරොසිකේ තොක්ෂණය පිළිබඳ ඉන්දදියොනු ආයතනය සිය 

ශොස්රපති උපොධි පොඨමොලො ශ්රී ලං ො තොක්ෂණ විශ්ව විද්යොලය තුළ ආරම්භ 

 ර ඇත. කමයට අමතරව ශ්රී ලොංකි  සිසුන්ද සිය  ණන ට සෑම වසර ම 

විවිධ විෂය ධොරොවන්ද හි පළමු උපොධි පොඨමොලොවන්ද හි සිට ආචොර්ය උපොධි 

පොඨමොලොවන්ද ද්ක්වො පූර්ණ ශිෂයත්ව පිරිනැකම්. තව ද් ඉන්දදියොව ශ්රී ලං ොකේ 

උසස් අධයොපනය හද්ොරන ආර්ි  අපහසුතො ඇති සිසුන්දට ද් මූලය 

සහකයෝ ය ලබො කේ.  

 

*** 

ක ොළඹ  
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