පර්යේෂණ දිනය
2019 මාර්තු 14
මාර්තු 14 දිනට යෙදී තියෙන පර්යේෂණ දිනෙ නිමිති ය ොට යෙන යෙෝතමී ොලි ා විද්යාලීෙ
ශිෂයාවන් සද්හා පවන්ත්වන් නට යෙදුන පර්යේෂණ දිනෙ ඉතා සාර්ථ අ ද්මි පැවන්ැත්වුණි.
යමහි ප්රධාන ආරාධිත යේශනෙ සිදු රන ලේයේ ාර්මි තාක්ෂණ ආෙතනයේ ප්රධාන පර්යේෂණ
විද්යාඥ ආදී ශිෂයා ආචාර්ෙ ඉයර්ෂා ය ෝට්යට්යෙොඩ මහත්මිෙ විසිනි .
එදින වන්ැඩසටහ

1
ලදී .
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යපළෙැස්ම පහත පරිදි යේ.

විදුහල්පතිතුමිෙ විසි

ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තිෙ පිළිෙනිමි

දිනයේ අරමුණ පැහැදිලි

රන



පර්යේෂණ කිරීයේ වන්ැද්ෙත් ම පාසල් අවන්ධියේ සිටම ඈති ර ෙැනීම තුළි
නවන් නිපැයුේ රන පාසල් ශිෂයාවන්ක් පිළිෙද්වන් ෙයේෂණ සඟරාවන් ප්රද්ර්ශනෙ
රමි අද්හස් ද්ක්වන්න ලදී.



යෙෝතමී දිෙණිෙ ටත් එයසේ කිරීමට අද් පැමිණ සිටින තම පාසයල් ආදී
ශිෂයාවන් ආද්ර්ශෙට ෙ නා යලසට ප්ර ාශ රන ලදී .
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තාක්ෂණ අංශයේ ශිෂයාවන් යක

ඩාඩාෙේ වන්යාපිතිෙ යද්වන්න අංෙෙ විෙ.



සීමිත ඉඩ ඩ ඵලද්ායී යලස භාවිතා කිරීම සද්හා සිරස් වන්ො ක්රමෙ ඔවු යක
වන්යාපිතිෙ යලස හදු වන්ා යද්න ලදී .



පාසල් භුමිෙ ඉඩ ඩ සීමිත ෙැවි යමම වන්ො ක්රමෙ වන්ඩාත් ුදදුුද ක්රමෙක්
යලස ඔවු හදු වන්ා යද්න ලද් අතර එෙ ක්රිොත්ම
රන ලද් ආ ාරෙ
පැහැදිලි රන ලදී.
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ආචාර්ෙ ඉයර්ෂා ය ෝට්යටයෙොඩ මහත්මිෙයක යේශනෙ ඊළඟ අංෙෙ විෙ.

 ජාති
තාක්ෂණ
ආෙතනයේ
ාර්ෙ භාරෙ පිලිෙඳ සරල
හැඳි වීමකි
පුදවන් පර්යේෂණ සඳහා මුලි
පාරිභාෂි වන්චන කිහිපෙක් හඳු වන්ා යද්න ලදී .

 යසොොෙැනීම
(Discovery) ,නිපැයුම (Invention),නවන්ය රණෙ
( Inovation) ෙන පද් අරුත් පැහදිලි රන ලදී.
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යේයට ට් ෙලපත්ර ලො ෙ න ලද් නිපැයුේ යලස



(
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සාර්ථ

පර්යේෂණ ෙණනාවන්ක් පිලිෙඳවන් විස්තර

රන ලදි

4
අවන්සාන අංෙෙ වූයේ යලෝ යේ රැකිො යවන්ළද්යපොල පිළිෙඳවන් රන ලද් ඉදිරිපත් කිරීමයි.
යමෙ වන්ිත්තීෙ විෂෙ ධාරායේ අංශ ප්රධාන ්රිසි ා ඩිලානි මහත්මිෙ සිදු රන ලදී .
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jsOsu;a yd fkdjsOsu;a hk l%u folu hgf;a wOHdmkh ,enSu ;+<ska ,nd .; yels
/lshd wjia:d ms<sn| fuys oS isiqjshka oekqj;a lrk ,os



fuu fkdjsOsu;a wOHdmkh ;+<ska /lshd mj;sk lafIaia;% ;u ksraudK l+i,;d
wkqj isoql< yels wjia:d f,i fudaia;r ksraudKhq q PdhdrEmlrKh y|qkajd fok
,os

