
මාධ්ය    ිවේදනයයි. 

 

ශ්රී  වය්ධනධ්යර ව  ශ්වව්ශ්නයාලය ය  ය ය  ිහාසාේේප  මු ප  මධනේපාතාමකමන  ය්  ිවමුම ම  ්ාජකවනවතය  නවි. 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය ර ජය   ජයUBL Cell (University Tech Transfer Office), ශ්සින් ජයසිර ජයඉති ා යේ ජයපළමු ජයපධනයේෂණාත්මක ජය

ු් ජයනිපැයුම ජය ්ාණිවකවණර ජයකිරීයමන් ජයය්ළඳයපාළ ජය  ජය වරගැනීම ජය ා ජය පධනයේෂණ ජය්ාණිවකවණර ජයකිරීයේ ජය  ජයු් ජය ප්ර්ුාා්ර් ජය

උය ා ජයාම ජයපළමු ජයපිර්ව ජයාබු ජයලය දී. ජය 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය යේ ජයද්ය ජය ජයශ්යා ජයඨය ර ජය ා ජයයකාළව ජයශ්වව් ජයශ්යාලය යේ ජයයීය ර ජයද්ය ජයශ්යාරාුර ජයනියරනවුර ජය

කවමින් ජය පධනයේෂණ ජය කණ්ඩාරයේ ජය  ාමාජිකරන් ජය යලය   ජය ආචාධනර ජය  යවනවා ජය ීරවයකනන්, ආචාධනර ජය  ජය කමල් ජය යපයධනවා, ම ාචාධනර ජය ජය

සුගන්ිකා ජයසුයධනෂව,  ජය   ජයම ාචාධනර ජය  ජය දුලය ානි ජය  ජය  ජයගුණය වකව, රු ජයම ත්ම ජය  ජයම ත්ීන්යගන් ජය මන්ශ්ා ජයපධනයේෂණ ජයකණ්ඩාරමක ජය ජය

ර යවනගාීත්්යරන් ජය් ව ජයගණුා්් ජයර වා ජයකවු ජයලය  ජයපධනයේෂණරක ජයප්රතිලලය ර් ජයයලය   ජයබිහිවූ ජය ජය"සුධනවු ජය  වයපන්වන්", ජයසිරලු ජය ජය

ආකාවයේ ජයඋණ ජයයවනග, ජයකැ ව  ජය   ජයප්රතිවයා්, අ ාත්මිකාා්ර, වව්ා ුාලය  ජයප්රා    ා ජයගුණාරක ජයයමන්ම ජයප්රතික්සිකාවකර් ජය

යලය   ජයක්රිරා ජයකවු ජයඅාව ජයද්ව ව ජය ා ජයබැ්ියාරා ජයආ ාු ජය  ා ජයප්රතිව්තිකවණ ජය්ධනපකර් ජයයලය   ජයක්රිරා ජයකවු ජයබ් ජය ාරනික් ජය

 ුාථ ජයකව ජයඇා. ජය 

යමම ජයඖෂපර ජයනිෂවපාුර ජයකව ජයයබා ජය ජය ැරීයේ ජයපූධනණ ජයඅයිතිර ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය ර ජයශ්සින් ජයබීේ ජයය ළ ජයකසු ජයලය ංකා ජය(ර ී) ජය

 මාගම ජයය්ා ජයප්වා ජයයු ජයලය  ජයඅාව ජය"සුධනවු ජය  වයපන්වන්" ජයනිෂවපාු ජයදිරත් ජයකිරීම ජය2021 ජයමාධනු ජය30 ජය්ු ජයඅඟ රු්ාා ජය ්  ජයවාවය ජය

අමාාය ජය ගරු ජය ම ාචාධනර ජය චන්ු ජය වරසුමු ජයම ාා ජය  ා අමාාය ජය ගරු ජය සිසිව ජය වරයකාඩි ජය ම ාා ඇුළු ආවාිා ජය ම ත්ම ජය ම ත්ීන් ජය
රැ කයේ ජයප්රපාුත්්යරන් ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලය යේ ජයදී ජයපැ්ැත්ශ්ණි. ජය 

යීය ර ජයය්කේ ජයප්ර්ධනපු ජයවාවය ජයඅමාායංවර ජයශ්සින් ජයයකායවනුා ජයඋ්දුව ජයමැඩලීම ජය ඳ ා ජයපත්කවු ජයලය  ජයවාතික ජයකමිටු් ජයශ්සින් ජයයීය ර ජය

ආයුධනයේර ජයුලය  ජයයමර ජයCovid ජය-19 ජයප්රතිකාව ජය ඳ ා ජයයරාාගා ජය ැකි ජය ජයඑ් ජයඖෂපර් ජයබ්ට ජයතිවණර ජයකව ජයඇති ජයඅාව, ජයයේ ජයපිළිබඳ් ජය

්ැඩිදුව ජය ාරනික ජයපධනයේෂණ ජයපැ්ැත්ීරමට ජයනිරමිාර. ජය 
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