1.

විදේශ අධ්යපන චරීකව සඳහ එක්වු 01
කණ්ඩයදේ සමජික නම දේඛනය.

2.

ඉන්දීය අධ්යන චිකකව වඩසහහන් විසරයය.

3.

NIIT විශව විද්යලය ය ම්ේයන පළ න නයඹුේ සනනය.

4.

Anil Agruwal Enviroment Training Institute Rajasthan.

5.

දයෝහේ හ සයම්ක අපද්රවය කළමනකය

6.

Whyte Organic සත්ව දගොවිදපොළ නයඹිම.

7.

හජ් මහේ අග්ර නගයය.

8.

දිේලි උමං දුේිකය දකෞතුකගයය.

9.

ඉන්දීය පිකසය අමරයංශය (Paryavaran Bhawan).

10.

IGI ගුවන් දරොටුපලය  .

මධ්යසනනය.

2

විදේශ අධ්යපන චරීකව සඳහ එක්වු ක කණ්ඩයදේ
සමජික නම දේඛනය



නායක

-

සුනිල් උඩුක මශතා
අධයක්ෂක
ඳරිවර අධයාඳන ශා දුනුල ක රිරි අ අ ය



උඳ නායක

-

එඅ.ඩී.ජයසිරි
විදුශල්ඳති
ශ්රිඳා ව විදයාය - ශොරණ



වාමාජිකයින්

-

1. ටී.එඅ.ජී.දිල ග වි්මජි ක බණ්ඩාර
ශ්රිඳා ව විදයාය
2. එඅ.එන්.එච්.ඉමාා මාධවී
ශ්රිඳා ව විදයාය
3. යෂිකා තරින්දි මුණසි ශ
ශ්රිඳා ව විදයාය
4. යු. ක්ෂ.ාමික ඉමන්ත
රිච්මන්ඩ් විදයාය
5. ක්ෂ.ජී. විශන්ග ව කවර
බෝධිමළුල විදයාය

3

ශ්රි ලය ංක අධ්යයන චිකකව
2 ක9 සප්රේබර් ක5 සිහ 2ක ද්ක්ව
වඩසහහන් විසරයය
දිනය

දේලය ව

වඩසහහන

2 ක9. 9.ක5

ප.ව 8.

නවදිේලියහ ලය ඟවීම හ නවරන සිේවර් දෆන්ස
දහෝහලය ය, දිේලිය.

2 ක9. 9.ක6

දප.ව 6.3 - 7.ක5

උද්්සන ආහයය

දප.ව 7.ක5 - 7.3

නීේයන NIIT විශවවිද්යලය යහ යම සඳහ බසයනයහ
දගොස සුද්නේ වීම.
NIIT ම්ේයන විශව විද්යලය ය නයඹීම

දප.ව ක .3 - ක2.3
ප.ව ක2.3
ප.ව 2.3 - 4.

යජසනන ම්ේලි පිහිටි AAETI ආයරනය දවර යමහ
සුද්නේවීම
දිව ආහයය - AAETI ආයරනය

ප.ව 4.

ඉන්දීය විද්ය හ පිකසය මධ්යසනනය පිිබබඳ හිනන්වීම

- 4.ක5

ප.ව 4.ක5 - 5.

AAETI සංචයය - DWWTS

ප.ව 5.

ඉන්දීය විද්ය හ පිකසය ආයරනය විසින් පිකසිකක
අධ්යපන කකක සහ හිකර පසේ වඩසහහන පිිබබඳ
සකච්ඡ කිරීම
විදේක කලය ය

- 5.3

ප.ව 5.3 - 7.
ප.ව 7.
2 ක9- 9-ක7

සිහ

දප.ව 7.3 - 8.ක5
දප.ව 8.
දප.ව 7.3 - 8.ක5
ප.ව ක2.

-ක2.ක5

සංසකෘතික සන්ධ්යව හ යරි ආහයය - AAETI
ආයරනය
උද්්සන ආහයය - AAETI ආයරනය
යජසනන HOSWIN ජජව විද්ය අපද්රවය ද්හන
මධ්යසනනය දවර යමහ සුද්නේවීම
යජසනන HOSWIN ජජව විද්ය අපද්රවය ද්හන
මධ්යසනනය නයඹිම
AAETI ආයරනය දවර නවර යමහ සුද්නේ වීම

ප.ව ක.3 - 2.3

දිව ආහයය - AAETI ආයරනය

ප.ව 2.3 -2.45

WHYTE ORGANIC FARMS නයඹීමහ යම සඳහ
සුද්නේ වීම
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2 ක9. 9.ක8

ප.ව 3.3 - 4.3

WHYTE ORGANIC FARMS නයඹීම

ප.ව 4.3

AAETI ආයරනය දවර නවර යමහ සුද්නේ වීම

ප.ව 7.3

යරි ආහයය - AAETI ආයරනය

දප.ව 5.3 - 6.

සුද්නේවීම හ උද්්සන ආහයය

දප.ව කක.

TAJ MAHAL නයඹීම

ප.ව 3.

- 2.3
- 4.

දිව ආහයය

- 8.45

නව දිේලියහ ලය ඟවීම - යත්රී ආහයය SIVER FANS
දහෝහලය ය
උද්්සන ආහයය

ප.ව 8.
2 ක9- 9-ක9

ප.ව 8.

ප.ව ක .3 -ක2.3

2 ක9. 9.2

ප.ව ක2.3

EDMC දගොඩනගිලි ඉදිකිිකම හ විනශකිිකදේ අපද්රවය
පිකශ්රය නයඹීම
දිව ආහයය සඳහ පිහත්ව ය්ම

ප.ව ක.3 - 2.3

දිව ආහයය

ප.ව 2.3

DMRC දකෞතුගයය දවර යමහ සුද්නේ වීම

ප.ව 3.10- 4.30

DMRC දකෞතුගයය නයඹීම

ප.ව 4.3

නවරනහ නවර පමිණිම හ යත්රී ආහයය

දප.ව 7.3 -8.

උද්්සන ආහයය

දප.ව 9.

ASOLA BHATTI වනජීවී අභයභූමිය නයඹීම

-ක2.

ප.ව ක2.

ප.ව 4.

ඉන්දීය විද්ය හ පිකසය මධ්යසනනය දවර නවර
පිහවීම
දිව ආහයය හ සහතික පත්ර ුදද්නය ,කණ්ඩයේ
ඡයරූප ගනීම
PARYAVARAN BHAWAN ,MMOEFCC සඳහ
පිහත්වීම
PARYAVARAN BHAWAN ,MMOEFCC සංචයය හ Q
& A සසිය
විදේකය

ප.ව. ක2.3 - ක.

IGI ගුවන්දරොටුදපොලය  ද්ක්ව පිහත්වීම

ප.ව ක2.3 -2.
ප.ව 2.
ප.ව 3.

2 ක9. 9.2ක

- 4.
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පළ න දිනය

:-

2 ක9. 9.ක6

නයඹුේ සනනය

:-

NIIT විශව විද්යලය ය ම්ේයන

විදශේෂිරවය

:-





ශක ආශ්රිරව පවතින පිිකසිදු වරය දපරීම තුලින් පිිකසිදු කය
දගොඩනගිලිතුලය හ ඇතුළු කිිකම

අපහ ලය බගර හකි ආද්ර්ශයන්
1.
2.
3.
4.
5.
6.

කු ේ ති බන පිරිසිදු ලාතය අඩු වියදමරින් භාවිතයට ගුනීම.
දිනඳතා වියදම අඩුවීම.
අඩු යන්ත්ර සුත්ර භාවිතය.
ව්ලභාවික ලාතය භාවිතා රිරීම.
නඩ කතුල අලම වීම.
ව්ලාභාවික පිරිසිදු ලාතය භාවිතය මගින් රීර වෞඛ්යය සුැකරිම.
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 විදශේෂිරවය

:- ව්ලභාවික සර්යා ෝකය ගොඩනුගි ව තු භාවිතය

 අපහ ලය බගර හකි ආද්ර්ශයන්
1. ව්ලාභාවික ආ ෝකය භාවිතය
2. විදු ව බි අඩුවීම
3. උඳකරණ වියදම අඩුවීම
4. මශල් ගොඩනුගි වල තට්ටු අතරද ලාතය හුලමාරු වීම
5. ව්ලභාවික සුර්යා ෝකය භාවිතය නිවා රිර වෞඛ්යය ැකකීම
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දද්දවම් නයඹුේ
සනනය

:-

විදශේෂිරවය

:

Anil Agruwal Environment Training Institute ,
Nimli,Rajasthan
සවභවික වශදයන් ජලය  පිිකපහදු පේධ්තියක් දයොද් ගනී.

වද්ගත්කම :








මම ආයතන ේ ඳරිශරණය ක රන අඳජය පිරිඳශදු රිරීම
වශා ව්ලාභාවික ක්රම දදයක්ෂ යොදා ගනී
මම ආයතන ේ ප්රධාන ල යන් ගොඩනුගි ව 33 ඳලී.. එනඅ
න්ලාසිකාගාරය , ේන ාාල ශා මුළුතුන් ගය
මම ගොඩනුගි ව අතරින් න්ලාසිකාගාරයන් ශා
ේනාා ලන් පිටලන ජය RAN WATER COLLECTION
TANK එකකට යොමු කරයි.
මුළුතුන් ගයි ඳලතින ජය OIL AND GREASE TRAP අඩ ගු
ටු රියකට යොමු කරන් න් එහි තල් ව්ලාභාලයක්ෂ ඳුලතිය ශුරි
නිවාය.
ඳසුල ටු රි 33 ක තුළින් පිරිඳශදු ලන අඳජය ඳසුල එම ටු රියට
එකතු ද. අනතුරුල ගල් ව්ථර රිහිඳයක්ෂ තු වන් එම ජය බුවයයි.
ඉන් අනතුරුල canna indica ාකය රෝඳනය කර ඇති
ටු රියකට එම ජය යොමුකර තලදුරට ක එම ජ ේ ඳලතින බුර
ෝශ ඉල ක කරයි. මම ාකලට බුර ෝශ අල ේණය
කරගුනීමට ශුරියාලක්ෂ ඳලති.
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දද්වන දිනය

:-

2 ක9. 9.ක7

නුරඹුඅ ව්ථානය

:-

රෝශල් ශා වායනික අඳද්රලය කෂමනාකරණ
මධයව්ථානය
රාජව්ථානය

විදශේෂිරවය

:-



රාජව්ථාන් ප්ර ේ ේ අලට ඇති රෝශල් ශා වඅබන්ධවී
ඒලා ේ ඇති රවායනික අඳද්රලය ක්රමල ක ව ප්රතිකක්ෂ්රීකරණය
රිරීම වශා මිනිවාට ශානියක්ෂ නොලන අයුරින් වි ේෂිත
බශාලුඅලට එකතු කරනු බයි.



එම අඳද්රලය වි ේෂිත බොයි ල්රුලක්ෂ මගින් ඳරිවරයට ශානියක්ෂ
නොලන වේ අධි තාඳ යන් පුලුව්වා දුමීම සිදු ක ර්.

අපහ ලය බගර හකි ආද්ර්ශයන් :




ජීවින්හ හිරකය දලය ස අපද්රවය බහය කිරීම
විවෘර දලය ස භවිරවහ ගනු ලය බන ක්රියවලියක් වීම
දමමගින් දද්වන අදියයයන් තුළ පිකසය දෂ යන් වීම
වලය ක්වීම
සුළු ක්රියවලියක් වීම
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දද්දවම් නයඹුේ
සනනය
විදශේෂිරවය

::-

WHYTE ORGANIC සත්ව දගොවිදපොළ නයඹිම



දකොළපහ ර දකොළ ගසක්වත් දනොමතිව කිික
එළදද්නුන් නඩත්තු කිිකම
කිිකපිටි ම්ශපද්න දනොකය කේ රබගන්න දියය කිික
පම ක් ම්ශපද්නය
තිිකගු හ ආහය ම්ශපද්න ද්රවයවලය  බහය වන ශක
දකොහස ක්ලි කය සතුන්හ ලය බ දී සතුන් නඩත්තු කිරීම
සිදුකයයි. එබවින් ආහය සඳහ යන වියද්ම අවම කය
ගම්මින් කිික ම්ශපද්නය සිදුකයයි.
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දරවන දිනය

:-

2 ක9. 9.ක8

නයඹුේ සනනය

:-

හජ් මහලය  - අග්ර නගයය

විදශේෂිරවය

:

මම ටාජ් මශල් මන්දිරය පිහිටා ඇ ක  ක ඉන්දියා ද අග්රා
නගර ේ ලන අතර මය ඉන්දීය ජනතාල තුෂද, මශ ක
ආකර්නයක්ෂ උ කඳාදනය කෂ ව්ථානයරි.



මෝගල් අධිරාජය ේ ප්රබ වාමාජික යු  ලන වාජශන් විසින් තම
ආදරණිය බිරි මුන්ටාව් මශල් වශා මම මන්දිරය නිර්මාණය
කොට ඇති අතර මය භාරී.ය වමාජ ේ ආදර ේ ජීලමාන
ව ක්ෂතයක්ෂ ව වකනු බයි.



ඒ අනුල ඉතාම ක අ කාර ව නිර්මාණය කර ඇති මම
මන්දිරය තුෂ රිරිගරුඬ කුටයඅ රාශියක්ෂ දුකගත ශුරි අතර ඒලා
ඉතා අ කාර ව නිමලා ඇත.
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තලද මුනටාව් මශල් ේවීය ේ මන්ම ඉන් ඳසුල මියගිය වාජශන්
රජු ේද වො ශොන් කො ක මම මන්දිරය තුෂ දුකගත ශුක.
වාජශන් කොතරඅ ආදරයරින් මම මන්දිරය ඉදි කෂ, අලවන්
කා ේ මහිම සිරකරු ලු  වී මිය යාමට ඔහුට සිදුවිය.



ක වේ ලත ක අද ලන විට විා දව් වි දව් ව කාරකයින්
පිරිවක ේ සි ක ඇදග ක මන බඳිනා වොඳුරු සිහිලටනයක්ෂ බලට
ටාජ් මශල් මන්දිරය ඳ කල ඇත.



යු නව් කෝ ෝක උරුම ව විධානය විසින් 1983 ලර් ේ දී
මය ෝක උරුමයක්ෂ බලට ප්රකා කොට ඇත.
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සිේවන දිනය

:-

2 ක9. 9.ක9

නයඹුේ සනනය

:-

දිේලි උමං දුේිකය දකෞතුගයය

විදශේෂිරවය

:

මය දිල් ව ප්රාන්ත ේ ප්රලාශන වේලාලට ඉතා ඉශෂ
දායක කලයක්ෂ වඳයන උම දුඅරිය වේලාලරි.



මම කෞතුකාගාරය උම දුඅරිය වේලා ද අී.තය
වඅබන්ධල අඳට මනාල ලටශා ගුනීම උඳකාරි විය.



දුනට දිල් ව ප්රාන්ත ේ ප්රලාශනය උ දවා උම දුඅරිය 39 ක්ෂ
වේලා ද යොදලා ඇති අතර දිනකට එමගින් වේලය
බාගන්නා ජනගශනය ඉතා ඉශෂ අගයක්ෂ ගනී.



මම දුඅරිය තුන් ආකාරයරින් ගමන් කරයි.එනඅ උම
මාර්ග යන්, වාමානය ව්ලාභාවික ඳරිවරය ශා කුමමත ආදී
ල යන් මම දුඅරිය තම ගමනා කතයට ෂඟා ද.



එ වම මහි ලන වි ේ කලය ලන් න් මම දුඅරිය
වේලා ලන් රිසිම වක ඳරිවරයට ශානියක්ෂ නොවීමයි.
එනඅ අලා ගමන් රිරී අ දී ඳරිවරයට රිසිඳු කාබනික
අඳද්රලයයක්ෂ එක්ෂ නොලන අතර දුඅරිය ගම න් දී
උ කඳාදනය ලන ක්ෂතිය කාක ක්ෂතිය බලට ඳරිලර්තනය
වී ඒලා ේ ගමනට උඳකාරී ද.



මම උම දුඅරිය වේලය දුනට ආසියා ද ඳලතින වුරිය
යුතු දියුුමලක්ෂ බා ගන ඇති ඳේධතියක්ෂ ලන අතර මම
දුඅරිය රියදුරන් වහිත ශා රියදුරන් රහිත ව්ලය ක්රිය
ඳාන යන් යුතු දුඅරියන් ව ධාලනය ද.
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ප්රතිලය භ

:





ජනතාල ේ ගමනාගමනය ඳශසුකරලීම.
අ නු  ක ප්රලාශන මාධය ලට ලඩා කාර්යක්ෂම වීම.
අඩු කායක්ෂ තු අලයතා වපුරාගුනීමට ජනතාලට
ශුරිවීම.
ඳරිවර දුණය අලම වීම.
එක්ෂ ලටයක්ෂ ධාලනය කීරී අ දී නිු  කලන ක්ෂති යන්
ඊෂඟ ලටය ධාලනයට ක්ෂතිය උ කඳාදනය කරගුනීම.
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පසවන දිනය

:-

2 ක9. 9.2

නයඹුේ සනනය

:-

ඉන්දීය පිකසය අමරයංශය (PARYAVARAN BHAWAN)

විදශේෂිරවය

:

අඳ ේ අලධානයට ඳාත්ර වුනු තල ක ලටිනා ව්ථානයක්ෂ ව
ඉන්දීය ඳරිවර අමාතයා ය දුක්ෂවිය ශුරිය.



ව කමශල් ආයතනයක්ෂ ව මය ඳර්යාලන් භලන්
(PARYAVARAN BHAWAN) නඅ අන්ලර්ථ නාම යන්
ශුන් ලන අතර මය ජ, ඳෘථිවි, අේනි. ලායු ආදි
ල යන් ලන් ඒකකයන් ගන් යුක්ෂතව ආයතනයරි.



මහි ඇති සුවි ේෂිතාලය ලන් න් මම අමාතය  ේ
ව්ලාභාවික වඅඳ ක ල වන් උඳරිම ප්ර යෝජන ගන තිීමමයි.
එනඅ මහිදී සර්ය කෝ විා ප්රමාණයක්ෂ භාවිතා
කරමින් බක්ෂතිය නිඳදලන ආකාරය අඳට දුකගත
ශුරිවිය.



මම ආයතන ේ ලශය වුකසීමට ඔවුන් සර්ය කෝ
උඳ යෝගී කොට ගන තිබූ අතර ඉන් ජනනය ලන
බක්ෂතිය ආයතන ේ එදි නදා ලුඩකටයුතු ලට
සක්ෂම ව උඳ යෝගී කොට ගන තිබුණි.
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ප්රතිාභ



තලද මොවුන් වතුල ඉතා අගනා ව්ලය ්රීය බිඅමශල්
ලාශන අ ගනයක්ෂ ඳුලතුණි.එහි ලාශන 333 ක්ෂ ඳමණ
එකලර නලතා තුබිය ශුරි අතර සියලුම ලාශන
ව්ලය ්රීයල ඳානය රිරි අ ශුරියාලක්ෂ ඔවුන් වතුවිය.



එ වම මොවුන් ආයතන ේ භාවිතා ලන ජය
ප්රතික්රීකරණයට භාජනය කොට නුලත භාවිත කරනු
බයි.



ඒ ආකාරයට ග කවිට ඉන්දීය ඳරිවර අමාතයා ය
ව්ලාභාවික වඅඳ ක ල වන් උඳරිම ප්ර යෝජන ගන්නා
ආයතනයක්ෂ ව දුක්ෂවිය ශුක.

:




ව්ලාභාවික වඅඳ කල වන් උඳරිම ප්ර යෝජන ගන ඇත.
අඩු වියදමින් ලුඩි ප්රතිාභ බාගත ශුක.
ආයතන ේ ලාර්ෂික වියදම අඩු කරගුනීම.
කාර්යක්ෂමතාල ඉශෂ න ලා ගුනීම.
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පසවන දිනය

:-

2 ක9. 9.2ක

නයඹුේ සනනය

:-

IGI ගුවන් දරොටුදපළ

විදශේෂිරරවය

:

නවර ලය ංකවහ පමිණිම සඳහ IGI ගුවන් දරොටුපළහ
පමිණිම.
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