
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය 

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

උපාධි  ,   පශ්චාත් උපාධි සහ පර්ක�ෂණ   /  ආචාර්ය උපාධි සඳහා ඉන්දියානු  

ශිෂ්යත්ව

ක�ාළඹ,  ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය  2020-2021 අධෂ්යයන

වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් ICCR  ශිෂ්යත්ව සඳහා අයදුම්පත් �ැඳවන බව

නික�දනය �රයි.

-  කන්රු අනුස්මරණ ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන : ඉංජිකන්රු විද්යාව ,  විද්යාව, � 

යාපාර අධ්යනය, ආර්ථි� විද්යාව, වාණිජ්යය, මානව සමාජ විද්යාව සහ �ලා

ඇතුළු සියලුම  උපාධි පාඨමාලා  (Undergraduate  Courses)  (වෛවද්ය,

පරිපූර�  වෛවද්ය, සහ  විලාසිතා  නිර්මාන�රණය  හැර)  කමම  ශිෂ්යත්ව

වැඩසටහන යටකත් ආවරණය ක�කර්.

-  මවුලානා අසාද් ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන: ඉංජිකන්රු විද්යාව,  විද්යාව,  ආර්ථි�

විද්යාව, වාණිජ්යය, මානව සමාජ විද්යාව සහ �ලා ඇතුළු සියලුම ශාස්ත්රපති

උපාධි පාඨමාලා  (Masters  Degree)  (වෛවද්ය,  පරිපූර�  වෛවද්ය, සහ

විලාසිතා  නිර්මාණ�රණය  හැර)  කමම  ශිෂ්යත්ව  වැඩසටහන  යටකත්

ආවරණය  ක�කර්.  ක�කස් කවතත් ඉංජිකන්රු විද්යාව ,  විද්යාව  හා

�ෘෂි�ර්මාන්තය යන ක්කHත්ර සඳහා  වැඩි අවස්ථාවක් ලබා කදනු ලැකK.



-රජී� ගාන්ධි ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන : B.E  කහාN  B.  Tech උපාධි සඳහා

කතාරතුරු තාක්ෂණ  කක්Hත්රක� උපාධි පාඨමාලා  (Undergraduate

Courses) කමම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන යටකත් පිරිනමනු ලබයි.

-  කපාදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන :  වෛවද්ය,  පරිපූර� වෛවද්ය,

සහ  විලාසිතා  නිර්මාන�රණය  හැර  අකනකුත් සියළු විෂයන් යටකත්

ආචාර්ය  උපාධි පාඨමාලා  (PhD) කමම  ශිෂ්යත්ව  වැඩසටහන  යටකත්

පිරිනමනු ලබයි.

2.  කමම ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීම සඳහා ඉන්දීය රජය සුදුසු�ම් සපුරාලන ,  දක්ෂ

ශ්රී ලාංකි�යන්  කතාNරා ගනු ලබයි . ඉන්දියාක� ඉහළම විශ්ව විද්යාලයන්හි

උපාධි,  පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය  උපාධි පාඨමාලා  හැදෑරීම  සඳහා

අයදුම්�රුවන් කතාNරා ගනු  ලබන්කන්  ශ්රී ලං�ා උසස් අධ්යාපන අමාත් 

යාංශක� මඟ කපන්වීම යටකත්ය.

3. සියලුම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන් යටකත් සම්පුර්ණ පාඨමාලා �ාලය සඳහා

අධ්යයන ගාස්තු, මාසි� ජීවන වියදම් දීමනාවක් සහ කපාත් සහ ලිපි ද්රව්ය

සඳහා  වාර්ෂි�  ප්රදානයක් ලබා  කදනු ලැකK .  කතාNරා  ගනු ලබන

අයදුම්�රුවන්ට විශ්ව විද්යාලය ඇතුළත කන්වාසි�ාගාර පහසු�ම්ද සපයනු

ලැකK.  කපෞද්ගලි� ස්ථානය�  නවාතැන් ගැනීමට  කිසිදු ශිෂ්යකයකුට

අවසර කදනු කනාලැකK. ඒකස්ම සියලුම ICCR ශිෂ්යත්වලාභීන් සඳහා පුර්ණ

කසෞඛ්ය පහසු�ම් ,  ඉන්දියාක� ආසන්නතම ගුවන් කතාටුපල කවත ගුවන්

ගාස්තු සහ  ඉන්දියාක�  විවිධ  ප්රකද්ශයන්හි අධ්යාපන  චාරි�ා  සඳහා

වාර්ෂි� දීමනාවක්ද කවනත් දීමනා රැසක්ද ලබා කදයි.

4.  සුදුසු�ම් සපුරාලන අයදුම්�රුවන්ට නගර සැලසුම් ,  ජල සම්පාදන සහ

උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශක� www.mohe.gov.lk යන කවK අඩවිකයන්

අයදුම්පත් බාගත  �ර ගත හැ�. නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස්

අධ්යාපන අමාත්යංශය උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලා



සඳහා සම්පුර්ණ �රන ලද අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2019

කදසැම්බර්  16 වන දින ක�.

5. කමම උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කිරීමට සපුරා තිබිය යුතු සුදුසු�ම්

හා කතාNරාගැනීකම්  ක්රමක�දය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශය හා ක�ාළඹ

පිහිටි ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය හා සම්බන්ධ වන කලස

උනන්දුවක් දක්වන සිසුන් කවත දන්වනු ලැකK.

****

ක�ාළඹ 

2019 කනාවැම්බර්  18


