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ஊடக அறிக்கைக

இந்தியாவில் பட்டப் படிப்பு, பட்டப் பின்படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி/கலாநிதி  

கற்கைக க)றிகளுக்கான  புலகைமப் பரிசில்கள்

2020-2021 கல்வி ஆண்டுகளுக்காக  கலாசார உறவுகளுக்கான இந்தியக் கவுன்சிலின் (ICCR) ICCR) )  பின்வரும் புலகைமப்பரிசில்களுக்கு

ககாழும்பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் விண்ணப்பங்ககைள ககாரியுள்ளது:  

 க)ரு ஞாபகார்த்த  புலகைமப் பரிசில் திட்டம் :  கபாறியியல்,  விஞ்ஞானம்,  வியாபாரம்,  கபாருளாதாரம்,  வர்த்தகம்,

மானுடவியல் மற்றும் ககைல உட்பட  (ICCR) மருத்துவம்/மருத்துவ உதவி &  ஆகைட வடிவகைமப்பு க)றி தவிர்ந்தகைவ)  அகைனத்து

பட்டப்படிப்பு (ICCR) Undergraduate) க)றிககைள இந்தத் திட்டம் உள்ளடக்குகின்றது.     

 கமௌலான  ஆசாத் புலகைமப் பரிசில் திட்டம் : கபாறியியல்,  விஞ்ஞானம்,  வியாபாரம்,  கபாருளாதாரம்,  வர்த்தகம்,

மானுடவியல் மற்றும் ககைல உட்பட (ICCR) மருத்துவம்/துகைணமருத்துவம் & ஆகைட வடிவகைமப்பு க)றி தவிர்ந்தகைவ)  முதுமாணிப்

பட்டக் (ICCR) Masters Degrees) கற்கைகககைள உள்ளடக்குகிறது. எவ்வாறாயினும், கபாறியியல், விஞ்ஞானம் மற்றும் விவசாயம்

ஆகிய துகைறகளுக்கு முன்னுரிகைம வழங்கப்படும்.   

 ராஜிவ்  காந்தி புலகைமப் பரிசில் திட்டம் :  B.E அல்லது B.Tech பட்டப் படிப்புகளுக்கு வழிசகைமக்கும் ‘தகவல்

கதாழில்நுட்பத் துகைறகளிலான பட்டப்படிப்புக் கற்கைகக)றிகள்.   

 கபாது)லவாயப் புலகைமப் பரிசில் திட்டம்: மருத்துவம்/ துகைணமருத்துவம் & ஆகைட வடிவகைமப்புக் கற்கைக க)றிகள் தவிர்த்து

அகைனத்துத் துகைறகளின் கலாநிதிப் பட்டங்கள் (ICCR) PhD Degrees).   

2.  இந்தப் புலகைமப் பரிசில்களின் அளித்தல்களுக்காக  தகுதி வாய்ந்த  இலங்கைகப் பிரகைNககைள இந்திய  அரசாங்கம் கதரிவு

கசய்கிறது. இந்தியாவிலுள்ள சிறந்த பல்ககைலக் கழகங்களில் பட்டப்படிப்பு, பட்டப் பின்படிப்பு மற்றும் கலாநிதிப் பட்டங்களுக்கான

கற்கைகககைளத் கதாடர்வதற்கு விண்ணப்பதாரிகளின் கதரிவு கசய்தல் இலங்கைக அரசாங்கத்தின் உயர் கல்வி அகைமச்சுடனான

கலந்தாகலாசகைனயில் கமற்ககாள்ளப்படும்.  

3.  அகைனத்துப் புலகைமப் பரிசில்களும் கற்கைக க)றிகளின் முழுகைமயான காலத்திற்கும் கல்விக் கட்டணம்,  மாதாந்த அடிப்பகைடச்

சலுகைகக் கட்டணம், மற்றும் புத்தகங்கள் & காகிதாதிகளுக்கான வருடாந்த ககாடுப்பனவு என்பவற்கைற உள்ளடக்குகின்றது.  கதரிவு

கசய்யப்பட்ட  விண்ணப்பதாரிகளுக்கு பல்ககைலக் கழக  வளாகத்தினுள் விடுதி வசதிகளும் வழங்கப்படும் .  ஒரு தனியார்

தங்குமிடத்தில் தங்குவதற்கு மாணவர்ககளவரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் . கமலும், இந்தியாவிலுள்ள அகைனத்து ஐ.சி.சி.ஆர்

புலகைமப் பரிசில் கபற்றவர்களுக்கும் முழுகைமயான  கசௌக்கிய  பராமரிப்பு வசதிகள் ,  இந்தியாவிலுள்ள  அண்மித்த  பயணச்

கசரிடங்களுக்கான விமானக் கட்டணம் மற்றும் )ாட்டின் பல்கவறு பகுதிகளுக்கு கல்விச் சுற்றுலாவுக்கான வருடாந்தக் ககாடுப்பனவு

என்பனவும், இவற்கைற விட ஏகைனய பல்கவறு அனுகூலங்களும் வழங்கப்படும்.    



4.  தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரிகள் )கரத் திட்டமிடல் ,  நீர் வழங்கல் & உயர் கல்வி அகைமச்சின் www.mohe.gov.lk

எனும் இகைணயத்தள முகவரியிலிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்திகைன பதிவிறக்கம் கசய்து ககாள்ள முடியும் .  பட்ட/பட்டப் பின்

படிப்பு & கலாநிதிக் கற்கைக க)றிகளுக்காக முழுகைமயாகப் பூர்த்தி கசய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் )கரத் திட்டமிடல் நீர்

வழங்கல் & உயர் கல்வி அகைமச்சில் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி 16  டிசம்பர் , 2019 ஆகும்.  

5.  இந்த கற்கைக க)றிகளுக்கான  தகைககைம மற்றும் கதரிவு கசய்தல் )கைடமுகைற கதாடர்பாக கமலும் அறிந்து ககாள்ள விரும்பும்

மாணவர்கள் )கரத் திட்டமிடல் ,  நீர் வழங்கல் &  உயர் கல்வி அகைமச்சு அல்லது இந்திய  உயர் ஸ்தானிகராலயம் ,  ககாழும்பு

ஆகியவற்கைற அணுக முடியும்.

* * * * *

ககாழும்பு 
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