
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය

කකයාළඹ

***

ශ්රී ලලංකයාව පුරයා කවකසන සිසුන් 150 කදෙකනකුට මහත්මයා ගයාන්ධ
ශිෂෂ්යත්ව පිරිනනැමීම

බත්තරමුල්කල්  පිහිටි   අධෂ්යයාපන  අමයාතෂ්යයාලංශ  ශ්රවණයාගයාරකයේදී  අදෙ  දින

පවත්වන ලදෙ විකශේෂ උත්සවයකදී ශ්රී ලලංකයාකවේ දිස්ත්රික්ක 25හිම කවකසන

ආ.කපයා.ස. උසස් කපළ  සිසුන් 150ක් සඳහයා 2017-18 වර්ෂයන් සඳහයා ව

මහත්මයා ගයාන්ධ ශිෂෂ්යත්ව පිරිනනැමීණ. ශිෂෂ්යත්ව පිරිනනැමීම  අධෂ්යයාපන අමයාතෂ්ය

ගර අකිල විරයාජ්  කයාරියවසම්  මනැතිතුමයා,  අධෂ්යයාපන  රයාජෂ්ය  අමයාතෂ්ය  ගර

විජයකලයා මකහේස්වරන් මනැතිණිය හයා ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් තරලංජිත්

සිලං සන්ධු මනැතිතුමයා අතින් සිදු කකරිණ.  ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන්ට මහත්මයා

ගයාන්ධ ශිෂෂ්යත්ව පිරිනමන කදෙයාකළයාස් වන වසර කමය කවේ.  

ගර අකිල විරයාජ් කයාරියවසම් මනැතිතුමයා ඉන්දියයාව විසින් කපයාකළයාන්නරකවේ

නව තත්රෛභයාෂයා පයාසල හයා මහනුවර සරස්වතී විදෙෂ්යයාලය සඳහයා ලබයාකදෙන

සහකයයායෝගය අගය කළ අතර ශ්රී ලයාලංකක්ය ගුරවර ගුරවරියන්ට ඉන්දියයාව

විසින් පුහුණු වනැඩසටහන් ක්රියයාත්මක කිරීම පිළිබඳව සිය ස්තුතිය ප්රකයාශ

කකළේය.  කලයායෝකය මහත්මයා ගයාන්ධ තුමයාකගේ 150 වන ජන්ම දිනය සමරන

අවස්ථයාකවේදී ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන් 150  කදෙකනකුට මහත්මයා ගයාන්ධ ශිෂෂ්යත්ව

පිරිනනැමීම සුවිකශේෂී අවස්ථයාවක් වන බව ඉන්දීය මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා

සඳහන් කකළේය.

ඉන්දියයාව උතුකර් පයාසල් 27  ක නව පන්ති කයාමර ඉදිකරනු ලබන අතර

ඉන්  10  ක් දෙනැනටමත් සිසු  අයිතියට  පත්  කර  ඇත.  පසුගිය  වසකර්දී



ඉන්දියයාව විසින් ශ්රී ලලංකයාකවේ විශේව විදෙෂ්යයාලයක් සතු විශයාලතම ශ්රවණයාගයාරය

මයාතර  රහුණු  විශේව  විදෙෂ්යයාලයට  ඉදිකර  භයාර  කදෙන  ලද්කද්  නනැවත

කනයාකගවිය යුතු ප්රදෙයාන යටකත්ය.  සිය ජීවිතවල සුභවයාදී  පරිවර්තනයන්

ළඟයා  කර  ගනැනීම  සඳහයා  තරණ  ඉන්දියයානුවන්  තයාක්ෂණය  භයාවිතයා

කරගන්කන් කකකස්දෙ යන්න පනැහනැදිලි කළ මහ කකයාමසයාරිස් තුමයා මමෑතකදී

ඉන්දියයානු  සිසුන්  පිරිසක්  විසින්  නිර්මයාණය  කරන  ලදෙ  කලයායෝකකයේ

සනැහනැල්ලම චන්දකයාව වන කලම්සනැට  චන්දකයාව පිළිබඳවදෙ එතුමයා කමහිදී“ ”

සිහිපත් කකළේය. 

මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ඉන්දියයාකවේ තරණ පරපුර සමඟ සම්බන්ධ වන කලස

ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන්කගන් ඉල්ලයා  සිටි අතර,  ඉන්දියයාකවේ විදෙෂ්යයාත්මක සහ

අධෂ්යයාපනික සලංවර්ධනයන්හි වයාසිය ලබයා ගන්නයා කලස ආරයාධනයා කකළේය.

ඉන්දියයානු  තයාක්ෂණ  ආයතන  සහ  ඉන්දියයානු  කළමනයාකරණ  ආයතන

කගයායෝලීය සන්නයාමයන් බවට පත්ව ඇති බවත්,  IIT  ඒකයාබද්දෙව  ඇතුළත්

වීකම්  විභයාගය  සහ  ඉලංජිකන්ර  විදෙෂ්යයාව  සඳහයා  උපයාධධයාරී  අභිකයයායෝගෂ්යතයා

පරීක්ෂණය දෙනැන් ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන් සඳහයා  කකයාළඹදී  පවත්වන බවත්

එතුමයා පනැවසීය.  ඉන්දියයානු තවදෙෂ්ය විදෙෂ්යයාලවලයන්හි  සහ දෙන්ත තවදෙෂ්ය

විදෙෂ්යයා ධයාරයාවන්ට ප්රකවේශවීම සඳහයා අවශෂ්ය වන NEET(National Eligibility

cum Entrance Test)  විභයාගය සඳහයා කපනී සිටීමට ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන්ට

අවසර ලබයා දී ඇත.

ඉන්දියයාව  මමෑතකදී  “Study in India “  නමින් නව කවබ් අඩවියක් එළි

දෙනැක්ව  බව  මහ  කකයාමසයාරිස්තුමයා  සඳහන් කකළේය.  ඉන්දියයානු  අධෂ්යයාපන

ආයතනයන්හි අවස්ථයා 25,000 කට වනැඩි ප්රමයාණයක් විකද්ශ සිසුන්ට කවන්

කර  ඇති  බව  පනැවසු  එතුමයා  ශ්රී  ලයාලංකක්ය  තරණ  ප්රජයාව  කමම

අවස්ථයාවන්කගන් ප්රකයයායෝජන ලබයා ගනු ඇතනැයි විශේවයාසය පළ කකළේය. 

ඉන්දියයාව වයාර්ෂිකව ශ්රී ලයාලංකක්ය සිසුන් සඳහයා ශිෂෂ්යත්ව  750  ක් පමණ

පිරිනමයි.  ශිෂෂ්යත්ව වනැඩසටහන් සහ කවනත් අධෂ්යයාපනික සහයන් සඳහයා



වනැඩිදුර විස්තර ලබයා ගනැනීමට  ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලකයේ

නිල කවබ් අඩවිය වන www.hcicolombo.org කවත පිවිකසන්න. 
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