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ஊடக அறதிகந்கக

இநந்ததியதாவதிலந் படந்டபந் படிபந்ப, படந்டபந் பதினந்படிபந்ப மறந்றுமந் ஆரதாயந்சந்சதி/கலதாநதிததிபந் படந்ட கலந்வதி கறந்றலுகந்கதான  பலகமபந் பரதிசதிலந்களந்

2019-2020 கலந்வதிபந் பருவகதாலஙந்களுகந்கதாக கலதாசந்சதார உறவகளுகந்கதான இநந்ததியகந் கவுுனந்சதிலதினந் (ICCR)  பதினந்வருமந் பலகமபந்பரதிசதிலந்களுகந்க
ககதாழுமந்பதிலுளந்ள இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரதாலயமந் அறதிவதிகந்கதினந்றத:  

 

 நநரு ஞதாபகதாரந்தந்த பலகமபந் பரதிசதிலந் ததிடந்டமந்:  கபதாறதியதியலந்,  வதிஞந்ஞதானமந்,  வதியதாபதாரமந்,  கபதாருளதாததாரமந்,  வரந்தந்தகமந்,  மதானுடவதியலந் மறந்றுமந்

ககல உடந்பட (மருதந்தவமந்/மருதந்தவ உதவதி &  ஆகட வடிவகமபந்ப கநறதி தவதிரந்நந்தகவ)  அகனதந்த படந்டபந்படிபந்ப (Undergraduate)
கநறதிககள இநந்ததந் ததிடந்டமந் உளந்ளடகந்ககதினந்றத.     

 கமமௌலதான ஆசதாதந் பலகமபந் பரதிசதிலந் ததிடந்டமந்: கபதாறதியதியலந்,  வதிஞந்ஞதானமந்,  வதியதாபதாரமந், கபதாருளதாததாரமந், வரந்தந்தகமந், மதானுடவதியலந் மறந்றுமந்

ககல உடந்பட (மருதந்தவமந்/மருதந்தவ உதவதி &  ஆகட வடிவகமபந்ப கநறதி தவதிரந்நந்தகவ)  முதமதாணதிபந் படந்டகந் (Masters Degrees)
கறந்ககககள உளந்ளடகந்ககதிறத.  எவந்வதாறதாயதினுமந், கபதாறதியதியலந், வதிஞந்ஞதானமந் மறந்றுமந் வதிவசதாயமந் ஆகதிய தகறகளுகந்க முனந்னுரதிகம
வழஙந்கபந்படுமந்.   

 ரதாஜதிவந்  கதாநந்ததி பலகமபந் பரதிசதிலந் ததிடந்டமந்:  B.E அலந்லத B.Tech படந்டபந் படிபந்பகளுகந்க இடந்டுசந் கசலந்லுமந் ‘தகவலந் கததாழதிலந்நுடந்பதந்
தகறகளதிலதான படந்டபந்படிபந்பகந் கறந்கக கநறதிகளந்.   

 கபதாதநலவதாயபந் பலகமபந் பரதிசதிலந் ததிடந்டமந்: மருதந்தவமந்/மருதந்தவ உதவதியதாளரந் &  ஆகட வடிவகமபந்பகந் கறந்கக கநறதி தவதிரந்தந்த

அகனதந்ததந் தகறகளதினந் கலதாநதிததிபந் படந்டஙந்களந் (PhD Degrees).   

2.  இநந்தபந் பலகமபந் பரதிசதிலந்களதினந் அளதிதந்தலந்களுகந்கதாக தகததி வதாயந்நந்த இலஙந்ககபந் பதிரகஜககள இநந்ததிய அரசதாஙந்கமந் கதரதிவுு கசயந்கதிறத.
இநந்ததியதாவதிலுளந்ள சதில சதிறநந்த பலந்ககலகந் கழகஙந்களதிலந் படந்டபந்படிபந்ப, படந்டபந் பதினந்படிபந்ப மறந்றுமந் கலதாநதிததிபந் படந்டஙந்களுகந்கதான கறந்ககககளதந்
கததாடரந்வதறந்க வதிணந்ணபந்பததாரதிகளதினந் கதரதிவுு கசயந்தலந் இலஙந்கக அரசதாஙந்கதந்ததினந் உயரந் கலந்வதி அகமசந்சுடனதான ஒரு கலநந்ததாநலதாசகனயதிலந்
நமறந்ககதாளந்ளபந்படுமந்.  

 3.  அகனதந்தபந் பலகமபந் பரதிசதிலந்களுமந் கறந்கக கநறதிகளதினந் முழுகமயதான கதாலதந்ததிறந்கமந் நபதாதனதாகந் கடந்டணமந், மதாததாநந்த அடிபந்பகடசந் சலுகககந்
கடந்டணமந், மறந்றுமந் பதந்தகஙந்களந் & கதாகதிததாததிகளுகந்கதான வருடதாநந்த பண மதானதியமந் எனந்பவறந்கற உளந்ளடகந்ககதினந்றத.   கதரதிவுு கசயந்யபந்படந்ட
வதிணந்ணபந்பததாரதிகளுகந்க பலந்ககலகந் கழக வளதாகதந்ததினுளந் வதிடுததி வசததிகளுமந் வழஙந்கபந்படுமந்.  ஒரு தனதியதாரந் தஙந்கமதிடதந்ததிலந் தஙந்கவதறந்க
மதாணவரந்ககளவருமந் அனுமததிகந்கபந்பட மதாடந்டதாரந்களந்.  நமலுமந், இநந்ததியதாவதிலுளந்ள அகனதந்த ஐ.சதி.சதி.ஆரந் பலகமபந் பரதிசதிலந் கபறந்றவரந்களுகந்கமந்
முழுகமயதான கசமௌகந்கதிய பரதாமரதிபந்ப வசததிகளந், இநந்ததியதாவதிலுளந்ள அணந்மதிதந்த பயணசந் நசரதிடஙந்களுகந்கதான வதிமதானகந் கடந்டணமந் மறந்றுமந் நதாடந்டினந்
பலந்நவறு பகததிகளுகந்க கலந்வதிசந் சுறந்றுலதாவுுகந்கதான வருடதாநந்தகந் ககதாடுபந்பனவுு எனந்பனவுுமந், இவறந்கற வதிட ஏகனய பலந்நவறு உதவதி
அனுகூலஙந்களுமந் வழஙந்கபந்படுமந்.    

 4.  தகததி வதாயந்நந்த வதிணந்ணபந்பததாரதிகளந் நகரதந் ததிடந்டமதிடலந், நநீரந் வழஙந்கலந் &  உயரந் கலந்வதி அகமசந்சதினந் www.mohe.gov.lk  எனுமந்
இகணயதந்தள முகவரதியதிலதிருநந்த வதிணந்ணபந்பபந் படிவதந்ததிகன பததிவதிறகந்கமந் கசயந்த ககதாளந்ள முடியமந்.  படந்ட/படந்டபந் பதினந் படிபந்ப & கலதாநதிததிகந் கறந்கக
கநறதிகளுகந்கதாக முழுகமயதாகபந் பூரந்தந்ததி கசயந்யபந்படந்ட வதிணந்ணபந்பபந் படிவஙந்களந் நகரதந் ததிடந்டமதிடலந் நநீரந் வழஙந்கலந் & உயரந் கலந்வதி அகமசந்சதிலந்
சமரந்பந்பதிபந்பதறந்கதான இறுததிதந் ததிகததி ஜனவரதி 25, 2019 ஆகமந்.  

 5. தகததிதந் தகககம மறந்றுமந் கதரதிவுு கசயந்தலந் நகடமுகற கததாடரந்பதாக நமலுமந் அறதிநந்த ககதாளந்வதறந்க எததிரந்நநதாகந்கதியுுளந்ள மதாணவரந்களந் நகரதந்
ததிடந்டமதிடலந், நநீரந் வழஙந்கலந் &  உயரந் கலந்வதி அகமசந்சு அலந்லத இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரதாலயமந்,  ககதாழுமந்ப எனந்பவறந்கற அணுகவதறந்க
அறதிவுுறுதந்தபந்படுகதினந்றனரந். 

***
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