
   ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය 
ාර්යාලය

ක
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***

 පුවත්පත් නික�දනය

         ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ලං
ාව සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනය හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන

 ඉන්දියා -           ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ලං
ා පදනම විසින් අර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමුදල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනය හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන
       යටකත්යාපනක+ ශාන්ත පැට්රික් විද්යාලයේ සිසුන් රික් විද්යාලයේ සිසුන් විද්යාලයේ සිසුන් යාලක+ සිසුන් 10  කදකනකුක2න් යුත්

 
ණ්ඩායමක් විද්යාලයේ සිසුන් 2019  කදසැම්බර් 9  සිට 15     දක් විද්යාලයේ සිසුන් වා ඉන්දියාක� සංචාර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනය
 නිර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනත
විය.        ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය 
ාර්යාලය විසින් පහ කොමසාරිස් කාර්යාලයසු
ම් සපයන

      ලදකදර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනකටහි තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම තරු වැඩසටහනණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන අඛණ්ඩව පවත්වාක2න යාම
  කමමගින් අක<ක් විද්යාලයේ සිසුන් ෂා 
ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනයි.

      මීට කපර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය 
ාර්යාලය,    ක
ාළඹ ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනාජකීය විද්යාලයේ සිසුන් යාලක+
         සිසුන් සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඉන්දියාක�සනාවාර්හි තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම කලාBර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනන්ස් කාර්යාලය පාසකල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සිසුන් අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන තරු වැඩසටහනණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනය

    හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන
ට පහ කොමසාරිස් කාර්යාලයසු
ම් සලසා තිබුණි.

          ඔවුන්කH සංචාර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනය අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනතුර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ලං
ා සිසුන් අපීකK පාසකල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සිසුන් හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා ගුරු වැඩසටහනවරු වැඩසටහනන්
          සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර අපීජේ පාසලේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් යෝගා අදහ කොමසාරිස් කාර්යාලයස් කාර්යාලය හුවමාරු වැඩසටහන 
ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන2ත් අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන අපීකK පාසකල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සිසුන් හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා ගුරු වැඩසටහනවරු වැඩසටහනන් කයාB2ා,
            කපාදු කථන හා විද්යා හා තාක්ෂණ යන ක්ෂේත්රයන්හි ඔවුන් විසින් අනුගමනය 
ථන හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා විද්යාලයේ සිසුන් යා හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා තාක් විද්යාලයේ සිසුන් ෂණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම යන ක් විද්යාලයේ සිසුන් කෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනත්ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනයන්හි තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම ඔවුන් විසින් අනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය2මනය
             
ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ලබන ක් විද්යාලයේ සිසුන් ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමවිධි  ශ්රී ලංකා සිසුන් සමඟ බෙදාහදා ගත්  ගත්හ ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ලං
ා සිසුන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර අපීජේ පාසලේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් යෝගා කබදාහ කොමසාරිස් කාර්යාලයදා 2ත් 2ත්හ කොමසාරිස් කාර්යාලය.  ඔවුහු

  කQෞති
 විද්යාලයේ සිසුන් යාව,           ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනසායන විද්යාලයේ සිසුන් යාව සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පරි2ණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම
 විද්යාලයේ සිසුන් යාව පිළිබඳ ප්රායෝගික <ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනාකයාBගි

      සැසිවාර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනවලට ද සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයQාගී වූ අතර  වූ අතර  අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන STEM   කර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනාකබාB විද්යාලයේ සිසුන් යාව, 2D-3D   මුද්යාලයේ සිසුන් ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමය සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

       
ෘතිම බුද්යාලයේ සිසුන් ධි  ශ්රී ලංකා සිසුන් සමඟ බෙදාහදා ගත්  ගත්හය පිලිබඳ ප්රායෝගික ඉක2න 2ැනීමටද අවස් කාර්යාලයථාවක් විද්යාලයේ සිසුන් උදා 
ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන2ත්හ කොමසාරිස් කාර්යාලය.  දිල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනලික+
         යුකනස් කාර්යාලයක
ාB කලාB
 උරු වැඩසටහනම ස් කාර්යාලයථාන නැර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනඹීකමන් ඔවුහු ඓතිහ කොමසාරිස් කාර්යාලයාසි
 ස් කාර්යාලයථාන පිළිබඳ ප්රායෝගික

  දැනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයම ලබා 2ත්හ කොමසාරිස් කාර්යාලය.



        සිසුන් ඔවුන්කH සම වයකස් කාර්යාලය ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මිතුර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනන්කH නිකවස් කාර්යාලයවලට ගිය අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන
        ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සංස් කාර්යාලය
ෘතිය හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා ජීවන ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනටාවන් පිළිබඳ ප්රායෝගික අවකබාBධයක් විද්යාලයේ සිසුන් ලබා 2ත්හ කොමසාරිස් කාර්යාලය.

         සංස් කාර්යාලය
ෘති
 වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන් සඳ ප්රායෝගිකහ කොමසාරිස් කාර්යාලයාද සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයQාගී වූ අතර  වූ අතර  ඔවුන් කදර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනකට්රික් විද්යාලයේ සිසුන් සංස් කාර්යාලය
ෘතිය <
 ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනදර්ශනය 
ළහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.          හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන අවසන් 
ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමින් පාසල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන කද
 අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන ක් විද්යාලයේ සිසුන් 

            රි
ට්රික් විද්යාලයේ සිසුන් හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා පාපන්දු කථන හා විද්යා හා තාක්ෂණ යන ක්ෂේත්රයන්හි ඔවුන් විසින් අනුගමනය තර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනඟ අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර අපීජේ පාසලේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් යෝගා පැවති අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන එය කදර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනකටහි තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම මිත්ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනත්වක+ බැඳීම ශක් විද්යාලයේ සිසුන් තිමත්
  කිරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමට උප
ාරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන විය. 

           කම් වනවිට 2ාල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනල සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයවර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන <ර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනකද්යාලයේ සිසුන් ශක+ පාසල් සපයන ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර අපීජේ පාසලේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් යෝගා තවත් තරු වැඩසටහනණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම
    හුවමාරු වැඩසටහන වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයන් සා
ච්ඡා ක
කර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමින් පවතී.    කමම තරු වැඩසටහනණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම හුවමාරු වැඩසටහන

         වැඩසටහ කොමසාරිස් කාර්යාලයකන් අර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමුණ හුවමාරු වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වන්කන් නව මංකපත් විවර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන කිරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනම සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කදර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනට අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන
සංස් කාර්යාලය
ෘති
,        අධ්යාපනික හා ජනතාව අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමයියාපනි
 හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා ජනතාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහන සම්බන්ධතා ශක් විද්යාලයේ සිසුන් තිමත් කිරී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ශිෂ්ය හුවමාරු වැඩසටහනමයි.
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