
පුවත්පත් නිවවේදනය

උපපාධ  ,   පශ්චපාත් උපපාධ සහ පර්වයේෂණ  /  ආචපාර්ය උපපාධ සඳහපා ඉන්දියපාන

ශිෂෂ්යත්ව

වකපාළඹ, ඉන්දියපාන මහ වකපාමසපාරිස් කපාර්යපාලය 2019-2020 අධෂ්යයන වර්ෂය

සඳහපා පහත සඳහන් ICCR ශිෂෂ්යත්ව පිරිනමන ලබන බව නිවවේදනය කරය.

- වන්රු අනස්මරණ ශිෂෂ්යත්ව  වවැඩසටහන:  ඉඉංජිවන්රු විදෂ්යපාව, විදෂ්යපාව,

වෂ්යපාපපාර අධෂ්යයනය, ආර්ථික විදෂ්යපාව, වපාණිජෂ්යය, මපානව සමපාජ විදෂ්යපාව සහ කලපා

ඇතුළු  සියලුම  උපපාධ  පපාඨමපාලපා (Undergraduate  Courses)  (වවදෂ්ය,

පරිපූරක  වවදෂ්ය  සහ  විලපාසිතපා  නිර්මපාණකරණය  හවැර)  වමම  ශිෂෂ්යත්ව

වවැඩසටහන යටවත් ආවරණය වකවර්.

- මවුලපානපා  අසපාද්  ශිෂෂ්යත්ව  වවැඩසටහන:  ඉඉංජිවන්රු විදෂ්යපාව, විදෂ්යපාව,

ආර්ථික විදෂ්යපාව, වපාණිජෂ්යය,  මපානව සමපාජ විදෂ්යපාව සහ කලපා ඇතුළු සියලුම

ශපාස්ත ් රපති උපපාධ පපාඨමපාලපා (Masters Degree) (වවදෂ්ය, පරිපූරක වවදෂ්ය

සහ විලපාසිතපා  නිර්මපාණකරණය හවැර)  වමම ශිෂෂ්යත්ව  වවැඩසටහන යටවත්

ආවරණය වකවර්.

- රජිවේ ගපාන්ධ ශිෂෂ්යත්ව වවැඩසටහන:  B.E වහපා් B. Tech උපපාධ සඳහපා

වන වතපාරතුරු තපාක්ෂණ ක්වෂේත ් රවයේ  උපපාධ පපාඨමපාලපා (Undergraduate

Courses) වමම ශිෂෂ්යත්ව වවැඩසටහන යටවත් පිරිනමන ලබය.

- වපපාදු  රපාජෂ්ය  මණ්ඩලීය  ශිෂෂ්යත්ව  වවැඩසටහන:  වවදෂ්ය, පරිපූරක

වවදෂ්ය සහ විලපාසිතපා නිර්මපාණකරණය හවැර අවනකුත් සියලු විෂයන් යටවත්

ආචපාර්ය  උපපාධ  පපාඨමපාලපා (PhD)  වමම   ශිෂෂ්යත්ව  වවැඩසටහන  යටවත්

පිරිනවැවම.

2.  වමම ශිෂෂ්යත්ව පිරිනවැමීම සඳහපා ඉන්දීය රජය සුදුසුකම සපුරපාලන, දක්ෂ

ශී ් ර ලපාඉංකිකයන් වතපා්රපා ගන ලබය.   ඉන්දියපාවවේ ඉහළම විශ්ව විදෂ්යපාලයන්හ



උපපාධ, පශ්චපාත්  උපපාධ  සහ  ආචපාර්ය  උපපාධ  පපාඨමපාලපා  හවැදදෑරීම  සඳහපා

අයදුමකරුවන්  වතපා්රපා  ගන  ලබන්වන්  ශ ් රී  ලඉංකපා  උසස්  අධෂ්යපාපන

අමපාතෂ්යපාඉංශවයේ මඟ වපන්වීම යටවත්ය.

3. සියලුම ශිෂෂ්යත්ව වවැඩසටහන් යටවත් සමපූර්ණ පපාඨමපාලපා කපාලය සඳහපා

අධෂ්යයන ගපාස්තු,  මපාසික ජීවන වියදම දීමනපාවක් සහ  වපපාත් සහ ලිපිද්රවෂ්ය

සඳහපා  වපාර්ෂික  ප ් රදපානයක්  ලබපා  වදන  ලවැවබ.  වතපා්රපා  ගන  ලබන

අයදුමකරුවන්ට  විශ්වවිදෂ්යපාලය  ඇතුළත  වන්වපාසිකපාගපාර  පහසුකමද  සපයන

ලවැවබ.  වපපෞද්ගලික ස්ථපානයන්හ නවපාතවැන් ගවැනීමට කිසිදු ශිෂෂ්යවයකුට අවසර

වදන වනපාලවැවබ.  එවස්ම සියලුම  ICCR ශිෂෂ්යත්වලපාභීන් සඳහපා පූර්ණ වසපෞඛෂ්ය

පහසුකම, ඉන්දියපාවවේ ආසන්නතම ගුවන් වතපාටුපළ වවත ගුවන් ගපාස්තු සහ

ඉන්දියපාවවේ විවිධ ප ් රවද්ශයන්හ අධෂ්යපාපන චපාරිකපා සඳහපා වපාර්ෂික දීමනපාවක්ද

වවනත් දීමනපා රැසක්ද ලබපා වදය. 

4.  සුදුසුකම සපුරපාලන අයවැදුමකරුවන්ට නගර සවැලසුම,  ජල සමපපාදන සහ
උසස් අධෂ්යපාපන අමපාතෂ්යපාඉංශවයේ  www.mohe.gov.lk   යන වවබ අඩවිවයන්
අයදුමපත් බපාගත කර ගත හවැක.  නගර සවැලසුම,  ජල සමපපාදන සහ උසස්
අධෂ්යපාපන අමපාතෂ්යපාඉංශය උපපාධ /  පශ්චපාත් උපපාධ හපා ආචපාර්ය උපපාධ පපාඨමපාලපා
සඳහපා සමපුර්ණ කරන ලද අයදුමපත් භපාර ගන්නපා අවසන් දිනය  2019

ජනවපාරි 25 වන දින වවේ.

5. වමම උපපාධ පපාඨමපාලපා සඳහපා අයදුම කිරීමට සපුරපා තිබිය යුතු සුදුසුකම හපා
වතපා්රපාගවැනීවම ක්රමවවේදය පිළිබඳ වවැඩිදුර  විස්තර දවැන ගවැනීම සඳහපා නගර
සවැලසුම,  ජල සමපපාදන හපා උසස් අධෂ්යපාපන අමපාතෂ්යඉංශය වහපා් වකපාළඹ පිහට
ඉන්දියපාන මහ වකපාමසපාරිස් කපාර්යපාලය හපා සමබන්ධ වන වලස උනන්දුවක්
දක්වන සිසුන් වවත දන්වන ලවැවබ.

****

වකපාළඹ
2019 ජනවපාරි 1


