
මහ කකොමසොරිස් කොර්යොලය 

කකොළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ශ්රී ලොාංකිකයන් සඳහො ඉන්ියොනු රජකයන් පූර්ණ ශිෂ්යත්ව 
 

ක ොළඹ, මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය විවිධ මට්ටකේ උපොධි පොඨමොලො සඳහො පූර්ණ 

ශිෂ්යත්ව 200 ට පමණ ශ්රී ලොාංකි  පුරවැසියන්කෙන් අයදුේපත්  ැඳවො ඇත. කීර්ිමත් 

ඉන්ියොනු විශ්ව විද්යොල සහ අධයොපන ආයතනයන් හි වවද්ය/පරිපූර  වවද්ය, විලොසිතො 

නිර්මොණය සහ නීි පොඨමොලො හැර විවිධ විෂ්ය කකෂ්්ත්රයන් හි උපොධි පොඨමොලො හැද්ෑරීම සඳහො 

කමම ශිෂ්යත්ව පිරිනැකේ. ශ්රී ලොාංකි යන් සඳහො පමණක පිරිනමනු ලබන උපොධි පොඨමොලො 

අධයයන වර්ෂ් 2023/24 සඳහො කේ.  

 

2.  කමම ශිෂ්යත්ව කයෝජනොක්රම වන්කන්,  

 

• කන්රු අනුස්මරණ ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන: කමම වැඩසටහන මගින්  ඉාංජිකන්රු, විද්යො, 

වයොපොර, ආර්ි  විද්යොව, වොණිජ, මොනව ශොස්ත්ර සහ  ලො ඇතුළු විවිධ උපොධි/පශ්චොත් 

උපොධි සහ ආචොර්ය උපොධි ආවරණය ක කර්. 

 

• මවුලොනො අසොද් ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන: කමම වැඩසටහන මගින් ශොස්ත්රපි උපොධි 

පොඨමොලො (Masters) ආවරණය ක කර්. ඉාංජිකන්රු, විද්යො සහ  ෘෂි ර්මය යනොි 

අාංශයන්ට ප්රමුඛත්වය කද්නු ඇත. 

 

• රජීේ ගොන්ි ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන: B.E කහෝ  B.Tech උපොධියක ද්කවො කයොමු වන 

කතොරතුරු තොකෂ්ණ කකෂ්්ත්රකේ උපොධි පොඨමොලො කමයට ඇතුළත් කේ. 

 

 

3. සියලුම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන් යටකත් සේපුර්ණ පොඨමොලො  ොලය සඳහො අධයයන ෙොස්තු, 

මොසි  ජීවන වියද්ේ දීමනොවක සහ කපොත් සහ ලිපි ද්රවය සඳහො වොර්ෂි  ප්රද්ොනයක ලබො කද්නු 



ලැකේ. එකස්ම සියලුම ශිෂ්යත්වලොභීන් සඳහො ඉන්ියොකේ ආසන්නතම ගුවන් කතොටුපල කවත 
ගුවන් ෙොස්තු සහ ඉන්ියොකේ  විවිධ ප්රකේශයන්හි අධයොපන චොරි ො සඳහො වොර්ෂි  දීමනොවකද් 

කවනත් දීමනො රැසකද් ලබො කද්යි.කතෝරො ෙනු ලබන අයදුේ රුවන්ට විශ්ව විද්යොලය ඇතුළත 

කන්වොසි ොෙොර පහසු ේද් සපයනු ලැකේ.  

4. කමම ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීම සඳහො ඉන්දීය රජය සුදුසු ේ සපුරොලන, ද්කෂ් ශ්රී ලොාංකි යන්  

කතෝරො ෙනු ලබයි. අයදුේ රුවන් කතෝරො ෙනු  ලබන්කන්  ශ්රී ලාං ො රජකේ අධයොපන 

අමොතයොාංශකේ මඟ කපන්ීම යටකත්ය. අවශය විස්තර අධයොපන අමොතයොාංශයීය කවේ අඩවිය 

වන www.mohe.gov.lk තුළින් ලබො ෙත හැකිය. කමම උපොධි පොඨමොලො සඳහො අයදුේ කිරීමට 

සපුරො ිබිය යුතු සුදුසු ේ හො කතෝරොෙැනීකේ  ක්රමකේද්ය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ද්ැන ෙැනීම 

සඳහො ක ොළඹ පිහිටි ඉන්ියොනු මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය කහෝ ශ්රී ලාං ොකේ අධයොපන 

අමොතයොාංශය හො සේබන්ධ වන කලස උනන්දුවක ද්කවන සිසුන් සහ ඔවුන්කේ කද්මොපියන් කවත 

ද්න්වනු ලැකේ. 

**** 

 

ක ොළඹ  
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