
 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் 

ககாழும்பு 

************ 

ஊடக அறிக்கக 

 

இலங்ககப் பிரகைகளுக்காக இந்திய அரசாங்கம் வழங்கும்  

முழுகமயான அனுசரகையுடனான புலகமப் பரிசில்கள் 

 

 

க ொழும்பிலுள்ள இந்திய உயர ் ஸ்தொனி ரொலயத்தொல் முழுமமயொன 

அனுசரமையுடன் வழங் ப்படும் 200 ்கும் அதி மொன புலமமப்பரிசில் ளு ்கு பல்வறு 

மட்டங் மளயும் சசரந்்த இலங்ம  பிரமை ளிடமிருந்து விை்ைப்பங் ள் 

ச ொரப்பட்டுள்ளன. மருத்துவம்/துமைமருத்துவம், நவநொ ரீ  வடிவமமப்பு, மற்றும் 

சட்டத்துமற சொரந்்த  ற்ம  ள் தவிரந்்த பல்சவறு துமற ளில் முன்னைி இந்திய 

நிறுவனங் ள் மற்றும் பல் மல ் ழ ங் ளில்  ல்வியிமன ்  ற்பதற் ொ  

இப்புலமமப்பரிசில் ள் வழங் ப்படுகின்றன. இலங்ம  பிரமை ளு ்க ன 

பிரத்திசய மொ  வழங் ப்படும் இப்புலமமப்பரிசில் ள் 2023-2024  ல்வி 

ஆை்டு ் ொனது. 

 

2.  இந்த திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும்  ற்ம கநறி ளு ் ொ  புலமமப்பரிசில் ள் 

வழங் ப்படுகின்றன;   

 

a) நநரு ஞாபகாரத்்த புலகமப் பரிசில் திட்டம்: கபொறியியல், விஞ்ஞொனம், வரத்்த ம், 

கபொருளியல், வைி ம், மொனுடவியல் மற்றும்  மல உட்பட   அமனத்து 

பட்டப்படிப்பு/பட்டசமற்படிப்பு/முதுமொைி (Undergraduate/Post Graduate & PhD ) 
 ற்ம கநறி மள இந்தத் திட்டம் உள்ளட ்குகின்றது.  

 

b) கமௌலானா ஆசாத் புலகமப் பரிசில் திட்டம்: கபொறியியல், விஞ்ஞொனம் மற்றும் 

விவசொயம் ஆகிய துமற ளில் முதுமொைி பட்டப்படிப்பு ள். 

 

c) ராஜிவ்  காந்தி புலகமப் பரிசில் திட்டம்: B.E அல்லது B.Tech பட்டப் படிப்பு ளு ்கு 

வழிசமம ்கும் ‘த வல் கதொழில்நுட்பத் துமற ளிலொன பட்டப்படிப்பு ் 

 ற்ம கநறி ள்.    

 

3. அமனத்துப் புலமமப் பரிசில் ளும்  ற்ம  கநறி ளின் முழுமமயொன 

 ொலத்திற்கும்  ல்வி ்  ட்டைம், மொதொந்த அடிப்பமடச ் சலும  ்  ட்டைம், 

மற்றும் புத்த ங் ள் &  ொகிதொதி ளு ் ொன வருடொந்த க ொடுப்பனவு 

என்பவற்மற உள்ளட ்குகின்றது.  ஏமனய பல்சவறு அனுகூலங் ளுடன் 

இந்தியொவிலுள்ள அை்மித்த பயைச ் சசரிடங் ளு ் ொன விமொன ்  ட்டைம் 

மற்றும் நொட்டின் பல்சவறு பகுதி ளு ்கு  ல்விச ் சுற்றுலொவு ் ொன வருடொந்த ் 

க ொடுப்பனவு என்பனவும் வழங் ப்படும். கதரிவு கசய்யப்பட்ட 

விை்ைப்பதொரி ளு ்கு குறித்த பல் மல ்  ழ  வளொ த்தினுள் விடுதி 

வசதி ளும் வழங் ப்படும்.  



 

4.  இந்தப் புலமமப் பரிசில் மள வழங்குவதற் ொ  தகுதி வொய்ந்த இலங்ம ப் 

பிரமை மள இந்திய அரசொங் ம் கதரிவு கசய்கிறது. இந்தியொவிலுள்ள சிறந்த 

பல் மல ்  ழ ங் ளில் பட்டப்படிப்பு மற்றும் படட்ப்பின்படிப்பு 

பட்டங் ளு ் ொன  ற்ம  மளத் கதொடரவ்தற்கு தகுதிவொய்ந்தவந்தவர ்மள 

கதரிவுகசய்யும் கசயற்பொடு ள் இலங்ம   ல்வி அமமசச்ுடனொன 

 லந்தொசலொசமனயில் சமற்க ொள்ளப்படும்.  இவ்விடயம் கதொடரப்ொ  

சதமவயொன த வல் மள  ல்வி அமமசச்ின் www.mohe.gov.lk எனும் 

இமையத்தள மு வரியிலிருந்து கபற்று ்க ொள்ளமுடியும். இந்த  ற்ம  

கநறி ளு ் ொன தம மம மற்றும் கதரிவு கசய்தல் நமடமுமற கதொடரப்ொ  

சமலும் அறிந்துக ொள்ள விரும்பும் மொைவர ்ள் இலங்ம   ல்வி அமமசச்ு 

அல்லது  க ொழும்பிலுள்ள இந்திய உயர ்ஸ்தொனி ரொலயம் ஆகியவற்மற அணுகி 

த வல் மளப்கபறமுடியும். 

 

* * * * * 
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