“සුහුරු ශ්රී ලංකාවක් සඳහා ඉංජිනේරුවේ සවිබල ගැේීම”.
නෙක්නනෝ ශ්රී ලංකා - අේතර් පාසැල් චිත්ර තරඟාවලිය - 2020

ශ්රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය විසිේ 35 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන නටකනනෝ 2020 - ජාතික
ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ ප්රදර්ශනයට සමගාමීව ශ්රී ලාංකීය පාසැල් දරුවේ නවනුනවේ පවත්වනු ලබන
අේතර් පාසැල් චිත්ර තරගාවලිය නමවරත් පැවැත්නේ.
“සුහුරු ශ්රී ලංකාවක් සඳහා ඉංජිනේරුවේ සවිබල ගැේීම” නත්මාව යටනත් නමවර නමම චිත්ර
තරගාවලිය සියලුම පාසල් වල 6 සිට 11 නේණි දකවා සිසුේ සඳහා කාණ්ඩ නදකක (2) යටනත් විවෘතව
පවතී.
කාණ්ඩ 1 කාණ්ඩ 2 -

6 ,7 ,8 සහ 9 නේණි වල සිසුේ සඳහා
10, 11, 12 සහ 13 නේණි වල සිසුේ සඳහා

නමම චිත්ර තරගාවලිනේ ප්රධාන අරමුණ වේනේ පහත සදහේ අභිමතාර්ථයේ තුලිේ පාසැල්
දරුවේ අතර ඉංජිනේරු විදයාව පිළිබද ශකතිමත් සංකල්ීය හා ප්රානයෝගික දැනුම උද්දීපනය
කිරීමය.
1.

රනේ ආර්ිකය, පාලනය සහ සමාජය සඳහා නහාඳ ඉංජිනේරු නේදිකාවක නගාඩනැගීම සඳහා රට
පුරා සෑම කර්මාේතයකම, වයාපාරයකම සහ රාජය ආයතනයකම නවීකරණය කරන ලද
ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණික ප්රයත්නයේ නේගවත් කිරීමටත්, තාක්ෂණික දැනුමක ඇති පුරවැසියේ
හා ප්රජාවේනගේ සමේවිත සමාජයක විසිේ බල ගැේනවන සමස්ත ජාතියක බුද්දිමත්
පුරවැසියේ හා ප්රජාවේනගේ සමේවිත සමාජ වයාපාරයක නමනහයවීමටත්, පියවර ගැනීමටත්
අපනේ ඉංජිනේරුවේ සවි බල ගැේවීම.

2.

ඉංජිනේරු කනේත්රනේ අනේකිත වර්ධනයේ වැඩිදියුණු කිරීම සහ අපනේ ශකතීේ වර්ධනය
කිරීම, අපනේ ජාතික අභිනයෝග ජය ගැනීම, න ෞතික බාධක ජය ගැනීම සහ සංසේදනාත්මක
වාසි සඳහා නව ප්ර වයේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට වැඩි අවස්ථාවක ලබා ගැනීම.

3.

ජාතික ප්රවාහනේ බලගතු ඉංජිනේරුවේ විසිේ ඉංජිනේරු උපනද්දශන, වැඩසටහේ / වයාපෘති
කළමනාකරණය සහ නේවාසික, වාණිජ හා කාර්ික සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා නමේම මාර්ග,
ජලය සහ මලප්රවාහන යටිතල පහසුකම් වයාපෘති සඳහා සැලසුම් කරන ලද නව ඉංජිනේරු හා
තාකෂණික උත්සාහයේ නේගවත් කිරීම.

චිත්ර තරගාවලිය සඳහා උපනෙස්
පහත සඳහේ උපනදස් මාලාව අනුව තරඟය සඳහා චිත්ර නිර්මාණය කළ යුතුය.

•
•
•

කඩදාසි වර්ගය සහ ප්රමාණය - A3 art paper.
පාට කිරීම සඳහා ඕනෑම මාධයක ාවිතා කළ හැකිය. (Water colours/ Poster colours/ Pastel/ Acrylic or
Mixed medium).
පහත සඳහේ නතාරතුරු චිත්රය පිටුපසිේ පැහැදිලිව සටහේ කළ යුතුය.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•

මාතෘකාව.
ශිෂයා / ශිෂයාව නේ සම්ූර්ණ නම.
උපේ දිනය.
පාසනල් නම සහ ලිපිනය.
නේණිය.
නදමාපියේනේ නහෝ ාරකාරයානේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය.

සියළුම චිත්ර නිර්මාණ පාසනල් විදුහල්පතිවරයා විසිේ නිල මුද්රාව සහිතව සහතික කර තිබිය
යුතුය.

තයාග සහ සහතික පත් ප්රොනය
එක එක කාණ්ඩනේ ජයග්රාහකයේ තිනදනනකුට මුදලිේ තයාග සහ සහතික පත් පහත අයුරිේ ප්රදානය
කරනු ලැනේ.
ප්රථම ස්ථානය සඳහා රු 25,000.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක
නදවන ස්ථානය සඳහා රු 17,500.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක
නතවන ස්ථානය සඳහා රු 15,000.00 ක මුදල් තයාගයක සහ සහතික පත්රයක
රු 5000.00 බැගිේ වූ තයාග සහ කුසලතා සහතික පත් 5 ක
තයාග ප්රදාන උත්සවය 2020/10/18 (ඉරිදා) නකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයේතර සම්මේත්රණ
ශාලානේී පැවැත්නේ.
සියළුම චිත්ර නිර්මාණ 2020/09/15 දිනට නහෝ ඊට නපර පහත සඳහේ ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑනලේ එවීමට
නහෝ නගනවිත් ාර ීමට හැකිය. (එක පාසලකිේ එවනු ලබන සියලුම චිත්ර තනි පැනකජයක නලස එවිය
හැක).
ලිපිනය:
ස ාපති,
නෙක්නනෝ 2020 - අේතර් පාසැල් චිත්ර තරඟ කිටුව,
ශ්රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය,
120/15, විනේරාම මාවත,
නකාළඹ 07.
වැඩිදුර නතාරතුරු සදහා:
දුරකථන: 011 269 8426 ext. 238 /246
ෆැකස්: 011 269 9202

