
 

 

 

ජා.තා.ස. සිවිල් ඉංජිනේරු III (NCT Super Seniors ) ලසර සිසුේ විසිේ සංවිධානය කරනු බන “Survey Camp -

2013”  අනෙෝස්තු මස දී ඳැලත්වීමට නයෝජිතය. ඒ සහා කැමැත්තක් දක්ලන සිසුේනෙේ අයඳුම්ඳත් කැනේ. 

කවුර සහා සහභාගී විය හැක්නක් දැනට කාර්මික විදයානඉ ඉනෙනුම බන,  

 ජා.තා.ස. සිවිල් ඉංජිනේරු II ලසර  

 ජා.තා.ස. සිවිල් ඉංජිනේරු  IIIලසර  

 ඉංජිනේරු සැසුම් ශිල්පී , ඳාඨමාලේ  ල ඉනෙනුම බන සිසුේට ඳමණි.  

 

අයඳුම්ඳත් www.shalikamanoj.weebly.com නලබ් අඩවිනයේ නහෝ shalikamanoj@yahoo.com නලත ඊ නම්ල් 

ඳණිවිඩයක් එවීනමේ නහෝ බා ෙත හැක. සහභාගී කරලා ෙේනා සිසුේ සංඛ්යාල මිමිත බැවිේ කන්ේ අයඳුම්ඳත් ඉරිපතඳත් 

කරන පිළිනලට අලස්ථාල බානේ. 

 

රින 05කිේ සමේවිත නමම නේලාසික කවුර, දඹුල් කාර්මික විදයා මිමිනඉ දී ඳැලත්වීමට නයෝජිතය. එදීදී ම්ම් මැමම 

හා මට්ටම් ෙැමම (Surveying & Leveling) පිළිබ පූර්ණ ප්රානයෝක ක ඳක්ක් ණ ඳැලත්නලන අතර එදීදී ඔබ දක්ලන 

කුසතාලයේ ඇෙයීමට ක්කර ම්ම් “මැමම හා මට්ටම් ෙැමම (ප්රානයෝක ක)” පින්බ සහතික ඳත්රයක් (Certificate in 

Surveying & Leveling – Practical ) නිකුත් නකනර්.   

 

ඔබනේ ප්රානයෝක ක කුසතාලය නඳේනුම් නකනරන සහතික ඳත්රයක් නස ඔබට නමම සහතිකය ැකකියාලක් සහා ඉල්ලුම් 

කික්නම්දී ලඩාත් ප්රනයෝජනලත් ලනු ඇත. 

කුසතාලය ඇෙයීම 

 මට්ටම් ෙැමම ප්රානයෝක ක ඳක්ක් ණය හා ඊට අදා සැසුම්ඳත් ව ලාර්තා සැකමිම - කුණු 100 

 

 ම්ම් මැමම ප්රානයෝක ක ඳක්ක් ණය හා ඊට අදා සැසුම්ඳත් ව ලාර්තා සැකමිම - කුණු 100  

 

 ලාචික ඳක්ක් ණය (Viva Voice)  විනාඩි 20-30 - කුණු 100 

 

මිේ ැනබන සාමනය කුණු මට්ටමට අදා නරේණිය සහතික ඳත්රනඉ සහේ නකනර්. කුණු නරේණි ෙත කික්ම ඳහත ඳපතරි 

නේ. 

D-(85-100), M-(65-79), C-(55-64), P-(40-54,) F-(0-39) 

කවුර සහා සහභාගී වීමට, ඔබ  ම්ම් මැමම හා මට්ටම් ෙැමම-Surveying & Leveling පිළිබ සියළුම නයායික-

Theory නකොටස් සම්පූර්ණ කර තිම්ය යුතු අතර ක්රියාකාරකම අතරතුර දී හා අලසානනඉ දී ඳැලත්නලන ලාචික 

ඳක්ක් ණනඉ දී එය ඇෙයීමට ක්නකනර්.කරුණාකර අයඳුම්ඳත් ඉරිපතඳත් කික්නම්දී නම් පිළිබල සැකින්මත් ලේන. 

 

 

Eng. Ekanayake EMSMK 

Course Co-ordinator(Survey Camp)  

Instructor - Eng. Surveying 

 

Mobile : 071-5176592 

E-mail : shalikamanoj@yahoo.com 

Web : www.shalikamanoj.weebly.com 
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