පළමු ජාතික භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2017
Web Site: : http://arts.pdn.ac.lk/main/downloads/general.php නැතහ ොත්
http://arts.pdn.ac.lk
පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලපේ භූප ෝල විෙයා පෙපාර්තුපේන්තුව හා භූප ෝල විෙයා සං මය මගින්
පළමු ජාතික භූප ෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය (NGOC) සංවිධානය කරනු ලබයි. ශ්රී ලංකාපේ
රජපේ හා පපෞද් ලික පාසල් වල ඉප නුම ලබන සිසු ෙරුවන් හට පමම තර ාවලිය සෙහා සහභාගී
විය හැක.
තරගාවලිය වයස් ඛාණ්ඩ හෙකකින් පැවැත්හේ:
කණිෂ්ඨ අංශය පජයෂ්ඨ අංශය -

7 – 10 පරේණි වල සිසුන් සෙහා
11 – 13 පරේණි වල සිසුන් සෙහා

පජයෂ්ඨ අංශහේ වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා සිසු / සිසුවියන් සිේ හෙනාට (04) 2017 අහගෝස්තු මස 01 – 08 දිනයන්හි
සර්බියාහේ, හබල්හරේඩ්හි පැවැත්හවන 14 වැනි අන්තර්ජාතික භූප ෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියට ස භාගීවීමට
අවස්ථාව හිමිහේ (අවශය අරමුෙල් මත තීරණයහේ). හමම තරගාවලිය ඉංග්රීසි මාධ්යහයන් පැවැත්හේ සිසු / සිසුවියන්
සිේ හෙනා හතෝරාගැනීම සෙ ා ඉංග්රීසි මාධ්යහයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්හේ

තරගාවලිය පිලිබෙ හතොරතුරු:
මාධ්යය : සිං ල / හෙමල / ඉංග්රීසි
විභාගය පවත්වන කාලසීමාව : පැය හෙකක ලිඛිත විභාගයකි (බහුවරණ හා පකටි පිළිතුරු සහිත ප්රශ්ණ සහිත)

විෂය නිර්හේශය (පුළුල් මාතෘකා):
කනිෂ්ඨ අංශය සෙ ා (7 වසහර් සිට 10 වසර ෙක්වා):
* හසෞරර මණ්ඩලය
* පෘථිවිහේ අභයන්තර වයු ය
* ජල චක්රය
* භුරූපණ ලක්ෂණ

* ඛණිජ ා පාෂාණ
* ජලව න රටා
* වර්ෂාපතන රටා
* හේශගුණික කලාප

* ස්වභාවික උපද්රව
* ස්වාභවික සම්පත්
* කෘෂිකර්මාන්තය
* පාංශු වර්ග

පජයෂ්ඨ අංශය සෙ ා (11 වන වසහර් සිට 13 වන වසර ෙක්වා):
* භූහගෝල විෙයාත්මක සිතියම්
* ජනර ණ භූහගෝල විෙයාව
* පාරිසරික භූහගෝල විෙයාව
* කාර්මික භූහගෝල විෙයාව
* ආර්ථික භූහගෝල විෙයාව

* භුරුපන විෙයාව
* ස්වභාවික උපද්රව
* හේශගුණික විෙයාව
* නාගරික භූහගෝල විෙයාව
* සිතියම් විෙයාව

* සංස්කෘතික භූහගෝල විෙයාව
* කෘෂිකාර්මික භූහගෝල විෙයාව
* ජීව භූහගෝල විෙයාව
* ජලජ සම්පත්
* GIS

තරගාවලිය පැවැත්හවන දිනය :2017 අහරේල්/මැයි මස (ඉදිරි කාලහේදී නිශ්තිත දිනය ෙන්වනු ලැහේ)
සම්මාන ා ස තිකපත්ර:

ජාතික මට්ටහම් තරගාවලිහේ ෙක්ෂතම සිසුන් / සිසුවියන් තිහෙනාට පෙක්කම් ා කුසලතා ස තික පත්ර
මාධ්ය තුනට හවනහවනම පිරිනැහම් (හකොන්හේසි වලට අනුව)

සැම දිස්ත්රීක්කයකම රථම ස්ථාන ලබාගන්න සිසුන් / සිසුවියන් තිහෙනාට කුසලතා ස තික පත්ර මාධ්ය
තුනට හවනහවනම පිරිනැහම්

තරගයට ස භාගිවන සැම අයදුම්කරුහවක් සෙ ම ස භාගීවීම සෙ ා ස තික පත්රයක් පිරිනැහම්


අනික් පිට බලන්න

අයදුම්පත් ගාස්තුව : රුපියල් 300/අයදුේපත් මුෙල් ලංකා බැංකුපේ පේරාපෙණිය ශාඛාපේ අංක 0001274686 ෙරන පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලපේ ශස්ර
පීඨ ගිණුමට බැරකළ යුතුය. අයදුේපත් ාස්තුව සෙහා රිසිට්පතක් පසුව ලැබීමට සලස්වනු ලැපේ.
අයදුම්පත http://arts.pdn.ac.lk/main/downloads/general.php යන හවේ අඩවිහයන් ලබාගත ැක අයදුම්පහත්
ඡයා පිටපත්ෙ පිළිගැහන්
සංපූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත ලියාපදංචි තැපෑපලන් සභාපත්, ජාතික භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය, භූප ෝල
විෙයා පෙපාර්තුපේන්තුව, පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලය, පේරාපෙණිය යන ලිපිනයට පයොමු කල යුතුපේ (රුපියල් 300/ක බැංකු තැන්පතු රිසිට් පත අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතුහේ)
විභාගය පැවැත්හවන දිනය, හේලව, ස්ථානය ා විභාග අංකය විභාගය පැවැත්හවන දිනට සති හෙකකට හපර පාසහල්
විදු ල්පති හවත ෙන්වනු ලැහේ

Web Site : http://arts.pdn.ac.lk/main/downloads/general.php
http://arts.pdn.ac.lk

නැතහ ොත්

විභාග මධ්යස්ථාන
මධ්යම

1. මහනුවර .

2. මාතපල්

3. නුවරඑලිය

නැහගනහිර

4. අේපාර

5. මඩකලපුව

6. ත්රිකුණාමලය

උතුරු මෙ

7. අනුරාධපුරය

8. පපොපලොන්නරුව

උතුරු

9. යාපනය

10. කිලිපනොච්චිය

12. මුලතිේ

13. වේනියාව

වයඹ

14. කුරුණෑ ල

15. පුත්තලම

සබරගමුව

16. කෑ ල්ල

17. රත්නපුර

ෙකුණ

18. ාල්ල

19. හේබන්පතොට

ඌව

21. බදුල්ල

22. පමොනරා ල .

බස්නාහිර

23. පකොළඹ

24. ේපහ



11. මන්නාරම

20. මාතර

25. කළුතර

එක් මධ්යස්ථානයක විභාගයට හපනීසිටින අයදුම්කරුවන් ගනනන 50 ට අඩු නම් අයදුම්කරු සෙ න්කර ඇති
ඔහු හ ෝ ඇයහේ කමත් පරිදි විභාග මධ්යස්ථානය හවනස්විය ැක
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Web Site :http://arts.pdn.ac.lk/main/downloads/general.php
http://arts.pdn.ac.lk
වැඩි විස්තර ලබාගැනීම සෙ ා විමසන්න:
අශ්වින් වික්රමසුරිය ම තා
සභාපති
ජාතික භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය
භූහගෝල විෙයා හෙපාර්තුහම්න්තුව
හේරාහෙණිය විශ්ව විෙයාලය
හේරාහෙණිය
ඊ හම්ල් : awickramasooriya@gmail.com

දුරකථන අංක: 077-9406168

නැතහ ොත්

ජාතික භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2017
අයදුම්පත
(අයදුමපහතහි ඇති සියලුම හතොරතුරු සංම්පූර්න කරංන)
1) අයදුම්කරුහේ මුල අකුරු සමග නම : ………….……………………………………………………….....…
.............................................................................................................................................................................
2) ස්ත්රී /පුරුෂ භාවය:
3) උපන් දිනය :

පුරුෂ

ස්ත්රී

වර්ෂය / මාසය / දනය

4) 2017 ජූනි 17 වන දනට වයස :

අවුරුදු : ………..…….

මස : ………….……

5) පංතිය : ……………………………… (උො 12 B භූහගෝල විෙයාව, 7 වසර D, අ හපො ස (සා හප) - 2016)
6) අයදුන් කරන ඛාන්ෙය
7) පාසහල් ලිපිනය :

කනිෂ්ඨ අංශය (7 වසර සිට 10 වසර)

පජයෂ්ඨ අංශය (11 වසර සිට 13 වසර)

……..………………………............……………………………………………….…..
...........……………………………………………………………………………….…
...........………………………………………………………………………………….

8) ස්ථිර ලිපිනය :

..........……..……………………………………………………………………….…..
...........……………………………………………………………………………….…

9) මාධ්ය:

සිං ල

හෙමල

10) දුරකථන අංකය :

a) පාසල

: …………………..………….

b) නිවාස

:………………………………..

c) ජංගම

: ……………………………….

ඉංග්රීසි

11) ඔපේ කැමැත්ත අනුව විභා මධයස්ාාන තුනක් අනුපිළිපවලින් (1,2 ා 3) පලස සෙහන් කරන්න)
විභාග මධ්යස්ථාන
මධ්යම

1. මහනුවර .

2. මාතපල්

3. නුවරඑලිය

නැහගනහිර

4. අේපාර

5. මඩකලපුව

6. ත්රිකුණාමලය

උතුරු මෙ

7. අනුරාධපුරය

8. පපොපලොන්නරුව

උතුරු

9. යාපනය

10. කිලිපනොච්චිය

12. මුලතිේ

13. වේනියාව

වයඹ

14. කුරුණෑ ල

15. පුත්තලම

සබරගමුව

16. කෑ ල්ල

17. රත්නපුර

ෙකුණ

18. ාල්ල

19. හේබන්පතොට

ඌව

21. බදුල්ල

22. පමොනරා ල .

බස්නාහිර

23. පකොළඹ

24. ේපහ

11. මන්නාරම

20. මාතර

25. කළුතර

අනික් පිට බලන්න

අයදුම්පත් ගාස්තුව රුපියල් 300/= (ලංකා බැංකුහේ හේරාහෙණිය ශාඛාවට තැන්පත් කල යුතුයි)

12)

බැංකුව

: ලංකා බැංකුව

ශාඛාව

: හේරාහෙණිය

ගිණුහම් නම

: ශස්ත්ර පීඨය, හේරාහෙණිය විශ්ව විෙයාලය

ගිණුම් අංකය

: 001274686

බැංකු තැන්පත් රිසිට් අංකය : …………………………………


බැංකු තැන්පත් රිසිට් පත අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතුයි
ඉහත සෙහන් සියලු පතොරතුරු සතය බව සහතික කරමි.
දිනය : ………………………

අයදුේකරුපේ අත්සන: …..……………………………………..
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ස තික කිරීම
a) පංතිභාර ගුරුතුමා / ගුරුතුමී හේ නම - ………….……………………………………………..…

අත්සන - ……….…………………………………...………...……
b) විදු පතිතුමාහේ / විදු ල්පතිතුමියහේ අත්සන (නිල මුද්රාව සහිතව): …………………………………………

කරුණාකර සම්පුර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත බැංකු තැන්පතු රිසිට්පත සමග ලියාපදිංචි තැපෑහලන් ප ත ලිපිනයට
හයොමු කරන්න:
අශ්වින් වික්රමසුරිය ම තා
සභාපතිතුමා
ජාතික භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය
භූහගෝල විෙයා හෙපාර්තුහම්න්තුව
හේරාහෙණිය විශ්ව විෙයාලය
හේරාහෙණිය
කාර්යාලහේ රහයෝජනය සෙ ා පමණි
අයදුම්පත් අංකය

බැංකු රිසිට් අංකය

භූහගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් කමිටු සභාපතිතුමාහේ අත්සන
දිස්ත්රික්කහේ අංකය

රිසිට් අංකය
දනය

