තරගයට අයදුම්කිරීම
1) පන්තියේ whatsapp Group හරහා එවා ඇි (https://my.forms.app/rahulacollegematara/2021)
Googleform සබදතාව මගින්ත යහෝ rahulacollege.lk හරහා තරගයට ලියාපදිංචි විය හැිය.පාසයේ
ඉයගනුම ලබන යරේණිවලවලට නම්ක ර ඇි නවනිපැයුම්ක භාර ගුරුභවතුන්ත සමග සම්කබන්තධවී වැඩිදුර උපයදසේ
ලබාගතයුතුය.
2) 6 යරේණිවලය පී.ඕ.දුලාමනී මිය 0716996072 පේලියගුරු මිය 0713355061
7 යරේණිවලය කුමාරි මිය 0718679700
8 යරේණිවලය මධුෂානි යහන්තදාවිතරණ මිය 0717855187
9 යරේණිවලය පසන්ත රිංගජීව මයා 077 2252594
10/11 යරේණිවලය එසේ.්ලිවලි.ක. ල ල මයා 071 2318596 නුවන්ත රත්නාය මයා 070 2973605
12/13 යරේණිවලය භාභා ේ සමරජීව මයා 0774143597 ඒ.එසේ.ජයවර්ධන මයා 0703218718
3) යමම තරගය සදහා තනි සහ ණ්්ායම්ක ව යයන්ත රාහුල විදයාලයේ දැනට 6 සිට 13 යරේණිවල දවවා
ඉයගනුමලබන දරුවන්තට සහභාගිවිය හැිය.
4)
ණ්්ායම්ක ව යයන්ත ඉදරිපත්වන්තයන්ත නම්ක ණ්්ායම ට උපරිම සිභාන්ත 03 ි.යම්ක බව Googleform හි
ඉදරිපත්ිරීම සම්කබන්තධව විසේතර රන ය ාටයසේ සියලුම ණ්්ායම්ක සාමාජි යන්තයේ නම්ක සදහන්ත ර
ිබීම අනිවාර්යය.ක.පභාව සිදු රන නම්ක අතුලත්ිරීම්ක සල ායනාබැයේ.
5) තනි සහ ණ්්ායම්ක ව යයන්ත ඕනෑම නිර්මාණ සිංඛ්යාවව ඉදරිපත් ල හැිය.
6) අයදුම්කපත් භාරගන්තනා අවසාන දනය 2021/07/20.
7) ඔබ/ඔබලා විසින්ත ල නිපැයුයම්ක වීඩියයෝව 2021/08/30 ට යපර එවියයුතුය.එවියයුතු ආ ාරය පභාව
දැනුම්කයදනු ලැයලිව.
8) පවත්නා covid 19 තත්වය මත ඉහත දනයන්ත හා තරග පවත්වන ආ ාරය/විනි ච
ේ ය ඇතුලු අයනකුත්
රුණු යවනසේවිය හැිය.

තරග ක ොන්කේසි

1) Googleform මගින් තරගයට අයදුම්කල යුතුය.
2) මුලික තරග විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යයාමුකරන යමම වීඩියයෝව පමණක් භාවිතායේ.
(උපරිමය-100MB යහෝ විනාඩි 05 ) විනිශ්චය කටයුතු සදහා නිපැයුම පිළිබදව යකටියයන් විස්තරයක්,
නවතාවය, තාක්ෂණය සහ ප්රයයෝගික බව වැනි දෑ අන්තර්ගතවියයුතුය.
3) සියලුම නව නිපැයුම් සහ ජයග්රහන සදහා තෑගි සහ සහිකකප්ර පිරිනැයම්.
6 - 8 කණිෂ්ඨ අංශය
9 - 11 කණිෂ්ඨ ද්වවිතීක අංශය
12/13 - යජෙෂ්ඨ අංශය
4) ස්ව/ස්වකීය ණ්ඩොයකේ නිර්මාණයක් බවට වගකීම ශිෂෙයා/ශිෂෙ ක්ඩාායම විසින්ම දැරිය යුතු අතර
සහ ශිෂෙයා/ශිෂෙ ක්ඩාායම විසින්ම කල බවට තහුරු  කල යුතුය.
5) අවශෙනම් තරග විනිශ්චය ී  යභ ිකක නිරමාණ පරික්ෂාවකට සහ අදාල තාක්ෂණික කු ණු
සම්බන්ධයයන් යකටි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ද ඉදිරිපත්වවීමට ද සිදුවිය හැකිය.
6) විනිශ්චය ම්ඩාලය සහ තරග තීරකවු න්යේ තීරණය අවසාන තීරණයයි.

