ඉන්ටෙල් අන්තර්ජාතික විද්යා ා ඉිනේටන් ප රද්ර්ශනටෙ හ ාාී  ූ  ාංාිිකක ිසුනන් තගාාලියටනන් විිෂ්ටෙ
හම්මාට ටද්කක් ා විටශනට් හම්මාටනක් ජනග්ර යන කගි.
Society for Science & the Public මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ලලාව විශාලතම පාසල් විද්යා ා
ඉංජිලන්රු තරගාවලිය වන ඉන්ලෙල් ජාතයන්තර විද්යා ස ඉංජිලන්රු රද්්ශනල ජය්ර කිනන්ලේ  නාම
ලල්ඛනය නිලේද්නය කලල්ය. ලමම තරගය ඇමරිකා එක්සත් ජනපද්ල කැලිල ෝනියා රාන්තල ලලාස්
ඇන්ජලීස්ිදී පසුගියද්ා නිමා විය.
ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු තයතනය IESL) මගින් සංවිධානය කරන වසල් කනිෂ්ඨ නි්මාණකරු JIY) තරගල
ජය්ර කිනන් වන නාරම්මල මයුරපාද් ජාතික පාසලල් නලවෝද්ය ගංලගාවවිල ශිෂයයා ා අම්බලන්ලගාව
ධ්මාලශෝක විද්යාලල සනුජ අලිවිරම ශ්රී ලංකාව නිලයෝජනය කරන්න් ලමම තරගයෙ ස ගා ව  අ අතර
නාරම්මල මයුරපාද් ජාතික පාසලල් නලවෝද්ය ගංලගාවවිල ශිෂයයාෙ හුගලේ  නව ලසායා ගැීමම වන
"Systematic Wall Constructing Tool" සඳ ා අවසන් සම්මාන රද්ාලනාත්සවල දී “Engineering
Mechanic” කාණ්වල විශිෂ්ෙ සම්මානයක් ා ලද්ිවල එස් ඩී එස් ජයසං විද්යාලලයන් ස ගා ව  අ
සංකල්ප ලපල්රා ා ලෂ ාන් සංකල්ප යන සසුන් හවුන්ලේ  නව පරීක්ෂණය වන " Micro and Nano
engineering for wastewater: magnetized biochar and nanoparticle composite for toxic Cr(VI)
removal" සඳ ා අවසන් සම්මාන රද්ාලනාත්සවල දී “Environment Engineering” කාණ්වල විශිෂ්ෙ
සම්මානයක් ා විලශ්ෂ සම්මානයක් ජය්ර ණය කලල්ය.

හවුන් ශ්රී ලංකාව නිලයෝජනය කරන්න් ලමම අන්ත්ජාතික තරගයෙ ස ගා ව  අල ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු
තයතනය, ජාතික විද්යා පද්නම, අධයාපන අමාතයංශය ා ඉන්ලෙල් ශ්රී ලංකා යන තයතන එකාබද්ධව
වා්ිකව සංවිධානය කරනු ශ්රී ලංකා විද්යා ා ඉංජිලන්රු රද්්ශනල SLSEF) තරගකරුවන් විසලද්නා
අතරින් ජය්ර කිනන් ීමලමනුින.
ශ්රී ලංකා විද්යා ා ඉංජිලන්රු රද්්ශනෙ SLSEF) ස ගා ව ීමමෙ අවස්ථාව උද්ා  අල
නි්මාණකරු JIY) තරගල ජය්ර කිනන් ීමලමනුින.

වසල් කනිෂ්ඨ

ලංකාව පුරා පාසල් සසු ද්රුවන් අතර නි්මාණ ශක්තිය ා නිපුණතා රව්ධනය ිරරීම සද් ා ශ්රී ලංකා
ඉංජිලන්රු තයතනය IESL) මගින් වා්ිකව වසල් කනිෂ්ඨ නි්මාණකරු JIY) තරගය සංවිධානය කරනු
ලබින. මූලිකව පළාත් මට්ෙන්න් ද්ැනුවත් ිරරීලම් වැවසෙ න් පවත්වා මූලික තරග ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු
තයතනල පළාත් ශාඛා මගින් පවත්වනු ලබන අතර අවසාන තරගය ලකාළඹ ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු
තයතනල මූලස්ථානල දී පවත්වන අතර විනිශ්චය මණ්වලය ලලස ඉංජිලන්රු ස ප්ල ෂණ අංශවල
වසර 15 කෙ වැඩි අත්ද්ැකීම් සිත ඉංජිලන්රුවන් විසන් ඇගයීමෙ ලක් කරනු ලබින.
රෙවල් 75කෙ අධික රමාණයිරන් තම නව නිපැයුම් රද්්ශනය ිරරීමෙ තරගකරුවන් 1800ක් පමණ
ස ගා ව වන ලමම ඉන්ලෙල් අන්ත්ජාතික විද්යා ා ඉංජිලන්රු රද්්ශනෙ Intel ISEF) පාසල් ද්රු ද්ැරියන්
උලද්සා පැවැත්ලවන ලලාව රමුඛඛතම විද්යා ා ඉංජිලන්රු තරගය ලේ.
ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු තයතනල සගාපති ඉංජිලන්රු ලේ මීලගාව ම තා රකශ කර සියල ශ්රී ලංකා
ඉංජිලන්රු තයතනය පුරා ද්ශක තුනක කාලයක් වසල් JIY) තරගය කණිෂ්ඨ නව නිපැයුම්කරු සංවිධානය
කරන්න් ශ්රී ලාංිරක සංස්කිතිය තුල ඟළප පරම්පරාව නි්මාණලීලීව නවයකරණය ලද්සෙ ලයාමුඛ කරීමමෙ
ැිරීමම සම්බන්ධව ඉතාමත් සන්ලතෝෂ බව ා වසල් කනිෂ්ඨ නි්මාණකරු තරගල ජය්ර කිනන් ෙ
අන්ත්ජාතික මට්ෙලම් ජය්ර ණ දිනාගැීමලම් ැිරයාව ඇති අතර ලමය පසුගිය වසර ද් ය තුල ලබාගත්
14 වැනි ජාතයන්තර ජය්ර නය බවින.
හබෙ ද් JIY තරගාවලිල ජය්රා කය බ බවෙ පත් ලවන්න්, Intel ISEF තරපය සඳ ා ස ගාගි ීම ශ්රී ලංකා
මාතාවෙ ලගෞරවයක් ලබා දිය ැිරින. JIY 2017 පළාත් මට්ෙන්න් මූලික තරග ජූලි, අලගෝස්තු මාස තුළ දී
පැවැත්ලේ. www.iesl.lk ලවි අවවිය ලවත පිවිස ලබාගන්නා අයදුම්පත් සම්ූ්ණ කර 2017 ජූනි මස 30
වන දිනෙ ලපර එීමලමන් හබෙද් ලමම තරගය සමග ලියාපදිංචි ීම ජය්ර කය බ විය ැිරින.
වැඩි විස්තර සඳ ා වසල් කණිෂ්ඨ නව නි්මාණකරු තරගාවලිල
මදුරංග ම තා - 071 3535329 / ද්යාන් ම තා - 071-8735338)

මදුරංග කරුණාජීව
ශිෂය සාමාජික - ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු තයතනය

සංවිධායක මණ්වලය අමතන්න.

