වැඩසටහන් ආල ෝකකරණය පිළිබඳ පුහුණුව සඳහා
අයදුම්පත් කැඳවීම.
ශ්රීම ාකා පවපවානී ස සාසාවාව
ශ්රීම ාකා පවපවානී ස සාසාවාලේ ක්ල ේත්රම වැඩසටහන් ආල ෝකකරණය කිරීම පිළිබඳ වසරක පුහුණුවක් සඳහා
පහත සුදුසුකම් සනීත ශ්රීම ාකා පුරවැයනයන්ල්න් අයැදුම්පත් කැඳවනු ැලේ.
අධ්යාප

සුදුසුකම්

:

අධ්යාප ලපුදු සහක ක පත්රම (සාමා ය ලප ) විභා්ය සම්මා 04 ක් සනීතව
වි යයන් 06 කින් සමත්වීම හා අ.ලපු.ස.(උසසා ලප ) විභා්ය ලභෞක ක
විද්යා වි ය සනීතව විද්යා / ්ණිත වි ය ධ්ාරාලවන් යනයලුම වි යන්ල්න්
(සාමා ය ලපුදු පරීක් ණය හැර) සමත්වීම.

පුහුණු දීම ාව

:

පුහුණු කා ය තු රු. 12,000/- ක මායනක පුහුණු දීම ාවක් ල්වනු ැලේ.

වයස

:

අවුරුදු 18 – 24 ත් අතර

ලපුදු :
පවපවානී ස වැඩසටහන් ආල ෝකකරණය පිළිබඳ උ න්දුවක් ද්ක්ව
සුදුසුකම් සනීත 10 ලද්ල කු සම්මුඛ
පරීක් ණයක් මගින් පුහුණුව සඳහා ලතෝරා්නු ැලේ. අයැදුම්පත් 2021.04.05 දි ට ලපර "ආල ෝකකරණ පුහුණුව."
ල ස සඳහන් කර පහත සඳහන් ලිපි යට ලියාපදිාචි තැපෑල න් ලයුමු ක යුතුය.

අධ්යක් න රා්
ශ්රීම ාකා පවපවානී ස සාසාවාව
නිද්හසා චතුරශ්ර ය
ලකු ඹ 07.
දුරකව අාකය: 011-2698187
ලවේ අඩවිය : www.rupavahini.lk

njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfis xspahf;fk; nra;jy; njhlh;ghd
gapw;rpf;fhf tpz;zg;gq;fis NfhUjy;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;
,yq;if

&gth`pdp

$l;Lj;jhgdj;jpd;

ntspf;fs

njhiyf;fhl;rp

xspahf;fk; nra;jy; njhlh;ghf xUtUlfhy gapw;rpf;fhf gpd;tUk;
nfhz;l ,yq;if gpui[fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
fy;tpj; jifikfs;

:

epfo;r;rpfis
jifikfisf;

fy;tp nghJj;juhju (rhjhuz ju) ghPl;irapy; 4 jpwik
rpj;jpfSld; 6 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; fy;tp
nghJj;juhju (cah;ju) ghPl;irapy; ngsjPftpay; ghlj;Jld;
tpQ;Qhdk; / fzpjj; Jiwapy; midj;J ghlq;fspYk; (nghJ
mwpT ghPl;ir jtph;e;j) rpj;jpile;jpUj;jy;.

gapw;rpf;fhy nfhLg;gdT : gapw;rp fhyj;jpy; khjhe;jk; 12>000/= &ghtpw;fhd
nfhLg;gdT nrYj;jg;gLk;.
taJ
nghJ

:

18 tajpw;Fk; 24 tajpw;Fk; ,ilg;gl;lth;fs;

:

njhiyf;fhl;rp
jifikAila
tpz;zg;gq;fis
Kfthpf;F gjpT

epfo;r;rpfSf;fhd xspahf;fk; njhlh;ghf mf;fiw fhl;Lk; kw;Wk;
10
Ngh;
Neh;Kf
ghPl;irapd;
%yk;
njhpT
nra;ag;gLthh;fs;.
05.04.2021 jpfjpf;F Kd;dh; “xspahf;f gapw;rp” vd;W Fwpg;gpl;L gpd;tUk;
jghypy; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;
Rje;jpu rJf;fk;
nfhOk;G 07>
njhiyNgrp ,yf;fk;:- 011-2698187
,izaj;jsk; :- www.rupavahini.lk

Calling of applications for the Lighting Training of
The Sri Lanka Rupavahini Corporation

Applications are being called from eligible Sri Lankan citizens to undergo one year period
of training in lighting of field programmes of the Sri Lanka Rupavahini Corporation.
Educational Qualifications

: Passed in G.C.E. (O/L) Examination in 6 subjects with 4 credit
passes and passed all subjects in G.C.E (A/L) Examination in
Science / Mathematics stream including Physics. (Except General
common test)

Trainee Allowance

: A monthly trainee allowance of Rs. 12,000/- will be paid during the
period of traineeship.

Age

: Between 18 and 24 years.

N.B. : 10 eligible applicants with interest in television programme lighting will be selected through
interviews for the training. The applications should be submitted under registered mail, with the
mentioning of ‘Lighting Training’ to the following address before 05.04.2021.

Director General
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Independence Square
Colombo 07
Telephone: 011-2698187
Website: www.rupavahini.lk

