උදා සරසවිය
නම

වේලාව

උදෑසන ප්රධාාන
ප්රවතත්ත
විකාශය

පෙ ව
7. 00
7. 20

අන්තර්ගතය

නිෂ්පාදන
කණ්ඩායම

සම්පත්
දායකත්වය

1)හඩ පිටුව
-වේශීය පුවත්විවිධ ජනමාධය
ආයතන වාර්තා
කරන පුවත්

පදවන වස්ත්ර

2)හඩ පිටුව
-රයිගම් පුවත්කළුතර දිස්ත්රික්කයකප
දිනෙතා සිදුවන
සිදුවීම්

පදවන වස්ත්ර ප්රාපද්ශීය
වාර්තාකරුවන්

3)හඩ පිටුව
-සරසවි පුවත්රජප විශරව විදයාල
වල දිනෙතා සිදුවන
සිදුවීම්

පදවන වස්ත්ර ස්ත්රස්ත්වි වල සිටින
වාර්තාකරුවන්

4)හඩ පිටුව
-විවදස් පුවත්දිනෙතා සිදුවන
ජාතයන්තර සිදුවීම්
ආවරණය වන පුවත්

පදවන වස්ත්ර

5)හඩ පිටුව
-ක්රීඩා පුවත්පදස්ත්ර විපදස්ත්ර ක්රීඩා
පුවත් ඉදිරිෙත් කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

අනංමනං

7. 20
7. 30

විකල්ප පුවත්

7. 30
7. 40

සරසවි ප්රශ්න
පත්තවර්

7. 40
8. 00

උදෑසන
විකාශය
නිමාව

පුවත්ෙත් වල ෙළ
වන කාටුන් ඉදිරිෙත්
කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

අන්තර්ජාලප විවිධ
විකල්ෙ පතාරතුරු
ඇතුළත් පවබ් අඩවි
වල ෙළවන විකල්ෙ
පුවත් ඉදිරිෙත් කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

විවිධ විශරව වීදයාල
වල දිනෙතා ෙැන
නගින ප්රශරන, ගැටලු
ඉදිරිෙත් කිරීම හා
ඒවාට වගකිව
යුත්තන්පගන්
පිළිතුරු ලබා
ගනිමින් ඉදිරිෙත්
කරයි.

පදවන වස්ත්ර විශරව විදයාල
සිසුන් වගකිවයුතු
නිළධාරීන්

කැම්පස් කැන්ිම
නම

වේලාව

කැම්පස්
කැන්ිම

12. 30
1. 30

අන්තර්ගතය

නිෂ්පාදන
කණ්ඩායම

1)හඩ පිටුව
-අද දවසදවවස් වැදගත්කම වදවන වසර
ඉදිරිපත් කිරීම.
2)හඩ පිටුව
-දැන්ීම් පුවරුවවිවිධා විශ්ව විදයාල
දැන්ීම් පුවරු වල
පළවන දැන්ීම්
ඉදිරිපත් කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

3)හඩ පිටුව
-ආවර්ජනාලංකාවේ වහෝ
වලෝකවේ වර්ෂ්ඨ
චරිතයක
චරිතාපදානය
ඉදිරිපත් කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

4)හඩ පිටුව
-මුහුණු වපාවත්
කතන්දවර්මුහුණු වපාවත්
පළවන විකල්ප
පුවත්/
කාටුන්/වතාරතුරු
නිර්මාණශීලීව
ඉදිරිපත් කිරීම.

පදවන වස්ත්ර

සම්පත්
දායකත්වය

සැදෑ සරසවිය
නම

වේලාව

අන්තර්ගතය

සැදෑ සරසවිය

5. 30
6.30

1)හඩ පිටුව
-වපාතකින් පිටුවක්
ස්ත්ාහිතය
විපශරෂාාංගය

නිෂ්පාදන
කණ්ඩායම

සම්පත්
දායකත්වය

වතවන වසර

2)හඩ පිටුව
-වතාටුපලස්ත්ාංගීතමය
වැඩස්ත්ටහන
3) හඩ පිටුව
-නයිට් කවේ-

පතවන වස්ත්ර

පතවන වස්ත්ර

ගුවන් විදුලි නාටය
4) හඩ පිටුව
-වකලින් කතාවිශරව විදයාල
ෙශධතියට අදාළ
පුශගලපයකු ස්ත්මග
කරන කතාබහ

පතවන වස්ත්ර විශරව විදයාල
සිසුන්
ආචාර්යවරුන්
ෙරිොලන
නිළධාරීන්

5) හඩ පිටුව
-Top & Exchangeඒ ඒ දිනයට අදාළව
පතවන වස්ත්ර
විනිමය
අනුපාතයන්
ඉදිරිපත් කිරීම.

කලාවට
පැයක්

6. 30
7. 30

නර්ථන, නාටය හා
රංග කලා, සිනමා
අධායයනය, චිත්ර හා
සංගීත අධායයන
අංශයන්වේ
වැඩසටහන්
ඉදිරිපත් කිරීම.

පතවන වස්ත්ර ප්රස්ත්ාංග කලා
අධයයන අාංශප
විදයාර්නන්

උදා සරසවිය
 ප්රධාාන ප්රවතත්ත විකාශය
 වේශීය පුවත්- 5
 රයිගම් පුවත්- 3
 සරසවි පුවත්- 3
 විවදස් පුවත්- 5
 ක්රීඩා පුවත්- 3 අවම වශවයන් අන්තර්ගත විය යුතුය.





සරසවි ප්රශ්න පත්තවර්
සදුදා සහ සිකුරාදා ශ්රී පාලි මණ්ඩපවේ ගැටවකවක්
බදාදා වසසු විශ්ව විදයාල වල ගැටවකවක්

බ්රහස්පතන්දා සහ සිකුරාදා කාලීන වශවයන් අප රට තුළ
උේගතව පවතන ගැටවකවක් පිළිබදව සාකච්ඡා වකවර්.

සැදෑ සරසවිය
 සදුදා සහ සිකුරාදා නයිට් කවේ ගුවන් විදුලි නාටය
 බදාදා විචාර අධායයන කවය
 වසසු බදාදා දිනවල ඉංග්රීසි වැඩසටහන් විකාශය
වකවර්.

