පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම
අනුකූතා තක්සසේරු පිළිබඳ ශ්රී ාකා රතීතතන ම්ඩලය
විද්යා තා කාෂණ හ තා ා තා ්යේෂණ හ තා ාමාකයාාංශය යට තා ට ෂත තා ශ් තා රී තා කාං ා තා රතීතක  තා ම්ඩලකෂණ තා පුප්ප්ාුව  තා ් ශ්  තා
් ක තාසඳ න් තාක තුප තාසඳ ා තාසුදුසු ම්කත තාරී තාකාං ා තාපුප ියනටන්ෂ්න් තාාටදුම්්ත තා ිඳෂේ.

ක තුප

:

රිටදුරු තා

ාධ්යා්  තාසුදුසු ම් තා: තා
ෂ

ත තාසුදුසු ම් : තා



ිුව්ප තාක්රමට

බප තා ා  තා්ිද්වීම තාසඳ ා තා  තා කාංගු තාරිටදුරු තාබක්ත්රටෂණ තාශ්ියට තායුතුට. තා
පිළි්ත තාආටක ට  තාබප තා ා  තා්ිද්වීම තාපිළිබඳ තා සප තා05 තා  තාෂ ො තාාුව තාරිටදුරු තා
්ළපුරුද්ද්ෂණ තාශ්ියට තායුතුට. තා තා

: තා


පීඑල් 3-2016 තා- තා26,290 තා– තා270 තාx 10 තා– තා300 තා x  තා10 තා– තා330 තාx තා10 තා– තා350 x තා12 තා– තා39,490 තා



ඉ ක තා ිටු්ප තා ්රිමාහට තා 2020.01.01 තා
 තා දි  තා යන  තා ක්රිටාතම  තා
 තා ාකප තා
එෂකෂණ තා ළමහා පහ තා ෂසේ ා තා චක්රෂල්  තා 2/2016 තා හි තා උ් තා ෂල්ඛ  තා II තා ානු  තා
ිටු්ප තාෂ් නු තාකිෂේ.
මී  තාාමකප  තාආටක  තාාද්ාක තාපජට තාවියනන් තාානුමක තා ළ තායනටලු තාදීම ා තාෂ් නු තා
කිෂේ.



ටස

ා.ෂ්ො.ස තා(සා/ෂ්ළ) තාවිභා්ෂණදී තා තායනාං ක තා/ තාෂද්මළ තාසමඟ තා්ණිකට තා තුළු තාා ම තා
ශය යෂටන් තාවි ටටන් තා6 තාෂණ තාඑෂණ තා ප දී තාසමත තාවිට තායුතුට. තා

: තා

ටස තාාවු. තා18 තා  තාෂ ො තාාුව තා ා තාාවු. තා45 තා  තාෂ ො ිඩි තාවිට තායුතුට.

කමා තාවියනන් තාස ස් තා ප තා්න් ා තාකද් තාජී  තාද්තක තාෂකොපතුරු තාසහික තාාටදුම්්ත තා2019.05.03 තා  තාදි  තාෂ ෝ තාඊ  තාෂ්ප තා
් ක තා සඳ න් තා ලිපි ට  තා ලිටා්දිාංචි තා කි්ෑෂකන් තා එවිට තා යුතුට. තා ාටදුම්්ත්රට තා සමඟ තා යනටලුම තා ස ශ් ක තා පි ්ත තා
ඉදිරි්ත තා ළ තා යුතු තා ාකප තා ාටදුම්්ක තා බ ාක  තා ලිටම් තා
පෂණ තා ම් තා ්ස තා ඉ ළ තා ෂ ළ ෂයේ තා ාටදුම් තා පනු තා කබ  තා
ක තුප තාසඳ න් තා ළ තායුතුට.

ාධ්යෂණ  තා/ තාරධ්ා  තාවිධ්ාට  තාිලකධ්ාී,
රී තාකාං ා තාරතීතක  තාම්ඩලකට,
ාාං  තා104/ඒ, තාකිතුල් තක තා්ාප, තා
ෂබොරැල්ක.

