කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා ඳමි

යයොමු අංකය:
“වශවක් නිමැවුම්- 2017” නාතික නල නිඳැයුම් ප්රදර්නය වශා ලන දකුණු ඳෂාත් තරඟය
වශ
රුහුණ නල නිඳැයුම් ශා නලයකරණ ප්රදර්නය ශා තරඟය -2017
ඳාවල් අංයේ මුලික යතජරාගැනීම වශා ව අයදුම්ඳත
1.
2.
3.

දිව්ත්රික්කය:
ප්රායීයය යල්කම් යකොට්ඨාය:
ඳාවයල්
a) නම :
b) ලිපිනය :
c) දුරකථන අංකය:
ශියයාය නම

4.

නල නිඳැයුම් භාර ගුරු භලතාය
a) නම:
b) දුරකථන අංකය:

5.

විදුශල්ඳති වශතිකය:
...........................................
......................................................
අත්වන

*උඳයදව් වශා අයනක් පිට බන්න.

නල නිඳැයුම

කුණු

වටශන්

(කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා
ඳමි)

(කාර්යාලීය ප්රයයජනනය වශා
ඳමි)

........................................................
නි මුද්රාල

දිනය

උඳයදව්
1.

ඳාවල් අංය වශා ව අයදුම්කරුලන්ය උඳරිම ලයව් සීමාල ලනුයේ යදලන ලර අ.යඳො.ව.උවව් යඳෂ යඳනී සිටින සිසුන්ය ලයව් සීමාල යේ. එම
ලයව් සීමායලහි ව සිසුන්ට ඳාවල් අංය ශැර යලනත් අංයකින් ඉදිරිඳත් විය යනොශැකිය. ඔවුන් අයදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කරන ලර්ය තුෂ ඳාවක
අධයාඳනය ශදාරන්න් සිටිය යුතු අතර ඳාවල් ශැරය ය ශියයන් යනොවිය යුතුය.

2.

ඳාවල් සිසුන්ය කණ්ඩායම් නල නිඳැයුම් වශා වශභාගී විය ශැකි උඳරිම සිසුන් ගණන 02 කි.

3.

ඳාවල් සිසුන් කණ්ඩායම් නල නිඳැයුම් ඉදිරිඳත් කිරීයම්දී කණ්ඩායයම් අනිත් වාමාජිකයා ද ඳාවල් සිසුයලක් වීම අනිලාර්යය යේ. ඳාවල් සිසුන්ට
යලනත් අංයන්යගන් ඉදිරිඳත් ලන නල නිර්මාණකරුලන්ය වාමාජිකයින් යව ඉදිරිඳත් විය යනොශැකිය.

4.

නිසිඳරිදි වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් 2017 මාර්තු 03 ලන දිනට යඳර “වශවක් නිමැවුම්- 2017” නාතික නල නිඳැයුම් ප්රදර්නය වශා ලන දකුණු
ඳෂාත් තරඟය වශ රුහුණ නල නිඳැයුම් ශා නලයකරණ ප්රදර්නය ශා තරඟය -2017" යනුයලන් ලියුම් කලරයේ ඉශෂ ලම් යකෂලයරහි වශන් කර
වභාඳති, RIIE-2017,යභෞතික විදයා අධයයන අංය,රුහුණ වි්ල විදයාය,මාතර යන ලිපිනය ශරශා රුහුණ වි්ල විදයාය යලත යයොමු කෂ යුතුය.

5.

ඳාවල් නල නිඳැයුම්කරුලන් වශා ලන මුලික යතජරා ගැනීයම් තරඟ මාර්තු අලවන් වතිය තු යතජරාගත් ඳාවල් ලදී සිදු යකයරනු ඇත.

6.

ලැඩි දුර විව්තර වශා විමවන්න.
a)

ආචාර්ය යේ.ඒ.පී. යබජධික මයා - 071 6033089
වභාඳති, RIIE-2017
රුහුණ වි්ලවිදයාය

b)

තුාරා ඳරණමාන යමය - 011 3144066
ඳර්යේණ වශකාර
ශ්රී ංකා නල නිඳැයුම්කරුලන්ය යකොන්වම

වංවිධානය

ශ්රී ංකා නල නිඳයුම්කරුලන්ය යකොන්වම වශ රුහුණ වි්ල විදයාලීය යභෞතික විදයා අධයයන අංය

