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ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම අවසන් කිරීමේ නිමේදනය 

2020.05.30 ලන දින ඳ.ල. 3.30ට නිකුත් කරන දී. 

 

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන අවසන් කිරීම. 

 

01. ඳසුගිය ඳැය 48 තුෂ දිලයිනේ කිසිඳු ප්රනශයකිේ වැකිය ුතතු රරන  ල්ෂපඳරනය්  ලප්ෂරප නන ීම  නිවපත්  

ඉදිරි දින වශප වූ කපෂගුණ විද්යප නද්ඳප්ෂරන ේතුනක කපෂගුණ ානපලැකි  ගිේ වැකිය ුතතු  ටමටන  ඉශෂ 

ල්ෂපඳරනය්  පිළිබ ානතුරු ඇඟීම ්  නන  ැති නිවපත්  ඳසුගිය දිනල දිලයිනේ නිරිර දිග ප්රනශන  

ගංඟපලලිේ ලප්ෂරප වූ රර ්  ඉශ ජ  ටමට  න  ලන විට වැකිය ුතතු නව ඳශ යමිේ ඳලතින නිවපත් 

එ  ගංඟපල ගංලතුර ව බේධනයේ වූ ාලද්පන  වශගර රත්ත්ලය න  ලන විට ඳශල යමිේ ඳලතී.  
 

02. ඒ ානුල ලපරි ප්ෂග නද්ඳප්ෂරන ේතුනක ජවිද්යප ාංය  ගිේ නිකුත් කරන ද් ඳශර වශේ ානතුරු 

ඇඟීමන  නිනකද්න න  ගිේ ාලවේ කරනු ැනේ. 
 

a. 2020.05.25 දින ඳ.ල. 3.00 ට දිලයිනේ ගංඟප නරෝණි 1 11්  වශප නිකුත් කරන ද් ප්ෂල ගංලතුර 

ඇඟීමන  නිනකද්නය 

b. 2020.05.27 දින ඳ.ල. 7.00 ට නිකුත් කරන ද්  කළු ගඟ නරෝණි 1න   කු ප ගඟ  ඳ නරෝණි 1ය වශප වූ 

නිනකද්න - ාංක 01 

c. 2020.05.27 දින ඳ.ල. 9.00 ට නිකුත් කරන ද්  නිල්ලප ගංඟප නරෝණි 1ය වශප වූ නිනකද්න - ාංක 01 

 

03. 

 

ඒ ානුල න   නද්ඳප්ෂරන ේතුනක ජවිද්යප ාංය විසිේ ඳලත්ලපනගන   ගංලතුර පුනරෝකථන  ැදිරින  රපත්රී 

න නශුත  කටුතතු ාද් දින ඳව්ලරු 3.30 සිට නරර කරන නමුත් දිලයිනේ සියළු  ගංඟපල ජ ටමට  

නිරී් ණය න   ාංය විසිේ වප පනය ඳරිදි කරනගන යනු ැනේ. එෂනනන රත්ත්ලයේ පිළිබල ලපරි ප්ෂග 

නද්ඳප්ෂරන ේතුල නිරේරර වි සිල්නේ ඳසුලන ාරර  ගංඟපල ජ ටමට  ඉශයප  ව බේධනයේ සුදුසු 

ඳරිදි කල්නකප ඇතිල ද්ැනුලත් කිරී ට කටුතතු කරනු ැනේ. 

 

 

 

 

ඉංජි. එව්.පී.සී.සුගී්ලර 

ලපරි ප්ෂග ාධය්  ජජවිද්යප ශප  ඳද්ප කෂ නපකරණ  

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 
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