දයාසරණ අධ්යපන ලැඩසටහන් සමාලෝචනය,
ඇව්තමම්න්තු වියදම්
ලයාඳෘතිය / ලැෙ වටශන

අනුග්රාශකත්ලය

ඳැලැත්වු දිනය

ව්ථානය

ප්රතිඳාදන

දයාවරණ අනුග්රාශක වම්පුර්ණ
වියදම
වියදම
වියදම

දයා වරණ සිසුණැන මමමශලර 05 ලවර ශියක්ල වම්මන්ත්ර
මාෂාල 2016 වම්මන්ත්ර වංඛ්යාල 06
දයා වරණ සිසුණැන මමමශලර අ.මඳො.ව. වාමඳෂ වම්මන්ත්ර
මාෂාල 2016 (ගණිතය/ ඉංග්රිසි)

බිම්පුත් බැංකුල
මශල්පින්
මහියංගනය
එල්.සී.ඩී.
කන්ට්රක්න්

නාමල්තාල විදුශට උඳකරණ බා දිම (මෙව් ශා පුටු)

බලර්ව්

ගපිටග විදුශට උඳකරණ බා දිම (මෙව් ශා පුටු)

බලර්ව්

සුභද්රා ගුණලර්ධන මශත්මිය

92466
83070
2016.03.03

දයා ඇඳරල් ආයතනය,
අම්ඳාර

2017.01.18

දයා ඇඳරල් ආයතනය,
අම්ඳාර
බක්මිටියාල

2016.07.29

170500
32000
50000

මකොපි මඳොත් බාදීම, ඇවෂ මශා මඳරශැර

2016 වමගි මබෞේධ වංවිධානය, මඳොත් 400
නාමල්තාල

සරතා කුවාන

2016 රුහුණුගම ආර්.සී.සී.
ක්රිකට් වමාජය
2016 වමාජ වර්මලෝධ
ශ්රමදානවමිතිය, ග්රාම 03,
මුලංග හිගුරාන
2016 මවේනානායකපුර ාඛ්ා
වමිතිය, මේදිකාල විලෘත
කිරීම
2016 අම්/ ලඩිනාග විදයාය
2016 මගෝනග විශාරව්ථානය,

කුවාන

2016 අම්/ මවේනාගම විදයාය

මඳොත් 300

මකොපි මඳොත් බාදීම, පියරත්න ගමමේ මශතා

වශතිකඳත්ර මුද්රණය, නිලාවාන්තර 2016
මකොපි මඳොත් බාදීම, ඇවෂ මශා මඳරශැර 2016, යනල්
ජයතිව්ව මශතා
මකොපි මඳොත් බාදීම, ඇගයීම් උත්වලය

පිරිමි
ප්රමාණය

ගැශැනු
ප්රමාණය

මුළු
එකතුල

පිරිමි
ප්රමාණය

ගැශැනු
ප්රමාණය

මුළු
එකතුල

2769

30
දයාවරණ අනුග්රාශක වම්පුර්ණ
වියදම
වියදම
වියදම

මකොපි මඳොත් බාදීම,සිගිති ෂමා උත්වලය වදශා

ෂමුන්
ප්රමාණය
2477

ඳාවල් වශා ප්රක්මේඳන යන්ත්ර බාදිම (Projecter Destow)
ඳාවල් 32 වශා

ඳාවල් වශා ලයිට් මබෝඩ් බා දිම ඳාවල් 88 වශා ලයිට්
මබෝඩ් 205
බක්මිටියාල ප්රමේමේ දරුලන් වශා ඳාවල් උඳකරණ බා
දිම

ප්රතිාභ

මඳොත් 250

මඳොත් 200

මඳොත් 100

1890

ෂමුන්
ප්රමාණය

අධයාඳන මඳොත් මවලනග

2017.01.29

මවලනග විශාරය

මඳොත් 300

සුසු මරදී යාර 2 1/2 (45)
අධයාඳන මඳොත් ජනාධිඳතිතුමන්මේ ඳැමිණිම

2017.02.01

වම්මන්තුර ජාතික ඳාව

මඳොත් 4200

අධයාඳන මඳොත් ජනාධිඳතිතුමන්මේ ඳැමිණිම

2017.02.01

අම්/ ශෑමගොෙ ශ්රී ඉන්ද්රවාර මඳොත් 600
විදුශ

අධයාඳන මඳොත් ජනාධිඳතිතුමන්මේ ඳැමිණිම

2017.02.01

කල්මුණ මුව්ලිම් බාලිකා
විදුශ

මඳොත් 3860

386

මවේනානායක පුර ,
අම්ඳාර, මඳරඳාව
ඩී.එව්. මවේනානායක
ජාතික

මඳොත් 200

40

මඳර ඳාවල් අධයාඳන මඳොත්

සිේධාමල්ඳ ආයතනය

2016.01.20

අධයාඳන මඳොත් , විමේමවේලා අධයාඳන අමාතයාංය

විමේමවේලා අමාතයාංය

2016.02.21

ෂමා අධයාඳන මෝක ෂමා දින ලැෙ වටශන

ලාණිජ මණ්ෙය

2016.03.06.සිට අම්ඳාර මශජන
08
ක්රීොංගනය

420
60

1000
මඳොත් 9750

ඇව්තමම්න්තු වියදම්
ලයාඳෘතිය / ලැෙ වටශන

තූර්ය වාදන කණ්ඩායම් සදහා රෙදි රෙෙදිග , අෙෙදිග
2016 මඳොමවොන් කාඳය අධයාඳන
තරග වදශා මඳොත්
තරග වදශා මුදල්
අධයාඳන කිේමල්ගම විදුශ දයා ඇඳරල් නැරඹීම වදශා
ඳැමිණි අලව්ථාමේ මඳොත් බා දීම ශා වංග්රශය වදශා
මඳර ඳාවැල්- බ්මොක් ගල් 1000

අනුග්රාශකත්ලය

ඳැලැත්වු දිනය

2015.10.06

ව්ථානය

ප්රතිඳාදන

දයාවරණ අනුග්රාශක වම්පුර්ණ
වියදම
වියදම
වියදම

ප්රතිාභ
ෂමුන්
ප්රමාණය

අම්/ හෑරගොඩ ශ්රී ඉන්ද්රාාෙ
විදුහල
රෙදි මීටර් 175

පිරිමි
ප්රමාණය

ගැශැනු
ප්රමාණය

මුළු
එකතුල

55

මඳොත් 150

තිඹිරිමගොල් අලුත්
2016.12 කෑල් දම්රැව් මඳරඳාව

37000

35

17

18

35

