ඳෂාත්බද මාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිය (බ.ඳ)
( ඳෂාත් මාර්ග, ප්රලාශන, වූපඳකාර වංලර්ධන ශා ෙලෂ, නිලාව ශා ඉදිකිරීම්, ලතු යටිත ඳශසුකම්,
කර්මාන්ත වශ ග්රාම වංලර්ධන ළිබඳබ අමාතයංය - බව්නාහිර ඳෂාත )

වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදිංචි කිරීම - 2021 ලර්ය
මමම අධිකළරියට 2021 ලර්ය මලනුමලන් ඳශත වශන් භළණ්ඩ ශළ මවේලළ වෆඳයීම වශළ වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි කිරීමට අයදුම්ඳත් කෆලනු ෆමේ.

01. භාණ්ඩ වශා ලන වැඳයුම් ශීර්යන්
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

සියලුම ප්රමළයයන්ම කුගග්  වෆඳයීම
( 1/2", ¾",1 ½",6x9", ඒ.බී.සී. ග්  (මිශ්ර ග්  / ග්  කුඩු )
ගිංගළ ලෆලි / මවෝදපු ලෆලි වෆඳයීම
මුහුදු ලෆලි වෆඳයීම
ඳවහ වෆඳයීම
මරඩිමි්සවහ මකොන්ක්රීට් ස වෆඳයීම
ඇවහමඳෝ් ට් ස මකොන්ක්රීට් ස වෆඳයීම
තළර ශළ තළර ආශ්රිත ෂ්හඳළදන ( ලම් න් වෆඳයීම
තර්මමෝ ප්ළවහටි්ස මළර්ග වකුු  ඳවුඩර් වෆඳයීම
මිු ම් ශළ ලදකිරීම් ඳර්මේය උඳකරය වෆඳයීම
ලළමන් කබඩ් / අ් මළරි / කළර්යළ මම්ව ශළ පුටු වෆඳයීම
යකඩ බළර් වශ උඳළිංග/මරේි යන් දෆ් /අමළමනෝ ට්ට් ස ආදය වෆඳයීම
(H Iron / Box Bar / GI Bar etc
ඳරිගයක වශ ඳරිගයක උඳළිංග වෆඳයීම ( Hardware
ඳරිගයක මෘදුකළිංග වෆඳයීම ( Software
කළර්යළයීය ලළයු වමීකරය යන්ර වෆඳයීම / අලුත්ලෆඩියළල ශළ
මවේලළකිරීම
ටයර්, ටියුේ ශළ මකොර් වෆඳයීම (වෆශෆ් ලු ලළශන / බර ලළශන /
ලදකිරීම් යන්මරෝඳකරය
කළර්යළයීය ලිපි ද්රලය වෆඳයීම
මළර්ග නඩත්ු ආයුධ ශළ උඳකරය වෆඳයීම (උදලු,කෆි ,වි් බෆමරෝ ආදය
ලළශන විදුලි කළර්මික මවේලළලන් වෆඳයීම
ලළශන ලළයු වමීකරය අලුත්ලෆඩියළ කිරිම
ඳර්මේයළගළර උඳකරය ( මශළමළර්ග ලදකිරීම් අනුබද්ධ
ෂ් ඇදුම් මෆසීම වශ ෂ් ඇදුම් මරද වෆඳයීම
කළර්යළ ශෆදුනුම්ඳත් පිළිමය කිරීම

23. මුද්රය කටයුු
24. විදුලි උඳකරය වශ අමතර මකොටවහ වෆඳයීම
25. මගොඩනෆගිලි ද්රලය වෆඳයීම (සිමමන්ි  / ලළමන් කම්ි  / ීනන්ත ලර්ග ශළ මලනත් මගොඩනෆගිලි ද්රලය
26. වෆශෆ් ලු ලළශන, බර ලළශන ශළ යන්මරෝඳකරය අමතර මකොටවහ වෆඳයීම
27. ඡළයළ පිටඳත් යන්ර / වහකනර් යන්ර / සෆ්සවහ යන්ර / ඇිලලි වකුු  යන්ර වෆඳයීම
28. ඳරිගයක මුද්රය යන්ර වශළ මටෝනර් ලර්ග ශළ කළට්රිජ් වෆඳයීම
29. මවේලක සුභවළධක (ඳළරිමභෝගික ද්රලය ශළ වීපඳළර්සක ද්රලය වෆඳයීම
30. මළර්ග නඩත්ු යන්මරෝඳකරය වෆඳයීම
31. Interlocking ග්  වෆඳයීම වශ ඇි රීම
32. ලිහිසි මත්  ලර්ග වෆඳයීම
02.ෙවේලා වශා ලන වැඳයුම් ශීර්යන්
33. කුලී ඳදනම මත ලන් රථ / කළර් රථ වෆඳයීම
34. කුලී ඳදනම මත මොරි / ටිඳර් රථ වෆඳයීම
35. මළර්ග විංලර්ධන යන්ර උඳකරය කුලී ඳදනම මත බළීම
36. රථලළශන මවේලළ කිරීම
37. මළර්ග නළම පුලරු / ඩිජිට්  බෆනර් / ළිංජන වශ අමනකුත් අලය නළම පුලරු /
වහටිකර් ඇීම වශ වෆකසීම
38. ලළමන් කබඩ් / අ් මළරි ඇුලු කළර්යළයීය උඳකරය අලුත්ලෆඩියළල / නඩත්ු මවේලළ වෆඳයීම
39. ඳරිගයක ශළ ඳරිගයක උඳළිංග අලුත්ලෆඩියළල
03.ලෘත්තීය ෙවේලා වැඳයීම
40. මෆනුම් කටයුු සිදු කිරීම
41. ීපි ඥ මවේලළලන් වෆඳයීම
42. ලිංජිමන්රු උඳමද්ක මවේලළ වෆඳයීම
43. ලළවහු විදයළත්මක උඳමද්ක මවේලළ ( Architectural )
44. බදුකරය ශළ ගිු ම්කරය උඳමද්ක මවේලළ වෆඳයීම

04. ලියාඳදිංචි කිරීෙම් ෙකොන්ෙේසි
වෆඳයුම්කරුලන් ලමයන් ලියළඳදිංචි වීමට අදශවහ කරන අයදුම්කරුලන්, එ්ස එ්ස වෆඳයුම් ශීර්යන් වශළ, රු.1080/-ක (ලෆට් ස වහිත ආඳසු මනොමගලන අයදුම්ඳත් ගළවහුල්ස අධිකළරිමේ ඳශත
වශන් ළඛළ කළර්යළයකට මගවීම් කර, බළගත් දුඳත මමහි ද්සලළ ඇි  ආකෘි යට අනුල ෂ්සි ඳරිද වම්පූර්ය කරන ද අයදුම්ඳත වමඟ අමුයළ එවිය යුුය. වෆඳයුම්කරුලන් ලියළඳදිංචි
කිරීම 2020/12/15 දන සිට සිදු මකමර්.
ෙකොෂඹ දිව්ත්රික්කය
ගම්ඳශ දිව්ත්රික්කය
කළුතර දිව්ත්රික්කය
මකොෂඹ වි.ලිං.කළර්යළය
- 011-2578848
උඩුගම්ඳ වි.ලිං.කළර්යළය
- 033-2222493
කුගතර වි.ලිං.කළර්යළය
- 034-2222641
මමොරටුල වි.ලිං.කළර්යළය
- 011-2655629
ෂ්ට් සටඹුල වි.ලිං.කළර්යළය
- 033-2287237
මශොරය වි.ලිං.කළර්යළය
- 034-2261215
අවිවහවළමේ්  වි.ලිං.කළර්යළය
- 011-2750795
මීගමුල වි.ලිං.කළර්යළය
- 031-2233621
අගලත්ත වි.ලිං.කළර්යළය
- 034-2247399
රත්මළන ඳර්මේයළගළරය
- 011-5921320
කිරිදලෆ වි.ලිං.කළර්යළය
- 033-2267467
මමොරගශමශේන යළ.ලිං.කළර්යළය - 034-2253288
ෂ්ට් සටඹුල ඳර්මේයළගළරය
- 033-2290822
මශොරය ඳර්මේයළගළරය
- 034-2266937
අවහගිරිය යළ.ලිං.කළර්යළය
- 033-2226848
ලශත කළර්යළයකට මගවීම් ක මනොශෆකි නම් ඳමය්ස ිංකළ බෆිංකුමේ 71752231 අිංක දරන වභාඳති, බව්නාහිර ඳෂාෙත් ඳෂාත්බද මාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිය නමින් ඇි  ජිංගම ගිු ම
මලත මගවීම් කරන ද රිසිට් ස ඳමතහි පිටඳත අයදුම් ඳරය වමඟ අමුයළ එවිය යුුය.
05. එමවේම, ලශත වශන් එ්ස එ්ස භළණ්ඩ වෆඳයීම ශළ මවේලළ වෆඳයීම් අයිතමයන් වශළ මලන් මලන් ලමයන් අයදුම්ඳර වම්පූර්ය කර එවිය යුුය.
06. ෂ්සි ඳරිද වම්පූර්ය කරන ද අයදුම්ඳත් “ වභාඳති, ප්රවම්ඳාදන කිටුවල, ඳෂාත්බද මාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිය (බ.ඳ), අංක 5,, ාන්ත ෙවබව්තියන් කන්ද, ෙකොෂඹ 12 ” යන ලිපිනයට
ලියළඳදිංචි තෆඳ මගින් 2021 ජනලාරි මව 20 දිනට ෙඳර එවිය යුතු ෙේ. අදා ලිළිකලරෙේ ලම් ඳව ඉශෂ ෙකලෙරහි “වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදිංචි කිරිම - 2021 ලර්ය” යන්න වදශන්
ක යුතුය.
07. ප්රමාවලත් වැඳයුම්කරුලන් ලියාඳදිංචි ී  ෙනොමැති අලව්ාා ලී  එම ලියළඳදිංචි වෆඳයුම්කරුලන්ට අමතරල විලෘත මි ගයන් කෆවීමම් අයිි ය ප්රවම්ඳළදන කමිටුල වුය.
වභාඳති,
ප්රවම්ඳාදන කිටුවල,
ඳෂාත්බද මාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිය (බ.ඳ),
අංක 5,, ාන්ත ෙවබව්තියන් කන්ද,
ෙකොෂඹ 12.
දුරකාන අංය : 011 – 5 676 903

