සහනාධාර මත ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පෙදාහැරීපේ මාර්පගෝඳපේය

උඳපේඛන 06
ග ොවිජන වංලර්ධන ග ොමවාරිව් ජනරාල්
......................... කන්නය සහා අතිපර්ක පඳොපහොර ො ගැනීම
........................................... පගොවිජන පසේලා මධයසථාානය
උක්ත
ාරණය වම්බන්ධගයන් ................................... දිව්ත්රි ක් ග. ................................................. ග ොවිජන ගවාලා
මධයව්ාානග. .......................... න්නය වශා අතිගර් ගඳොගශොර අයදුම්ඳත ශා බැගේ.

1. ............. න්නය
වශා ගඳොගශොර
ිරර්ගේය

මශා ලාරි
සුළු ලාරි
ලර්ාගඳෝෂිත

2. ............ න්නය
වශා ගඳොගශොර
ගබකාශැීමගම්
වැැව්ගම්
කැක්ගලන ප්රමාණය
3. .............. න්නය
වශා ිරර්ගේ
රන අතිගර්
ගඳොගශොර ප්රමාණය

මශ ලාරි
සුළු ලාරි
ලර්ාගඳෝෂිත
එ තුල

4. .............. න්නය
වශා වංගෝධිත
මුළු ඉඩම් ප්රමාණය
ශා ගඳොගශොර
අලයතාලය

ජජල ඝන ගඳොගශොර
(ි.. ග්රෑ.)

ජජල දියර ගඳොගශොර
(ි.. ග්රෑ.)

ගඳොගශොර
දියර ාබිර
(ි.. ග්රෑ.)

ග ොම්ගඳෝව්ට්
ගඳොගශොර(ි.. ග්රෑ.)

ලාරි ක්රමය

ාරණය

ව්ලභාවි ඛිරජ
ගඳො ෑසියම්
ක්ගෝරයිඩ්(KCl)(ි.. ග්රෑ.)

බිම් ප්රමාණය (ගශක්)

ඒ අනුල ................................... ග ොවිජන ගවාලා මධයව්ාානය ................. න්නගයහි වී ල ාල වශා වශනාධාර ගඳොගශොර බා
දිය යුතු මුළු ගශක් යාර් ප්රමාණය .............................. ි.. ඒ ිළිබබ ගතොරතුු  ඳශත කක්ග..

මශා ලාරි
සුළු ලාරි
ලර්ාගඳෝෂිත
එ තුල
මශා ලාරි
සුළු ලාරි
ලර්ාගඳෝෂිත
එ තුල

ඉශත ලගුග. අං 4 ය ගේ කැක්ගලන ගඳොගශොර ප්රමාණය ගනොඉක්මලන ඳරිදි ........................................................ ග ොවිජන ගවාලා
මධයව්ාානය වශනාධාර ගඳොගශොර බා ීමම ිරර්ගේ රි.. එම ගඳොගශොර බා දිය යුේගේ ...................... න්නය ආරම්භග. ීම
අකා ග ොවිජන ගවාලා මධයව්ාානග. ඉතිරි ගඳොගශොර ගතො අු  ි.ීමගමන් බල ලැි  දුර ේ කන්ලි.. තලක, ගමම අතිගර් ගඳොගශොර
බා ීමම ගශාතුගලන් දිව්ත්රික් ය ගලන් ර ඇති ගඳොගශොර ප්රමාණය ගනොඉක්මලන බලක, කන්ලා සිටිි..
වශ ාර අධයක්
ජාති ගඳොගශොර ගල් ම් ාර්යාය
දිනය :………………
..................................... දිව්ත්රික් ය
(*ජාති ගඳොගශොර ගල් ම් ාර්යාග. දිව්ත්රි ක් වශ ාර අධයක්ලරගයක් දිව්ත්රික් ග. ගනොමැති වි ීම ග ොවිජන වංලර්ධන
වශ ාර ග ොමවාරිව් ගනොලන දිව්ත්රික් ගඳොගශොර වම්බන්කර රණ ි.වේග. ගලනේ වාමාකය ගයගේගන ිරර්ගේය බා ත යුතු ය.)
ඉශත අතිගර්

ගඳොගශොර ප්රමාණය ........................................ ග ොවිජන ගවාලා මධයව්ාානය බා ීමම අනුමත

.................................................
දිව්ත්රික් ගල් ම්
දිව්ත්රික් ගඳොගශොර වම්බන්කර රණ

ි.වේග. වභාඳති

දිනය:.................................
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