
 

 

 

ශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

බ ෞද්ප ජයඅපයරු ජයිප්බලමාා ජයාාමාාලා් ජය- ජය2019 

ශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ප ජයලා හ ජය ා ජය  ්ධ ප ජය්පයරුා වර ජයගින්  ජයල්්්ු  ජයලයේ ු ජය  ්ධ ප ජය්පයරු ජය

ඩිප ලයේෝගා ජයලාඨගාලයේා් ජයසඳ ා ජය්රදුම්ල් ජයකැඳ්ු  ජයලයේැ ේ. 

සුදුසුකම් ජය:  ජය්. ලා.ස. ජය( ජයසාගාුය ජය ල  ජය  ජයශ්ාාය ර්  ජයශ්යර්  ජය ර්  ජයසම්ගාු ජයුනු්  ජයසිතව් ජයසග්වීමග ජය  ෝ ජය

එරට ජයසගාු ජයශ්ාායරකි්  ජයසම්ගාු ජයුනු්  ජයසිතව් ජයසග්වීමග ජය්්ග ජයසුදුසුකග ජය ේ. 

ගාපයර ජය: ස  ලයේ 

ලාඨගාලයේා ජයයාසවුන ජය: 20,000 කි. ජය 

කාලයේර : එ්  ජය්වුරුදු ජයලාඨගාලයේා්කි. 

 ධ වු ජය:  සුසුවාා ජයදිු්ලයේ ජය ල.්. ජය8.00 ජයසට ජයල.් ජය4.00 ජය් ්ා ජයලැ්ැ් ේ. 

්පයරු ජයාාිකකා් ජය: වායිලයේ් වර ජය,ස යපූරු් ජය  ෝ ජයගැ ේසරා ජයවට් හ්  ජයඑකකට ජය්පයරු ජයාාිකකා්්  ජය

(බ ාන්බද්සි ජයඅාල ජයබේ.) 

්රදුම් ජයකවු ජයපිිළි ් : ්රදුම්ලත්ර ජයශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ප ජයලා හ ජය ා ජය  ්ධ ප ජය්පයරුා වරට ජය

සති ප ජයදිු්ලයේ ජයලැමිණ ජය  ෝ ජයශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ප ජයගාු් ජයවාසවත්ර ජය ා ජයසගාීයරශ්යා ජය ජයඨ ඨ ජය ්ේ ජය

්ඩශ් ර්  ජයලයේ ා ජයයව ජය ැකිර.(http://fhss.sjp,ac.lk/) 

ලාඨගාලයේා ජයසගා රෝවක, ජය  ්ධ ප ජය්පයරු ජයඩිප ලයේෝගා ජයලාඨගාලයේා්, ජයලා හ ජය ා ජය  ්ධ ප ජය්පයරුා වර ජය, ජයශ්රි ජය

වර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේර ජය, ජයු  ො යාඩ ජය. ජය හපුරට ජයරු ජය15.00 ජයක ජයමුධ ව ජයඇලයේවූ ජය( ජයඔ  ො ජය හපුර ජය හරු ජය

ලයේ  ජය හයුම් ජයක්වර්  ජයඑවීම ග්  ජය ජය්රදුම් ජයලත්ර ජයලයේ ා ජයයව ජය ැකිර. 

( ජය ගග ජයලාඨගාලයේා් ජයසග්වීමග ජයශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ ප ජය ාිතව ජයාලාය ර ජයසඳ ා ජය්රදුම් ජයකිමටගට ජය

සුදුසුකග්  ජය ේ.  

සැ.කි: රු ජය350 ජයක ජය්රදුම්ලත්ර ජයයාසවුන් ජයග වු ජය ැ කු ේ ජය013010001314 ජයිනණුම් ජය් කරට ජය ැව ජය කාට ජය්ා  ජය

ිකසට් ජයලව ජය, ජයසම්ූධනණ ජයකවු ජයලයේ ජය්රදුම්ලව ජයසගය ජයඑශ්ර ජයයුුනර. ජය්රදුම්ල් ජයාාවය් ුා ජය්්සාු ජයදිුර ජය

2019.01.20 ජය්ු ජය්වව ජය්ැඩි ජයශ්සවවව ජය071-4437192 ජයදුවකථු ජය් කරට ජයඇගතී ග්  ජයලයේ ා ජයයව ජය ැකිර. 

 

 වය.කකාකාාාධනර ජයඑ ගේ යේ ප ජයසාවාු්  ජයිතමි. 

ලාඨගාලයේා ජයසගා රෝවක. 

ශ්රි ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේර. 

ය  යාඩශ්ලයේ, 

ු  ො යාඩ. 

 

 

 

http://fhss.sjp,ac.lk/

