ජෛව පලිබ ෝධනාශක සහ කා නික බපොබහොර සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම.
ලිංකා ඛනිෛ බෙල් නීතිගෙ සිංස්ථාව.
1961 අිංක 28 දරණ ලිංකා ඛනිෛ බෙල් නීතිගෙ සිංස්ථා පනෙ මඟින් සිංස්ථාපනය කරන ලද ලිංකා ඛනිෛ බෙල් නීතිගෙ සිංස්ථාබවහි
කෘෂිරසායන අිංශය මඟින් රෛබේ ප්රතිප්තීන්ට අනුගෙ බවමින් වස විබසන් බෙොර ජෛව පලිබ ෝධනාශක සහ කා නික බපොබහොර
නිෂ්පාදන බගොවි ෛනොව බවෙ සැපයීමට සැලසුම් කර ඇති අෙර ඒ අනුව, උසස් ප්රමිතිබයන් සහ ෙරකකාරී මිල ගණන් යටබ්ත ජෛව
පලිබ ෝධනාශක සහ කා නික බපොබහොර ලිංකා ඛනිෛබෙල් නීතිගෙ සිංස්ථාව බවෙ සැපයිය හැකි සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචියට
ීරණය කර ඇෙ.
පහෙ අවශයො සුරරාීයය හැකි ආයෙනයන්බගන් හා ුරද්ගලයන්බගන් සැපයුම්කරුවන් බලස ලියාපදිංචි කර ගැනීමට අයදුම්ප්ත
කැදවනු ලැබේ.
1.
2.
3.

ජෛව පලිබ ෝධනාශක සැපයීම සඳහා ලාබපොබරෝතතු වන අයඳුම්කරුවන් අදාල නිෂ්පාදන සඳහා
පලිබ ෝධනාශක බරජිස්ට්රාර් ක කාර් කයාලබේ ලියාපදිංචිය ල ා තිබිය යුතුය.
කා නික බපොබහොර සැපයීම සඳහා ලාබපොබරෝතතු වන අයඳුම්කරුවන් අදාල නිෂ්පාදන සඳහා ෛාතික බපොබහොර
බල්කම් කාර් කයාිංශබේ ලියාපදිංචිය හා අදාල නිර් කබද්ශ ල ා තිබිය යුතුය.
අදාල නිෂ්පාදන පිරිවිෙරයන්ට අනුකූලව ජෛව පලිබ ෝධනාශක හා කා නික බපොබහොර සැපයීම සිදු කල යුතුබේ.

අබේක්ෂිෙ ජෛව පලිබ ෝධනාශක / කා නික බපොබහොර වර් කග





කෘමි උවදුරු සහ වල් මර් කදනය සඳහා අවශය කරන ජෛව කෘමිනාශක සහ වල් නාශක
ශාඛ බරෝග සඳහා අවශය කරන ජෛව දීයර නාශක
වී, එළවළු, පලතුරු, ධානය සහ රනිල බ ෝග සහ ප්රධාන ආර් කිකක බ ෝග වන බ්ත, ර ර් ක, බපොල් යන අපනයන
බ ෝග සඳහා වන කෘමි හා දීයර හානීන් වලක්වා ගැනීමට අවශය
කරන ජෛව කෘමි හා දීයර නාශක.
බෂේත්රය තුල වල් මර් කදනය සඳහා අවශය කරන ජෛව වල්නාශක.

එබසේම කා නික බපොබහාාර වශබයන්




කා නික කැට බපබහොර
කා නික දයර බපොබහොර
ජෛව බපබහොර සහ විබශේෂිෙ ශාක වර් කධක උ්තබප්රේරක

ඉහෙ අවශයො සුරරාලිය හැකි නිෂ්පාදකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් විසින් පහෙ බෙොරතුරු අන්ෙර් කගෙ අයදුම්පෙක් අප බවෙ අබගෝස්තු
මස 13 බවනි සිකුරාදා දනට බහෝ ඊට බපර පහෙ ලිපිනයට බහෝ විදු්ත ෙැප ල බවෙ බයොමු කිරිමට කටයුතු කරන්න.
01.
02.
03.
04.
05.

ආයෙනබේ නම සහ ලිපිනය.
වයාපාරය ලියාපදිංචි අිංකය සහ වසර (සමාගමක් බලස ලිංකාව තුල ලියාපදිංචි වී ඇ්තනම්).
වයාපාරබේ ස්වවාවය.
සම් න්ධ කර ගෙ හැකි දුරකථන අිංක, ෆැක්ස් සහ විදු්ත ෙැපැල් ලිපිනයන්.
ආයෙනබේ ස්ිකර බසේවක සිංඛයාව.
අදාල බවන්ත බෙොරතුරු.

කළමනාකාර කෘෂි රසායන,
ලිංකා ඛනිෛ බෙල් නීතිගෙ සිංස්ථාව, කෘෂි රසායන අිංශය, බකොබලොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය,
දුරකථන අිංකය : 0115666815 ෛිංගම දුරකථන අිංකය : 0766950286 ෆැක්ස් අිංකය : 0112572316
විදු්ත ෙැපැල් : agro.manager@ceypetco.gov.lk

