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ප“”ෂාව” පැවැ’ෙව• ඇත. —•ව - ලං” –—•ම එ”නම ප.ව. 2.30 ට, එම —ථානෙ““
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08 ලං” ”න 203 ක කාලය” සඳහා වලං• ”ය –“ අතර, ලං” ”ර”ෂණය ලං” භාර ගැ”ෙ’
අවසාන ”නෙ“ ’ට ”න 231 ක කාලයකට වලං• ”ය –“ය.
09. ලං” •”ෙ”ඛනවල සඳහ” ”—තර හා ආකෘ“ය අ•ව සක— කරග’ ලං”, "– ලංකාව,
ෙකාළඹ - 2, –“ය” ෙපෙදස, ෙනා. 330, පළා’ සභා හා පළා’ පාලන රා’ අමා“ාංශය,
අමා“ ම–ඩලය ම“” ප’කළ “ස’පාදන ක“•ව (අවධානය / “ධාන ගණකා“කා“)
සභාප“" නමට ෙයා“ ෙකාට 2021 අෙ”” 27 ”න ප.ව. 3.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ—
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“. නැතෙහා’ "ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“" බහා•ය –“ය.
10. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. තා”ෂ—ක ලං”, ඉහත සඳහ” ලං” භාර ගැ”ෙ’
අවසාන ෙ“ලාව ඉ—’ — වහාම එම අව—ථාවට සහභා“•මට කැමැ“ ලං”ක”ව”ෙ”
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ස’බ”ධෙය” දර• ලබන ය’ ”’වැය ෙහ– ”යද’ සඳහා පළා’ සභා හා පළා’ පාලන රා’
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ෙ”ක’,
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