ෙකාළඹ මහා නගර සභාව
ෙට”ඩ• ’”•ම”
ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ නගරා“ප“ ”’” ෙකාළඹ මහා නගර සභාවට අය’
“— ම— ෙවළඳ සැ” —– පදනම මත ලබා“ම සඳහා
““ තබන ලද ෙට”ඩ• කැඳ•ම
ෙට”ඩ• අංකය
CMC/MT/RV/ TEND/
MEAT/2

”—තරය
2022, 2023 ෙදව•ෂය සඳහා ෙකාළඹ මහා නගර සභාවට
අය’ ෙපා” ෙවළඳ ෙපාළවල පහත “— ම— ෙවළඳ සැ”
—•යට “ම සඳහා අ• ”ටපත•” –”තව ““ තබන ලද
ෙට”ඩ• කැඳ•ම.

ෙවළඳෙපාළ

ෙවළඳ සැ” අංක

ෙබා–”ල

7B/55 (උෟ” ම—), 7B/36 (——” ම—)

ෙදමටෙගාඩ

50/03 (ගව ම—)

–”— පාර

44/05 (ගව ම—)

ෙකා”—”“ය

09 (එ” ම—), 10 (ගව ම—)

බ’බල”“ය

24 (ගව ම—)

වැ”ලව’ත

01 (උෟ” ම—), 02 (——” ම—), 03 (එ” ම—), 04 (ගව ම—)

“”“”“ය

06 (——” ම—), 07 (එ” ම—)

නාගලග’•”ය

381/1 (——” ම—), 381/7 (——” ම—), 381/8 (උෟ” ම—)

ෙකා—ග— හ””ය

10/04 (——” ම—)

•”ලපන

146 (——” ම—)

2022.08.03 ”න ’ට 2022.08.24 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ෙට”ඩ• •ය”• (“”
”ටපත හා අ• ”ටපත) ෙදආකාරය•” ලබාගත හැක.
”මය 1 - ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ (www.colombo.mc.gov.lk) යන “ල ෙව•
අඩ”ෙය” බාගත කර ගැ”ම.
Y ආප” ෙනාෙගව• ලබන අය”’ප– ගා—“ව වන ”. 2,240.00 ක “දල පහත
ෙදආකාරෙය” ෙග”ය හැ•ය.
1) මහජන බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාව•” –රහල ශාඛාෙ“ ““’ අංක 167-1-0016-3169425 ෙවත බැර •“ම.
2) ෙකාළඹ මහා නගර සභා “මාව “ළ ”““ පහත කා•යාල ප’“වල ෙග•’ ක–”
ෙවත ෙග•’ •“ම ම“”.
 ”——” කා•යාල අංක 04, ෙනා. 147, හ”ෙලව” පාර, •”ලපන, ෙකාළඹ 06.
 ජලස’පාදන හා අපවහන අංශය, මා•ගාක”ද, ෙකාළඹ 10.
Y ෙට”ඩ• •ය”• සමග “ද” ෙග— ල”පත අ“ණා ඉ”’ප’ •“ම අ“වා•ය ෙ“.
”මය 2 - –රහල “ධාන කා•යාලෙය” ලබාගැ”ම
ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“ ෙකාළඹ 07, –රහල ප’“ෙ“ ”““ නාග’ක භා–ඩාගා’ක
ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ආ—ය’ අංශය ෙවත •”ත ඉ”–ම” ලබා“ අය”’ප– ගා—“ව වන ”.
2,240.00 ” ෙග•ෙම” ෙට”ඩ• •ය”• ලබාගැ”ම.
± 2022.08.24 ”න ප.ව. 3.00 ” ප” “ල ෙව• අඩ”ෙය” ෙහ– කා•යාලෙය” අය”’ප’
ලබාගත ෙනාහැක.
± ෙට”ඩ• ඉ”’ප’ කර• ලබන ෙවළඳසැලට අ—ළ ෙට”ඩ• තැ”ප’ “දල 2022.08.25 ”න
ප.ව. 3.00 ට ෙපර නාග’ක භා–ඩාගා’ක ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ආ—ය’ අංශය ෙවත ෙග”ය
–“ය.
± “ය“ත ප’” ස’—•ණකර ““ තබන ලද “” ”ටපත සහ අ• ”ටපත ස“ත අය”’පත
2022.08.26 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙපර ෙකාළඹ 07, –රහල ප’“ෙ“ නාග’ක ෙ”ක’
ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා•ය –“ය.
± අය”’ප’ භාරගැ”ම 2022.08.26 ”න ෙප.ව. 10.00 ට අවස” වන අතර, ඉ” ප” වහාම
ෙට”ඩ• ”වෘත කර• ලැෙ•. බලයල’ “ෙය–“තය” හට ෙට”ඩ• ”වෘත •“ම සඳහා
සහභා“ •මට අව—ථාව ඇත.
± ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ• ”—තර 0112-692465 අංකෙය” “ෙය–’ නාග’ක භා–ඩාගා’ක
(ආ—ය’) ම“” ලබාගත හැක.
ෙර–’ ෙ—නානායක
ග” නගරා“ප“,
ෙකාළඹ මහා නගර සභාව.

