
 

 

 

Index number Name with initials Case Study Topic 

iarsdat2016107  S.L.A.A. Srimali  Study on Problems faced by Value Added Products??(ex: Coconut) Entrepreneurs in Matara District 

Bagtec2017080  
Lankage kushani 
lahiruni  

තාක්ශනික උපකරන ගගාවිතැනට ග ාදා ගැනීම පිලිබදව තංගල්ල ගබලිඅත්ත ප්රගේශගේ ගගාවීන්ගේ ඇති ආකල්ප හා කැමැත්ත පිලිබදව සිේි 
අධ්යන   

Bag.tec.2018.632 MR.Fathima Jefa Study on Biological and Chemical Pest Control Methods in Paddy Cultivation in area??, District?? 

Bag.tec.2019.863 M.M.Hafrin Mohamed Study on constraints and potentials of introducing organic cultivation methods in area?? 

2018/567 AK.Raseem Study on factors affecting to yield performance of chilli variety?? under irrigation system?? in Area??  

iarsdat2016066 U.K.S.C.Udakumbura  
රත්නපුර ප්රාගේශී  ගල්කම් ගකාට්ඨාස  තුල සිටින කුඩා ගත් වතු හිමි න්ගේ අමු ගත් දළු වල  ගුණාත්මකභාව   අවම වීමට බලපාන සාධ්ක පිලිබදව 
සිේි අධ්යන  

Iarsdat2016112 K.B.I Chaminda  හම්බන්ගතාට දිසරික්කගේ සීග්ර සංවර්ධ්න  හමුගේ ප්රගේශගේ?? නිදැලි කිරි ගව පාලන හිමි න්ට සිදුවූ බලපෑම පිලිබදව සිේි අධ්යන  

Bagcth2017/023 p.G.G.L charuka  ගගල්ගවල ප්රාගේශී  ගල්ඛම් ගකාට්ඨාසගේ , ගලාකු ලූනු බීජ නිශරපාදන  කිරීම ඉහළ ාම පිලිබද සිේි අධ්යන   

Bag.Tec 2018/395 M.Thineshkanthan 
Present applications and future potentials of Integrated pest management methods in vegetable cultivation- A case study in 
Area?? Batticaloa district 

Bag.tec.2017.116 L.s.p.jayathissa  
වතුපල සමුපකාර සමුහ ගගාවිපගල ගකගසල් අසරවැන්න ගකගරහි ගගාවින්ගේ සමාජී  ආර්ික හා තාක්ෂණික දැනුගම් බලපෑම පිලිබදව සිේි 
අධ්යන   

Bag/tec/2017/123 H.K.C.P.Sampath  Consumer awareness and attidues on sugar level of commercially avialable soft drinks-  A case study in area??  

Bagtec2017112  P.G.A.P.S Nadeeshani  රබර් වගාවට වැළගදන ගරෝග ගහරතුගවන් රබර් අසරවැන්න ගකගරහි ඇති බලපෑම - මතුගම ප්රගේශගේ සිේි අධ්යන   

Bagtec2019822  R.M.I Rathnayaka  Case study on  mushroom cultivators in Giriulla Gramaniladhari Division   

BagTec-2017/029 K.I.M.B Kariyawasam  ප්රගේශගේ?? විසිතුරු මත්සය කර්මාන්ත  තුල ඇති ගැටළු පිලිබදව සිේි අධ්යන   

Bagtec2017/072 G.M.D.S.Bandara මාතගල් දිසරික්කගේ කුරුදු නිෂරපාදනගේ දී හා අලවිගේදී වගාකරුවන් මුහුණපාන ගැටළු පිලිබදව සිේි අධ්යන   

Bagtec2017/024 P.B.H.Ishan කිවුල ප්රගේශගේ  වී ගගාවීන් වගාවට බීජ වී තමා විසින්ම නිෂරපාදන  කර ගනාගැනීමට ගහරතු  පිලිබදව සිේි අධ්යන  

Bagtec 2018/546 R m S n samarasinghe කාබනික වගාගව සහතිකකරණ  පිලිබදව ප්රගේශගේ?? ගගාවීන්ගේ දැනුවත්භාව  පිලිබදව සිේි අධ්යන   

Iarsdat2016027  H.A.S.M.Chandrathilaka  A study on factors affecting socio economic status of maize cultivators in area?? Monaragala District 

iarsdat2016068 H.P.T.S.ABEYRATHNA Study on Problems faced by Traditional crop??? Varieties Cultivators in Area?? 

iarsdat2016113  
H. M. H. M. Bandara 
herath. කිතුල්හිටි ාව ප්රගේශ  තුළ  covid 19 තත්ව  එළවළු ගබෝග වගාවට හා මිල ගකගරහි ඇති කරන ලද බලපෑම පිලිබදව සිේි අධ්යන   

BagTec2018/527 S.K.K.S.Nishani ගකාලබ දිසරික්කගේ මාදිගවල ග්රාමගේ නිවැසි න් ගගවතු වගාවට ග ාමුවීම වැඩිවීම පිලිබද සිේි අධ්යන  

BagTec2017/088 A.M.U.N.Alahakoon ගකාලබ ප්රගේශ ?? තුල කාබනික එළවළු මිලදී ගැනීම සදහා පාරිගභෝගික න්ගේ ග ාමුවීම පිලිබද අධ්යන  සිේි කිරීම 

 


