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මලද ගත වශව වදදදල සහ
පරයයෂණ ආයතන
පළයබදබධනදශක නෂපදදකයයකට තම නෂපදදන අයලවය
සහතක කරමට අවශද නම, පළයබදබධනදශක වදදදතමකව
අනමත කරම යබදයහදබ වට අතදවශද අඅගයක.
යකයස යවතත, පළයබදබධනදශක නෂපදදකයන සහ අධදදපන ආයතන අතර මදල ගලද යනයන
නම, හහසරවම පළබඳ පපශනය හමයව.
කරණදකර සටහන කරනන: ජරමදන භදෂදයවන මල වඩයයදබව 2018 ඔකයතදබමබර 26 වන දන
දකවද දව යය.
2010 යනදවහමබර 11 දන, සවස යෆඩරල ආයතනයය තදකෂණය (ETH) සරච සහ වශදලතම
පළයබදබධනදශක නෂපදදක සනයජනටද ඒකදබදධ මදධද පපකදශයක මගන ඔවන තරසදර කකෂ
පරසර පදධත සඳහද පටවක පහටවන බව නයවදනය කයළය.
සනයජනටද පටවට ආධදර කරම සඳහද CHF මලයන දහයක "පරතදදගයක" කයළය.
යමහ උනනදවක ඇත ගහටමක ඇත බව පහහහදලය.
යමය සගරට නෂපදදක මදලයබදබයරදබ ඇබබහහ වම වහළහකවම සඳහද පටවක මලදකරණය කරමට
සමදන වන ඇත.
සට Ruk.
මලදශර:
https://www.nzz.ch/syngenta_finanziert_ethz-professur-ld.1276606
යමය ඔබටත උනනදවක වය හහකය:

--Kla.TV - අයනක පපවකතත ... නදහස - සවදධන - වදරණය යනදකළ...
è මදධද නහඩ යනදවය යත යද ...
è අසනනට ලහබයන සවලපයක - මනසන වසන, මනසන සඳහද!...
è පවත: www.kla.tv/si
රඳ සටනන - එය වටනවද!
අපයග ඉඅගපස වදදත තහපහල පපවකතත පතතය සඳහද යනදමයල දදයක වම යමතහනන: www.kla.tv/abo-en
ආරකෂක උපයදස:
අවදසනදවනත යලස, පපත -හඩ වඩදත වදරණය කර මරදනය යකයර. ආයතනක මදධදවල දකෂටවදදය හද අවශදතද අනව
අප වදරතද යනදකරන තදක කල,
අප නතරම අවදදනමට ලකව සටම, එම කඩතරදවන කලද.ට.ව වසද දහමමට යහදබ හදන කරමට ඉඩ ඇත .
එබහවන අදම අනතරජදලයයන යතදර ජදලයකට සමබනධ වනන! යමහ කලක කරනන:

www.kla.tv/vernetzung&lang=en
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බලපතරය:

Creative Commons License with Attribution

නම වලන යබදද හහරම හද නහවත සහකසම අවශදය! යකයස යවතත, එම යතදරතර සනදරභය තළ ඉදරපත යනදකළ යතය.
මහජන මදල වලන අරමදල සපයන ආයතන වහඩදර වමසමකන යතදරව භදවතද කරමට ඉඩ යනදයද. උලලඅඝනය කරම සමබනධයයන නඩ පහවරය හහකය.
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