
පිටුව
2022 පෙබරවාරි 24 බ්රහසෙතින්දා

පී.කේ. බණ්ඩාර  
විදුලි බල මණ්ඩ ලයේ  ඉංජි යේ රු ව ේයගෙේ පාරි ය�ෝ ගි ක යේ්ට 

දිගිේ දිගෙ ්ටම හිරි හැර සිදු වී ම්ට සහ විදුලි කපපා දු ව්ට එයර හිව 
ඇහැ ළි ය යගෝඩ යරෝහල් හේදියේ දී මහ ජන උදයඝෝ ෂ ණ යක් 
පැවැ ත්විණි.  

යමම උදයඝෝ ෂ ණය සංවි ධා නය කර තිබුයණ විදුලි පාරි ය�ෝ ගි
ක යේයගේ සංගෙ මය විසිනි.  

යමම උදයඝෝ ෂ ණයේ දී විදුලි පාරි ය�ෝ ගි ක යේයගේ සංගෙ මයේ 
යල්කම් සංජීව ධම්මික මහතා යමයේ අද හේ දක්වා සිටි යේය.  

‘‘විදු ලි බල මණ්ඩ ලයේ ඉංජි යේ රු ව ේයගෙේ ජන තා ව්ට සිදු  වන 
හිරි හැර නිමක් නැහැ. කුරු වි්ට මුද්ර ණා ලයේ විදු ලිය විසේධි කිරීම 
පම ණක් යනායවයි දිවු රු ම්පි ටිය ප්රයද ශ යේත් යමවැ නිම සිදු වී
මක් වාරතා යවලා තියය නවා. රුපි යල් හය සී යක බිලක් තියයන 
නියව සක විදු ලිය විසේධි කරේන ආ වි්ට ප්රයද ශ වාසී ජන තාව 
ඊ්ට විරුදධ වීම නිසා ඒ මුළු ප්රයද ශ යේම විදු ලිය විසේධි කරලා 
තියය නවා.   

කුරු වි්ට මුද්ර ණා ලයේ විදු ලිය විසේධි කිරී ම්ට සම්බේධ ඉංජි
යේ රුවා අනි වාරය නිවාඩු යවා තියය නවා. එයහත් එක්තරා 
වෘත්තිය සමි ති යක් ස�ා ති ව ර යා්ට තරජ නය කර ලිපි යක් යව
නවා එම විනය ක්රියා මා රගෙය අකුළා ගෙේන කියලා. 

යම් වන වි්ට කුරු වි්ට මුද්ර ණා ලයේ විදුලි විසේධි කිරීම සම්බ
ේධ යයේ පරී ක්ෂණ පැවැත්වූ මහ ජන උප යයෝ ගිතා යකාමි සම 
තම නිරයදශ විදු ලි බල මණ්ඩ ල ය්ට ලබා දී ඇති අතර විදු ලි බල 
මණ්ඩ ල යයේ ද පරී ක්ෂණ මණ්ඩ ල යක් පත් කර යම් සම්බ ේධ
යයේ ක්ට යුතු කර මිේ සිටින බව වාරතා යේ.    

සුභඩා ෂිණි කේනඩා නඩා යක සහ රේ්ෂණ ශ්රියන්ත   
 තීරු බදු යනායගෙවා යමර ්ට්ට යගෙේවන ලද රුපි යල් ලක්ෂ 

05ක්ට අධික වටි නා ක මිේ යුතු දුම්වැටි 6,000ක්ට අධික ප්රමා
ණ යක් සේත කයේ තබා යගෙන සිටී පුදගෙ ල යයකු අත්අ ්ඩං ගු
ව්ට පත්යේ. කඳාන යපාලිේ වසයම් උතුරු බ්ට ගෙම ප්රයද ශ යේදී 
යපයරදා (22) යපාලිේ වියේෂ කාරය බළකා නිල ධා රීේ කළ 
යමයහ යු ම කදී යමාහු අත්අ ්ඩං ගු ව්ට යගෙන තියේ.   

අත්අ ්ඩං ගු ව්ට යගෙන ඇති සැක කරු ජාඇළ ප්රයද ශයේ පදිංචි 
වයස අවු රුදු 52ක පුදගෙ ල යකි.   

සැක කරු වැඩි දුර විම රශන ක්ට යුතු සඳහා කඳාන යපාලිේ 
ේ්ාන ය්ට �ාර දී ඇත.    

සුභඩා ෂිණී කේනඩා නඩා යක  

කහඩාරණ කකඩාළඹ මඩාර්ගකේ කකෝර ළ ඉම ප්රකේ ශකේදී 
ලං්ගම බේ රථ යේ සහ ඇඟ ලුම්  කරමඩාන්ත ශඩාලඩා වක 
කේව ක යන ප්රවඩා හ නය කරන බේ රථ යේ එකි කනක ්ගැටී
කමන කේවක කේවි කඩා වන 23 කෙනකු තුවඩාල ලබඩා කරෝහල් 
්ග්ත කර තිකේ.  

අන තු රින බර ප ්තළ තුවඩාල ලැබූ පුේ්ග ල යන කෙකෙ නකු 

කළු කබෝ විල ශිේ්ෂණ කරෝහල කව්ත ඇතු ළත් කර ඇති 
අ්තර කසසු තුවඩා ල ක රු වන වෑ්තර කරෝහල කව්ත ඇතු ළත් 
කර ඇ්ත.  

තුවඩාල ලැබූ වන අ්තර පිරිමි පුේ්ග ල යන තිකෙ නකු සිටින 
බව කපඩාලී සිය පව සන අ්තර ලං්ගම බේ රථකේ ්ගමන කළ 
කිසි ව කුට තුවඩාල සිදුවී සිදු වී නැති බව කියඩා සිටි කේය.  

පඩා්ත ක් ප්රකේ ශකේ සිට කහ තු ඩුව ප්රකේ ශකේ ඇඟ ළුම් 
කරමඩාන්ත ශඩාලඩා ව කට කේවක කේවි කඩා වන ප්රවඩා හ නය කර

මින තිබූ කපෞේ්ග ලික බේ රථය කහඩාරණ සිට කකඩාළඹ බලඩා 
ධඩාව නය වූ ලං්ගම බේ රථකේ පිටු පස ්ගැටී කමන කමම අන
තුර සිදුව ඇති අ්තර ඇඟ ළුම් කරමඩා න්ත ශඩාලඩා කේවක බේ 
රථය පැෙවූ රියැ දුරු අත්අ ් ං ගු වට ක්ගන ඇ්ත.  

ඇඟ ළුම් කේවක කේවි කඩා වන ප්රවඩා හ නය කර බේර ථකේ 
ඉදි රි ප සට බර ප ්තළ හඩානි සිදු වී ඇති අ්තර ලං්ගම බේ 
රථකේ පිටු ප සට අලඩාබ භඩානි සිදුව ඇ්ත.  කපඩාලි සිය වැඩි
දුර පරී ේ්ෂණ සිදු කරයි.    

පි. කසෝම රත්න  මි්ග හ ්තැනන සමුහ 
බුල ත්සිං හල, ඉළිඹ පාලම අස ලිේ කළු ගෙයේ දිය නෑම්ට ගිය 

තරු ණ යකු පසු ගිය ( 22) දා  දියේ ගිලි අතු රු ද ේව ඇතැයි බුල
ත්සිං හල යපාලි සිය කියයි.  

බුල ත්සිං හල, ඉළිඹ ප්රයද ශයේ පාස ලක සාමා න්ය   යපළ ඉයගෙ
නුම ලබන පාසල් සිසුේ යදයද නකු සමෙ දිය නෑම්ට පැමිණි 
යගෙෝවිේන, ඉහළ නාර ගෙල පදිංචි මුතු යපෝරු යතා ්ටයගේ සුයරෂ් 
මධු සංක නැමති 21 හැවි රිදි තරු ණ යකු යමයේ දියේ ගිලී අතු
රු ද හේව ඇත.  

තරු ණයා ගෙයගේ ගෙසා යගෙන යගොේ ඇති අතර ඔහ සමෙ සිටි 
පාසල් සිසුවා දිවි යේරා ය ගෙන යගෝඩ්ට පැමිණ ඇත.බුල ත්සිං හල 
යපාලි සිය, ප්රයද ශ වා සිේ සමගෙ දියේ ගිලුණු පුදගෙ ලයා යසවිම 
කළත් ඊයේ ( 23 ) දහ වල් යවන වි්ටත් යසායා ගෙැනි ම්ට යනාහැ
කිව ඇත. යපාලිේ කිමි දුම් කණ්ඩා ය මක් යයාදවා පරි ක්ෂණ සිදු 
කරන බව බුල ත්සිං හල යපාලි සිය කියයි.  

ජාතික ආධු නි කත්ව හා 
කාරමික පුහුණු අධි කා රිය 
සහ යේලීේ ආය ත නය එක්ව 
දැනුම පාදක අගෙැ යීම් ක්රම
යේ දය ඔේයේ පුහු ණුව ලබා 
දුේ වැවිලි ක්යෂ්ත්රයේ නියුතු 
නිල ධා රීේ 66 යදනකු යවත 

 සහ තික සහ නිපු ණතා 
බල පත්ර පිරි නැ මීම බණ්ඩා ර
නා යක සම්ම ේත්රණ ශාලා යේදී 

උතුරු පළඩාත් විකේ්ෂ
රසුල දිල්හඩාර ්ගමකේ  

වවු නි යාව මහ යරෝහයල් වවද්ය
ව රුේයගේ යනාසැ ල කිල්ල යේතු යවේ 
යරෝහ ල්ට ඇතු ළත් කරන ලද මාස 
නව යක බිලිඳකු මිය යෑයම් සිදධි යක් 
සම්බ ේධ යයේ යසෞඛ්ය අමා ත්ාංශය 
වියේෂ පරී ක්ෂ ණ යක් ආරම්� කළ යුතු 
බව කිය මිේ මිය ගිය බිලිඳායගේ ඥාතීහු  
වවු නි යාව මහ යරෝහල තුළම යපයරදා 
(22) වියරෝ ධ තා වක් පැවැත්වූහ.  

වවු නි යාව මහ යරෝහයල් ආර ක්ෂක 
නිල ධා රීේ ඔවුේ  යරෝහල් භූමි යයේ 
පි්ටමං කිරී ම්ට පිය වර ගෙත් අතර ඥාතීේ 
පැවැ සුයේ යරෝහල් ගෙත කළ බිලිඳා 

වාට්ටුව තුළ යසල්ලම් කර මිේ සිටි යදී 
මදක් අස නීප වූවත් වවද්ය ව රුේ ඒ ගෙැන 
කිසිදු තැකී මක් යනාකළ බවයි. පැය කීප
ය ක්ට පසු අසාධ්ය තත්ත්ව ය ක්ට බිලිඳා 

පත් වූවත් වවද්ය වරුේ ඒ ගෙැන සැල
කි ල්ලක් යනාදැක් විම නිසා බිලිඳා මර
ණ ය්ට පත් වූ බව පැවසූ ඥාතීහු වහාම 
යම් සම්බ ේධ යයේ යසෞඛ්ය අමා ත්ං
ශය පරී ක්ෂ ණ යක් ආරම්� කළ යුතු 
බවද කියා සිටි යහ. යමයේ මිය යගොේ 
ඇත්යත්   තව සි කු ලම් ප්රයද ශයේ පදිංචි 
දියනෝ ජේ අක්ස යේ නමැති මාස 9ක් 
වය සැති බිලියඳකි.  

 2021 වසර තුළදී වවු නි යාව යරෝහයල් 
දී බිලිඳු මරණ 73 ක් වාරතා වී ඇති 

අතර   යසෞඛ්ය අමා ත්ාංශය යම් පිළි බ දව  
ද පරී ක්ෂණ  පව ත්ව මිේ සිටින අත ර වා
රයේ  වවුනි යාව යරෝහයල් වවද්ය ව රුේ්ට 
යම් ය�ෝද නාව එල්ල වී තියේ.  

උතුරු පළඩාත් විකේ්ෂ  රසුල දිල්හඩාර ්ගමකේ  
යාප නයේ මුහුද ආශ්රි තව ගෙයේ ෂ ණ යක නිර තව සිටින 

අයම රි කානු ජාති ක ය කුයගේ යබෝට්ටු වක තිබූ මුහුදු ගෙයේ ෂණ 
උප ක රණ රැසක් යසාර කම් යකා්ට ඇති බව්ට ඔහු යාප නය 
යපාලී සි ය්ට පැමි ණිලි යකා්ට තියේ.  

ගෙයේ ෂණ ක්ට යුතුවල යයයදන ආර ක්ෂිත යබෝට්ටුව යාප
නය ගුරු න ගෙර ජැටියේ නවතා ආහාර ගෙැනී ම්ට අසල වූ 
යහෝ්ට ල ය ක්ට යගොේ ආපසු පැමිණ බලන වි්ට අගුළු දමා තිබූ 
යබෝඊ ටුයේ යදාර වල් ක්ඩා රුපි යල් ලක්ෂ 40ක්ට ව්ඩා වැඩි 
වටි නා ක ම කිේ යුත් ගෙයේ ෂණ උප ක රණ යසාරා යගෙන යගොේ 
ඇතැයි අයම රි කානු ජාති කයා යාප නය යපාලී සි ය්ට පැමි ණිලි 
යකා්ට තියේ.  

යාප නය යපාලී සිය සිදධිය සම්බ ේධ යයේ පරී ක්ෂණ 
පවත්වා යගෙන යයි.  

ඇඟලුම්සේවකයන්ගමන්ගත්බසය
සකෝරළඉමදීලංගමබසයකහැපිලා
පසවක පසවි කා වන් 23කට තුවාල: පෙපෙ න කුට බර ෙ ත ළයි

විදුලිඉංජිසන්රුවන්්ට
විරුද්ධවඇහැළියසගාඩ
විසරෝ්ධතාවක්

අසමරිකානුමුහුදු
ගසේෂකයාසේලක්ෂ40ක

උපකරණගුරුනගර්
ජැටිසේදිසසාරකම්කරලා

වවුනියාවසරෝහසේදිබිලිඳකුමියගිහින්:
ඥාතීහුසරෝහල්ටකඩාවැදීවිසරෝ්ධසේ

කළුගසේදියනාමින්සිටි
තරුණයාඅතුරුදන්

වැවිලික්සෂේත්රසේනිල්ධාරීන්66ක්ට
නිපුණතාබලපත්රපිරිනැමීමඅද

යහ්ට (24) යපර වරු 10.00 ්ට 
සිදු යකයර.  

යමම නිපුණ ශිල්පීේ්ට 
ඉදි රි යේදී 5 මට්්ටම ලබා 
ගෙැනීම සඳහා අවශ්ය ජාතික 
නිපු ණතා සම්මත සකසා 
ඇති අතර, ඒ සඳහා Tea 
Technology, Plantation 
Extension Management 
සහ Plantation Crop 

 වෘත්තීය ක්යෂ්ත්ර 
ඇතු ළත් යේ. බණ්ඩා ර නා
යක ජාත් ේතර සම්ම ේත්රණ 
ශාලායේ පැවැ ත්යවන උත්ස
වයේ ප්රධාන ආරා ධි ත යේ 
යලස නිපු ණතා සංව රධන, 
වෘත්තීය අධ්යා පන, පරයේ ෂණ 
හා නව නිපැ යුම් රාජ්ය ඇමැ
තිනී වියේ ෂඥ වවද්ය සීතා 
අර යේ යපාල මහ ත්මිය සහ 
සමා ගෙම් වතු ප්රති සං ේක රණ, 
යත් හා රබර ආශ්රිත ය�ෝගෙ වගො 
සහ කරමාේත ශාලා නවී ක ර
ණය හා යත් හා රබර අප න යන 
ප්රව රධන රාජ්ය ඇමැති කනක 
යේරත් මහතා සහ �ාගී යවති.    

තීරුබදුසනාසගවාසගනා
දුම්වැටි6,000ක්අේලයි

– ලංකා සංචාරක සංව•ධන අ“කා’ය 

(SLTDA) වනා, සංචාරක ක•මා”තෙ“ 

හා ඒ හා සබැ“ ක•මා”තායතනවල කට“ 

සැල  “ම, සංව•ධනය ීම, “යාමනය 

“ම සහ ““ප’“ “යා’මක “ම යන 

ක•ත”ය” පැව”න රජෙ“ අ“කා’ය”, 

සංචාරක අංශය, අනාගතය සඳහා ජා“ක 

ආ•–කය ෙවතට ”රණා’මක —යක’වය” 

සපය”නා ෙ”–ය ෙලස හ“නාෙගන 

ඇ’ෙ’ය. තවද ෙමම අංශය ”’” රෙ” 

ඉහළ පැ“කඩ” සත ආෙය–ජන ”ාපෘ“ 

ෙකෙර සහ ඉහළම සෘ“ ”ෙ–—ය අාෙය–ජන 

සමහර” ආක•ෂණය කර• ලබන අංශය” 

ෙලස ෙපර“ ෙ– ’”.

–යා කා•යය” :

  ආයතනය ඇ“ළත ””ධ මෘකාංග ෙයද–’ යාමක 
•“ම

  ෙයද–’වලට සහය ’”ම සහ මෘකාංග අෙල”ක”ව” 
සමග ස’බ””කරන කට“ ’ •“ම

  අව“ ”ට ප’—ලකය” –““ •“ම හා අව“ 
අවථාව”““ අ”ත ප’—ලකය” හට සහය ම

 RFP, SRS, CR ””ෙයළ •“ම
අව“ තැනැ’තා :
අෙ“”ෂකයා ස“ව

  ෙතාර“” තා”ෂණය / ප’ගණක ”—ව ””බඳ ”•ව 
”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව (UGC) ”’” ””ග• 
ලබන “ථම උපා“ය”           ෙහ–

  තෘ”ය හා වෘ”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව (TVEC)  
”’” ””ග• ලබන ජා“ක වෘ”ය —සලතා (NVQ)  
07 ම”ටමට සමාන ෙහ– ඉහළ “නතා සහ“කය”                

                                                      ෙහ–
  ජා“ක වෘ”ය —සලතා (NVQ) 06 ම”ටමට සමාන 

ඉහළ “නතා සහ“කය” සහ අ—ළ  ෙ”–ෙ“ රජෙ“, 
රා’ සංථාවක, ම–ඩලයක, ”වථා”ත ආයතනයක 
අවම වශෙය” වසර 05 (පහක) ප•චා ෙය–”තා පළ–
”–ද                                      ෙහ–

  තෘ”ය හා වෘ”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව (TVEC)  
”’” ””ග• ලබන ජා“ක වෘ”ය —සලතා (NVQ)  
05 ම”ටමට සමාන ෙහ– ඉහළ “නතා සහ“කය” සහ 
අ—ළ ෙ”–ෙ“, රජෙ“, රා’ සංථාවක, ම–ඩලයක 
”වථා”ත ආයතනයක අවම වශෙය” වසර 10 ක 
(දහයක) ප•චා ෙය–”තා පළ–”–ද”ද 

       “–ය “ය.
අමතර ”ක :

  මෘකාංග ෙයද–’ යාමක •“’ සහ සහාය ’”’ 
””බඳ මනා ’•ම” “–ය “ය.

  අ”තෙය” - අ”තයට මෘකාංග ෙයද–’ යාමක 
•“ම ෙහ– සහය ’”ම ””බඳ පළ–”–ද” ස“ත 
ව”ෙ”  න’ ““ඛතාවය” ““ෙ“.

  මෘකාංග සංව•ධනය •“ම (java, spring boot, 
kubernetes,vue js) ””බඳ පළ–”–ද” ස“ත ම 
වා’—යක ව• ඇත.

  ක–ඩාය’ හැ’ෙම” ”තව යා කරන, අන•ඝ 
(වා—ක හා •”ත) ස”“ෙ“දන —සලතා ස“ත හා මනා 
”•ෙ”ෂණාමක —සලතා හා ගැට” ”ස’–ෙ’ —සලතා 
““ රා“ෙව” ”ට —”තාව” ස“ත අෙය— ”ය “ය.

ක“’ඨ කළමනාක” / ෙතාර“” තා”ෂණ 
(මෘ”කාංග)

ආයතනෙ“ මෘ”කාංග ෙයද– “යා’මක “ම හා සහය 

’”•ම ””බඳ වග– භාරය ’’ය “ය.

වයස : අ–” 22 ට ෙනාඅ— සහ අ–” 45 ට ෙනාවැ• ”ය 
“ය. (ෙමම උප’ම වය “මාව අ””තර අෙ“”ෂක”” 
හට සහ රජෙ“ ෙවෙ“  / ”වථා”ත ම–ඩලවල / රා’ 
සංථාවල ෙහ– පළා රා’ ෙවෙ“ ෙවා “”“ක”” හට 
බලෙනාපා• ඇත)

වැ•“ ප’මාණය : ”. 43,355/- - 10 x 755 - 18 x 1,135 
”. 71,335/- (JM 1-1)

”•ක ”යවර  : ”. 43,355/- + ”වන ”යද’ “මනාව (COL)

“ ර“ලාභ :

  ෙ—වකයා සහ ප–ල ආවරණය කර“” ”—”•ණ 

හා ආක•ෂ’ය ෛව– ර”ෂණ ෙය–ජනා ”මය” 

“ෙ“.

 ණය පහක

  වෘ’”යමය අ’ව•ධනය සඳහා –““ව ලබා“ම 

(ෙ–—ය හා ”ෙ–—ය)

 “වාහන  “මනාව

 ”රකථන “මනාව

ඔබ –යා අව—ථාව සඳහා උ—ත හා “’ අය ෙලස 

ඔබ අදහ— කර”ෙ” න, ක”ණාකර ඔබෙ” ”වද’ත 

ෙතාර“” (CV)  අ–ාප“ක / වෘ’”ය ”ක, 

වැඩ පළ–”–ද ””බඳ සහ“ක වල ”ටප’ සහ 

””” ෙනාවන “•ෙ–ශක”” ෙදෙදෙන—ෙ” න 

සමග ෙ”ඛන ගත තැපෑෙල” පහත •”නයට 2022 

මා•“ මස 10 වන ”නට ෙහ–  ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— 

ෙයා“ කර”න.

ක”ණාකර, අය”කර• ලබන තන“ර •” කවරෙ“ 

වපස ඉහළ ෙකළවෙ• සටහ” කර”න.

රජෙ“ ෙදපා•තෙ”“වල / රා’ සං—ථාවල / 

”ව—ථා”ත ම–ඩලවල ෙ—වෙ“ ““ අෙ“”ෂක”” 

—ව–ය අය”ප’ අ—ළ ෙදපා•තෙ”“ “ධා“” 

මා•ගෙය” ඉ”’ප’ කළ “ය.

සභාප“,

– ලංකා සංචාරක සංව•ධන අ“කා’ය.

80, ගා— පාර, 

ෙකාළඹ 03.


