05/10/2022

චක්රලේඛන අංක 69/2022

සියළුම දිසා ලකාමසාරිස්,
සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (සිඟිති) ලෙත

1 ෙන ජාතික කිල ෝරිලේ සමරු කලාපය සදහා දැන්වීම් ලබා ගැනීම සම්බන්වධෙයි
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ සිඟිති අංශය විසින්ව සංවිධානය කරනු ලබන 1 ෙන ජාතික කිල ෝරිය
2022.11.26 දින ලකාළඔ විහාරමහාලේවි උදයානලේ දී පැෙැත්වීමට තීරණය කර ඇත. ලමම ඓතිහාසික
දිනය සිහිපත්ව ීම සදහා සමරු කලාපයක් නිකුත්ව කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ සදහා ඔබ දිසාලෙන්ව
දක්ෙන දායකත්වෙය අප ඉතා අගය කරමු.
සමරු කලාප දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන්ව ලම් සමග එෙනු ලබන අතර ඔබ දිසාලේ සියලුම දැන්වීම්
ඔක්ලතාම්බර් මස 22 දිනට ලහෝ ඊට ප්රථම අප ලෙත ලැබීමට සලස්ෙන ලමන්ව දන්වො සිටිමු.
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පිටපත් -

ජාතික මූළස්ථානලේ සියළුම ලකාමසාරිස්ෙරුන්ව (දැ.ගැ.පි)

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ගරු සභාපති, ගරු විධායක කමිටු සභාපති, ගරු ලේකම් හා ගරු භාණ් ාගාරික

05.10.2022

Rw;wwpf;if ,y:- 69/2022

midj;J khtl;l Mizahsu;fs;>
midj;J cjtp khtl;l Mizahsu;fs; (koiy)
1tJ Njrpa fpNlhupapd; epidT ,jOf;fhd tpsk;guq;fisg; ngWtJ njhlu;gpy;
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; koiy gpupT Vw;ghl;by; 1tJ Njrpa fpNlhup 26.11.2022
md;W nfhOk;G tpfhuk`hNjtp G+q;fhtpy; elj;j jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j
tuyhw;W jpdj;ij epidT$Uk; tifapy; xU epidT ,jo; ntspapl KbT
nra;ag;gl;Ls;sJ. mjw;fhd cq;fs; khtl;lj;jpd; gq;fspg;ig ehq;fs; ngupJk;
ghuhl;LfpNwhk;.
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tpsk;guq;fisAk;
mf;Nlhgu; 22 my;yJ mjw;F Kd; vkf;F fpilf;fr; nra;AkhW Nfl;Lf;
nfhs;sg;gLfpwPu;fs;.
ed;wp
cq;fs; rhuzu; Nritapy;

[dg;upj; ngdhz;Nlh

re;jpuhdp ngdhz;Nlh

gpujk Mizahsu;

cjtp gpujk Mizahsu; - koiy

efy;- Njrpa jiyikafj;jpd; midj;J Mizahsu;fs;
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; nfsutj; jiytu;> nfsut epiwNtw;Wf;FOj;
jiytu;> nfsut nrayhsu; kw;Wk; nfsut nghUshsu;

…………… 2022
Asst. Chief Commissioner – Singithi
Sri Lanka Scout Association
65/9, Sir Chittampalam A Gardiner Mw,
Colombo 2

We confirm that we are pleased to advertise in your Souvenir for the value of Rs
…………………………………. Herewith we enclose a cheque for Rs ……………………………… Please
acknowledge receipt and forward the copy of the Souvenir.

Back Cover Page – Colour

Rs. 30,000/-

Inner Cover Page – Colour

Rs. 25,000/-

Full Page

Rs. 10,000/-

Half Page

Rs. 5,000/-

Text

Name of Company: …………………………………………………………………………………………………………….
Contact Person & Telephone No: …………………………………………………………………………………………
Date : ………………………………..

………………………………………………
Authorized Signature

(All cheques should be drawn in favour of “The Sri Lanka Scout Association” and crossed “Account
Payee only”)

