චක්රලේඛන අංක 74/2022

09/11/2022
සියළුම දිසා ලකාමසාරිස් මගින්,
සියළුම සහය දිසා ලකාමසාරිස් (සිඟිති) ලෙත,

සහය දිසා ක ාමසාරිස් (සිඟිති) රැස්ීම
2022 ක ාවැම්බර් මස 19 දි කෙ.ව 9.30 සිට ෙ.ව 3.00 දක්වා
ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ සහය දිසා ලකාමසාරිස් (සිඟිති) සදහා ෙන රැස්ීම 2022 ක ාවැම්බර් 19
දි කෙ.ව 9.30 සිට ෙ.ව 3.30 දක්ො ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථාන ශ්රෙණාගාරලේ දී පැෙැත්ලේ. ඒ
සදහා ඔබ දිසාලේ සහය දිසා ලකාමසාරිස් (සිඟිති) ලහෝ කණ්ඩායම් භාර නායිකාෙලේ පැමිණීම
අනිොර්ය බෙ දන්ො සිටිමු.
එදින රැස්ීම සදහා සහභාගී ෙන සියලුම ලදනා බාලදක්ෂ නිල ඇදුලමන් පැමිණිය යුතු බෙද දන්ො
සිටිමු.
ලමම රැස්ීලමන් අනතුරුෙ 2022 ලනාෙැම්බර් මස 26 ෙන දින පෙත්ෙනු ලබන 1 ෙන ජාතික
කිලඩෝරිය සදහා ලියාපදිංචි වූ සිඟිති බාලදක්ෂයින්ට අයිතමයන් ලබා දීමද ලමහිදී සිදු ලකලර්.
(ලමදිනට ලනාපැමිලණන දිසාෙන් සදහා නැෙත අයිතමයන් ලබා දීම සිදු ලනාෙන බෙද සදහන්
කරමු.)
ලම් පිළිබද ඔබලගන් ලැලබන සහය අගය ලකාට සලකමු.
ස්ූතියි
කමයට
බාලදක්ෂ කස්වකේ නියුතු

ජනප්රිත් ප්රනාන්දු
ප්රධාන ලකාමසාරිස්

චන්රානි ප්රනාන්දු
සහය ප්රධාන ලකාමසාරිස් (සිඟිති)

පිටෙත් ජාතික මූළස්ථානලේ සියළුම ලකාමසාරිස්ෙරුන් (දැ.ගැ.පි)

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමලේ ගරු සභාපති, ගරු විධායක කමිටු සභාපති, ගරු ලේකම් හා ගරු භාණ්ඩාගාරික

09.11.2022

Rw;wwpf;if ,y: 74/2022

midj;J khtl;l Mizahsu;fs; Clhf
cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;F (koiy)

cjtp khtl;l Mizahsu;fs; (koiy) $l;lk;
2022 etk;gu; khjk; 19Mk; jpfjp fhiy 09.30 njhlf;fk; khiy 03.00 kzptiu
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; cjtp khtl;l Mizahsu;fSf;fhd (koiy) $l;lk; 2022 etk;gu;
khjk; 19Mk; jpfjp fhiy 09.30 kzp njhlf;fk; khiy 03.00 kzptiu Njrpa rhuzu;
jiyikaf Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngwTs;sJ. mjpy; cq;fs; khtl;lj;jpd; cjtp khtl;l
Mizahsu; (koiy) my;yJ FOf;fSf;Fg; nghWg;ghd jiytupd; gq;Nfw;G kpfTk;
fl;lhakhdjhFk;.
md;iwa jpdk; $l;lj;jpw;F r%fkspf;Fk; midtUk; rhuzu; rPUil mzpe;J tuNtz;Lnkd
Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.
,e;jf; $l;lj;jpd; gpd;du;> 2022 etk;gu; 26Mk; jpfjp ,lk;ngwTs;s 1MtJ Njrpa fpNlhupapy;
gq;Nfw;fntd gjpT nra;Js;s koiy rhuzu;fSf;fhd nghUl;fs; toq;fg;glTs;sJ. (md;iwa
jpdk; tUifj; juhj khtl;lq;fSf;F kPs nghUl;fs; toq;fg;gl khl;lhnjd $wpf;nfhs;s
tpUk;GfpNwhk;)
,J njhlu;gpy; ePq;fs; toq;Fk; xj;Jiog;ig ngupJk; ghuhl;Lfpd;Nwhk;.

ed;wp
,g;gbf;F
cq;fs; rhuzu; Nritapy;

[dg;upj; ngdhz;Nlh

re;jpuhzp ngdhz;Nlh

gpujk Mizahsu;

cjtpg; gpujk Mizahsu; (koiy)

