
පිටුව
2022 පෙබරවාරි 02 බදාදා

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන   
අධිකරණ ඇමැති ජනා

ධිපති නීතිඥ එම්.යූ.එම්.අලි
සබ්රිමහතාපසුගියදායාප
නයබන්ධනාගාරයේවියේෂ
නිරීකෂණ චාරිකාවකට එක
විය. බන්ධනාගාරයේ අව
ශ්යතාසහසිරකරුවනසඳහා
පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳව
යමහිදීඇමැතිවරයානිල්ධා
රිනසමඟසාකච්ාකයේය.
යමහිදී යාපනය මතින

යතාරබන්ධනාගාරයකයලස
පවතවායගන යෑම ගැන
ඇමැතිවරයායේ ඇගයීමට
ලකවිය.සිරකරුවනයේඅව
ශ්යතාසපුරාලමිනපිරිසුදුවත
නිසි යසෞඛ්ාරකෂිතව යම්
බන්ධනාගාරයපවතවායගන
යෑම පිළිබඳවත, සිරකරුවන

දඬුවමඅනුවවරගකරරඳවා
තිබීයම්ක්රමයේදයපිළිබඳවත
ඇමැතිවරයා බන්ධනාගාර
අධිකාරිවරයා ප්රමුඛ නිල්ධා
රිනට සිය ප්රශංසාව පිරිනැ
මීය.
යම් බන්ධනාගාරයේ සිර

කරුවන සහ බන්ධනාගාර

නිල්ධාරින ගැටලු නැති
වීම පිළිබඳවසතුටපළකළ
ඇමැතිවරයා අයනකුත
බන්ධනාගාරවල යම් පරි
සරය තියබනු දැකීම තම
අයේකෂාවබවදකීය.බන්ධ
නාගාරයේ ද පරිපාලනමය
ගැටලු නැතිවීම අගය කළ

යුතතකබවකීඇමැතිවරයා
යම්කටයුතුඉදිරියටතවඩාත
කාරයකෂමව සිදු කරන
යලසබන්ධනාගාරපාලනා
ධිකාරියටඋපයදස්දුනයනය.
යාපනය බන්ධනාගාරයේ

සිරකරුවන සමඟද යමහිදී
ඇමැති අලි සබ්රි මහතා
කතාබහක නිරත වූ අතර
ඔවුනයේඅවශ්යතාපිළිබඳවද
යතාරතුරුවිමසීය.
බන්ධනාගාර යකාමසාරිස්

ජනරාල්තුෂාරඋපුල්යදණිය,
බන්ධනාගාර යකාමසාරිස්
(පාලන හා පුනරුත්ාපන)
චනදන ඒකනායක, යාප
නය බන්ධනාගාර අධිකාරී
යක.බී.ඒඋදයකුමාරමහතව
රුදයම්අවස්්ාවටඑකවූහ.

අධි ක රණ ඇමැති යාෙ පේ බේ්ධ නා ගා රපේ 
විපේෂ නිරී කෂණ චාරි කා වක

කළුතරඋතුරහිටපුප�ොලිස්ස්්ොනොධි�ති
ප�ොසිතදසිල්ොටප�ෞර්සම්ොනයක්

කළුතරප්රාදේශීයදේකම්දකරාට්රාසදේකළුතරජනතරාවදවනුදවන්කරනලදදේවයටඋප
හරාරපිණිසගුරුලුබැේදදසීලරතනනරාහිමිඅනුේ්මරණපදන්ම්මගින්පිරින්මනලද“දේශබන්දු”
ද�ෞරවනරා්මයකළුතරඋතුරදපරාලිසිදේහිටපුදපරාලිේේ්රානරාධිපතිදපරාසිතදසිේවරා්මහතරා
ලබරා�න්නරාඅයුරු.

විදුලිබිල
්ැඩි

කිරී් ට
්ණ්ඩලපයන්
කිසිදුඉලලී් ක්

ලැබීනෑ

පී.කේ. බණ්ාර  
විදුලි බිල වැඩි කිරී

මට කිසිදු ඉල්ලී මේ 
විදු ලි බල මණ් ල කෙන් 
ලැබී නැති බව මහ ජන 
උප කෙෝ ගිතා කකාමි
සකේ සභා පති ජනක 
රතනා ෙක මහතා 
දින මි ණට පැවැ සීෙ. ඒ 
මහතා කේ බව ප්රකාශ 
කකේ විදු ලි බිල වැඩි 
කිරී මට විදුලි බල 
මණ් ලෙ මහ ජන උප
කෙෝ ගිතා කකාමි ස කමන් 
ඉල්ලී මේ කර ඇතැයි 
පළ වන වාරතා සේබ
න්්ධ කෙන් විම සී ම ක දීෙ. 
අව සන් වරට විදු ලි බිල 
සංකශෝ ්ධ නෙ කකරුකණ 
2014 වසකර දීෙ.    

මහජන
උපය�ෝගිතා
ය�ාමිසයේ
සභාපති

1952 යපබරවාරි 02 වැනි
දිනග්රීනලනඩ්විද්යාලයයලස
බිහි වූ ඉසිපතන විද්යාලය
එදා දරුවන කීප යදයන
කුයේ සහභාගිතවයයන
ආරම්භකරවරතමානයවන
විට සිංහල, යදමළ, මුස්ලිම්
හා බරගර සිසුන 5000කට
අධිකසිසුපිරිසකයේ අධ්ා
පනය එළියපයහළි කිරීයම්
මහාකාර්යවයටඋරයදමින
සිටියි. සිංහල,ඉංග්රීසි සහ
යදමළ භාෂා ත්රිතවයයන
විද්යා, කලා, වානිජ විෂය
්ධාරාවනයගන යමහි සිසුහු
ඉයගනුමලබති.
නව විදුහල්පති ඔෂාර

පණ්ඩිතරතන මහතා 2021
ජුනි09වැනිදිනවැඩභාරග
තයතය.එතුමාපාසයල්රයේ
අරමුණුසාකෂාතකරගැනී
මටඉතාකැපවීයමනකටයුතු
කරයි. දිවයියනප්රමුඛ යපයේ
විදුහලක යලස තවදුරටත
කීරති නාමය රඳවා ගැනීමට
සමතවසිටී.විෂයසමගාමීහා
බාහිර ක්රියාකාරකම් රැසකද
පාසයල් ක්රියාතමක යේ. සිසු
දරුවනයේ ඤාණායලෝකය
යමනම කුසලතා ප්රවර්ධනය
සඳහාද එතුමන දූරදරශීව
හා තම නායකතවය වග
කීමමනාවඉටුකරනුලබයි.
පාසයල්යභෞතිකසංවර්ධනය
යමනම මානව සම්පත කළ
මනාකරණය කරමින යහ

ගුණයයන යුතු දරුවන ලක
මෑණියනට දායාද කිරීමට
පුයරෝගාමීවක්රියාකරයි.
ඉසිපතන විදුහයල් මුල්ම

විදුහල්පති වශයයන ක්රියා
කර ඇතයත බී.ඒ. කුරුේපු
මහතාය. එතුමා 1952 වසයර
සිට 1959 ඔකයතෝබර 11
වැනි දින දකවා වසර 07ක
පමණඅමිලයමයහවරකකර
තියබ්. සිංහල, යදමළ, ඉංග්රීසි
මාධ්සඳහාදළමයිනයතෝරා
ගැනුණි.තරස්ටනවිද්යාලයේ
යදමළඅංශයදයම්විද්යාලයට
අනුබද්ධ කරන ලදී. එතැන
පටනතරස්ටනවිද්යාලයසහ
ඉසිපතන විද්යාලය සයහෝදර
පාසල්යලසසලකනුලබයි.
පාසයල් සෑම දරුයවකම

විෂය බාහිරක්රියාකාරකම්වල
නියැළීම සමබර චරිත සංව
ර්ධනයට උපකාරී යේ. විවි්ධ
සංගම් ඒ සඳහා පදනම් යේ.
ක්රීඩා අංශයයනද ශ්රී ලංකා
ක්රිකේ කණ්ඩායම නියයෝජ
නයකරමිනදස්කම්පාතියබ්.
ජා්යනතර ජයග්රහණද හිමි
කරගැනීමටසමතකම්දකවා
ඇත.
පුරාවසර70කකාලයතුළ

යම් විද්යාලයයන ඉයගනුම
ලැබූ දරුවන දිවයින පුරා
විවි්ධකයෂේත්රයනහිනියැයළ
මින ඉසිපතන නාමය සනි
ටුහන කරන දරුවන යවති.
විදුහල් මෑණියන තුරුයල්

පකාළඹ ඉසි ෙ ත න යට වසර 70ක පිපරන අද පිේකම් මාලා වක  
(දකරාළඹඉසිපතනවිද්යාලදේ70වැනිසැ්මරු්මදම්්මස02

වැනිදිනටදයදීඇත.දම්ලිපියඒනිමිතදතනි)
සිේසතර හදාරා වවද්යව
රුන,නීතිඥවරුන,ඉංජියන
රුවරුන කීරතිමත යදශපා
ලනඥයන ආදි සියලු අංශ
නියයෝජනය කරමින යදස්
වියදස්කිතුයගාසනංවාලීමට
සමතව තියබ්. තවද වරත
මාන මුදල් අමා්යවරයාද
ආදිශිෂ්යයයකි.
යමවර70වනසංවතසරය

සමරනුවස්2022යපබරවාරි
01 වැනි දින සරව රාත්රික
පරිත්රාණ ්ධරම යදශනාවක
හා පසුදින 70 නමක විෂ
යයහි සංඝගත දකෂිණාවක
ද සිදු යකයර. 02 වන දින
දවසපුරායල්දනදීයම්වැඩ
සටහනකද ක්රියාතමක යේ.
යම් සියලු කටයුතු පවතනා
යසෞඛ්උපයදස්වලටඅනුකූ
ලවමසිදු යේ. යමවරපැවැ
තයවන අ.යපා.ස. (උසස්
යපළ) විභාග සහ අ.යපා.ස.
(සාමාන්යයපළ)විභාගඅයේ
කෂකයනටආශිරවාදකිරීමත
තවතඅරමුණකි.

වරතමානයේයස්වයකරන
විදුහල්පති,නියයෝජ්ය විදුහ
ල්පතිවරුහාආචාරයමණ්ඩ
ලය ඇතුළු සැමට යසත
පැතීමත,යස්වයකරමියගිය
සැමටපිනඅනුයමෝදනාකිරී
මටතඅයේකෂායකයර.
එදා යමදා තුර ඉසිපතන

විද්යාලයඅභිමානවතඉතිහා
සයකට උරුමකම් කියනනට
හැකි වූයේ වසර 70ක උන
නදුයවනහාකැපවීයම්ප්රති
ඵලයක වශයයනි. ආදි ශිෂ්ය
ප්රජාවසුභපතනනනඇතුළු
සැමයේඋතුම්යස්වයසදානු
ස්මරණයකළයුතුය.
ඉසිපතන විදුහල් මාතාවට

තමඋතතුංගයමයහවරඉදිරි
යටතමානවසමාජයඋයදසා
ඉටු කිරීමට ශකතිය,ව්ධරය
හා වාසනාව උදා යේවායි
සුභාශිංසනදප්රාර්නාකරමු.

ශාස්ත්ර ෙති නාග දී ෙපේ 
විම ල බුද්ධි හිමි    

– ලංකා උස— තා”ෂණ 
අාපන ආයතනය ෙවත 

’” බඳවා ගැ”ම 
(SLIATE)

– ලංකා උස— තා”ෂණ අාපන ආයතනෙ“ 
(SLIATE) 2021 අයන ව•ෂය සඳහා ’” 
බඳවා ගැ”මට අළව 2021 ෙදසැබ• මස 31 වන ”න 
කාශයට ප’ කළ ගැස” “ෙ“දනය සහ 2022 ජනවා’ 
මස 02 ”න පළ කළ ’”“ණ  –ව’ප’ ’”ම හා බැෙ—. 
– ලංකා උස— තා”ෂණ අාපන ආයතනය (SLIATE) 
“ උස— ජා“ක •“ෙල–මා පාඨමාලා සඳහා අය” •“ෙ 
අවස” ”නය 2022 ෙපබරවා’ මස 14 ”න ද”වා “•ඝ 
කර ඇත. වැ• ”—තර සඳහා ක”ණාකර – ලංකා උස— 
තා”ෂණ අාපන ආයතනෙය“ (SLIATE) “ල ෙව• 
අඩ”ය www.sliate.ac.lk ෙහ– apply.sliate.ac.lk 
ෙවත ””ෙස”න.

අ”ෂ ජනරා”
– ලංකා උස— තා”ෂණ අාපන ආයතනය

•’“ම”


