
MINISTRY OF PLANTATION

TEA RESEARCH INSTITUTE OF SRI LANKA

TEA RESEARCH BOARD 

ST. JOACHIM ESTATE, RATNAPURA

Applications are invited from the citizens of Sri Lanka for the above post. The 

Tea Research Institute of Sri Lanka is looking for a dynamic planter to work in a 

challenging environment with a team of highly qualifi ed scientists, to be in-charge of 

St. Joachim Estate and factory located in Ratnapura. 

This position is an opportunity for a suitably qualifi ed person to enhance his career 

and gain recognition in the Tea Industry by working alongside the TRI scientists. 

Job Description

Responsible to planning, coordinating and supervising all affairs in managing a Tea 

Factory, Tea Estate and Offi ce and provide accruable information to the Management. 

Educational Qualifi cations & Experience 

Having passed the G.C.E (O/L) examination in six (06) subjects in one sitting with 

credit passes for four (04) subjects including language (Sinhala / Tamil), English & 

Mathematics 

AND

Having passed three (03) subjects (other than General Paper) at the G.C.E (A/L) 

examination

OR

Having obtained a Certifi cate of profi ciency in Diploma in Plantation Management 

not below than the National Vocational Qualifi cation (NVQ) Level 05, issued by a 

Technical / Vocational Training Institution accepted by the Tertiary and Vocational 

Education Commission. 

The ideal candidate should possess a minimum of three (03) years planting experience 

as a Superintendent of a low grown tea estate, and factory and experience in bought 

leaf factory operations is also necessary.

Excellent interpersonal relations, team spirit and networking skills will be added 

qualifi cations. 

Working knowledge in Sinhala, English and the ability to converse in Tamil is 

important.

This appointment will be on contract basis, initially for a period of 03 years renewable 

annually.

Age : Preferably below 70

Remuneration :  Monthly all-inclusive package of approximately Rs. 150,000/-

The selected candidate will be provided with additional facilities applicable to this 

position as stipulated by the TRI. 

Application giving full Curriculum Vitae along with the copy of Birth Certifi cate, 
Copies of relevant Educational and other Professional Qualifi cations, Service 

Certifi cates and the Names and Addresses of two Non-Related Referees who can 

assess the applicant skills and knowledge in the relevant fi eld, should be sent under 

registered cover to reach the undersigned on or before 19th July 2022.
  

Applications from offi cers in the State Service / Corporations / Statutory Boards 

should be forwarded through the Head of the respective Institution. Non conformity 

with this requirement will result in the application being rejected. Also state the post 

applied for on the top left-hand corner of the envelope. 

The Director

Tea Research Institute of Sri Lanka

St Coombs, 

Talawakelle. 
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ලියාපදිිංචිය 2016

ලක්ෂ 179/= මහරගම.

0719694748

ගටොගයෝටො

බේේඉනටීරියර4
අනතුරු රහි

�යි.ලක්ෂ148/=.මහ

රගම.0719694748

මයිගක්රෝ වෑන

ර්ය 2013
ආසන 7,

නිවබස පාවි

චචිය. පිළියනෙල. 071

4872792.

නිසොන්

වැඩ
එනජිමමිල10/40බෙහි

වල.0776088490

ටොටො
බට්ටා

ටරබබෝ,

කැනපි,කූඩුඇ�.17/25,

මහරගම. 0777355040



ගටොගයෝටො ඩයනො 2000/

2005
එනජිම පවර අඩි

15 1/2 දිග ෆුල බබාඩි

166000 මිල 33/80,

බෙහිවල. 0777355040



නිසොන්

පවර දිග 10 1/2
ඩීසල, මැනු

වල 1,800,000මිල26/

60.බෙහිවල0777209442



බ්රෑන්ඩ්නිේටාටාබලාරිය

විකිණීමට. (25000

පමණක් ධාවනය කර

ඇ�) රු. 4150000.00

(මාදිලිය

අඩි141/2දිග�ට්ටුව,

පටුමූණ ටරබබෝ ඉනට

රකූලර19000 බෙහි

වල.0772202842

නිසොන්

ඇට්ලස පළල මුහුණ,

12'පළමුඅයිතිකරු,සුදු

යකඩ බබාඩි, 
උඩදුනු.077

9894202.

සිගමන්තිප්රවොහනයකරන

ආය�නයක් සඳහා
ර්අවශ්යයි.

(රියදුරු හා රිය සහා

යකසහි�) 0706337853,

0777799024.

ගහෝමො�ම සිට බකාලලු

පිටිය ෙක්වා පාසල

බසවය සඳහා රියදුරු

ඇතිවබහෝනැතිවවෑන

ර් අවශ්යයි. සීට් බප්ලි

2,3,4,වෑනර්(බහාඳ

�ත්ත්වබේ
සලකා බැබල) 077

8789332, 0764379888.



පොරිග�ෝගි� ගේවො සප

යනබනකුට කාරයා

ලීය පහසුකම් ඇති /

බනාමැතිහවුලකරුවකු/

හවුලකාරියක(

අවශ්යයි. 0703402617,

0788088388. 10,
ජනප්රිය

මාව�, බකාරලවැලල,

බමාරටුව.

ලො�ොයි �ොපොරය�ට /

සමාගමකටසම්බනධවී

ආොයම්ලැබීමටකැමති

බහෝඉඩම්බහෝ ඇති

මහත්මියන/මහත්මයන

අවශ්යයි. ඉහළ ආොයම්

වෙනිකව/  සතිප�ා/

මාසිකව 0778355890



අං�  උඩහමුලල

පරණ බකාට්ටාව පාර

පරචස33කඉඩමවිකි

ණීමට ඇ�. පරචස

එකක් ලක්ෂ 33. දුරක

්නඅිංකය.0773085116.



අතතිඩිගේ හන්දිගේ

ප්රධාන පාරට මුහු

ණලාප. 5.55�ට්ටු 03

ව්ාපාරිකස්ානයවිකි

ණීමටඇ�.0766194242,

0705927785.

�ඩ�ොමරයක් ඉක්මණින

විකිණීමට තිබේ. ජා

ඇල, ඒකල, හනදිබේ

ඔබරක්ස සිටි වැසිකිළි

පහසුකම් ඇ�. වාහන

පාකින. බනා. 167.

විමසීම් : 0710539612,

0757457594.

�ෑ�ල්ල,  �රඬුපන

බකාළඹ නුවර ප්රධාන

මාරගයට මුහුණලා ප.

6 ක ඉදිකළ බ�මහල

බගාඩනැගිලල විකිණී

මට. ලක්ෂ 175. බටලි.

0718001571.

කුරුණෑ�ල නුවර පාරට

මුහුණලාඋසාවියඅසල

පරචස17කඉඩමසහ

�ට්ටු 4ක බගාඩනැගි

ලලක් ඉහළම ඉලලුමට

විකිණීමට. විමසනන.

0764534466,

ගපොල්�හගවල න�රගේ

කාමර 8 කින යුත් පර.

84 ක නිවාඩු නිබක්�

නය අයිතිකරු විබද

ශග�වන බැවින බඩු

සමගවිකිණීමට.චැනල

බසනටර එකකට වුවෙ

සුදුසුය. අ�ර මැදියන

අනවශ්යයි. ගැනුම්කරු

පමණක් අම�නන.

බකෝටි 05. 07422497
45.



මතු�ම නෑබඩ ප්රධාන

මාරගයට මුහුණලා

සිංචාරක බිංගලාව

කටසුදුසුමනරම්ඉඩම

විකිණීමට. 0717686212



මහනුවර වටිනාබගාඩ

නැගිලලක් විකිණීමට.

මහල 06 (පරචස 20)

මහනුවර  කුණඩසාබල

බනවාසිකප්රබදශය,වරග

අඩි18000,ප්රධානමාරග

යට මුහුණලා, අඩි 80

පළල, ප්රධාන මාරගයට

සමාන�රවමහලකකඩ

කාමර06,ඉහළමාලබේ

කඩකාමර07,බවනකළ

ශාලා02,�ග�මහලක්

ඇ�. කඩ කාමර සහි�

බවන කළ ශාලා 02,

බනවාසිකකාමරප්රබදශ.

මාසික ආොයම ලක්ෂ

04 (බැිංකු ණය සමග)

රුපියල මිලියන 1200,

සියළු පහසුකම් සමග,

බ්ෝකරවරු අනවශ්යයි.

0777438169,0777
282147.



මොලගබ් �ොපොරි�

ස්ානය හා නිවස

විකිණීමට ඇ�. පර.

20. 0112762519, 076

0618966.

මී�මුව �ලපුවට යාබ

ෙව කාමර 7 කින යුත්

බගාඩනැගිලල විකිණී

මට ඇ�. 0768080678.



හික්�ඩුවන�රමැෙගාලු

පාරටමුහුණලාව්ාපාර

යකට සුදුසු බලස �නා

නිමකළවරගඅඩි1600

යුතු බෙමහල බගාඩනැ

ගිලල විකිණීමට ඇ�.

0718043341/077
5543341



ගදහිවල,  ගාලු

පාරටමුහුණලා,

ආය�නය ආසනනබේ,

බනෂනස ්සට් බැිංකු

වට විරුදධ බෙසින.

0777307251,  077

3048686.

පිළියන්දල පිහිටි

කරමාන�ශාලාපරිශ්රයක්

විකිණීමටබහෝබදුදීටම.

බබාලබගාඩ ගඟට මීටර

300 දුරින හරි� පරිස

රයක් තුළ පරචස 48.7

වරගඅඩි5000කිනසම

නවි� බගාඩනැගිලල,

ඇම්පියර60කබ�කලා

(3 විදුලිය හා

නළහාළිිංජලයශ්රමික

යන ප්රබදශය තුළිනම

බපාදු ප්රවාහන ජාලයට,

සම්භාණඩ,  පාවහන,

දැව,රසායනිකද්රව්බහෝ

බවනත් කරමාන�යක්

සඳහාසුදුසුයි.දුරක�නය

0710668077, 011
2645171



ග�ොළඹ13,කාරයාලඉඩ

කඩක්කුලියටදීමට,පළමු

මහල, වරග අඩි 750,

ශාලාප්රබදශය,කාරයාල

කාමරය, පැන්රිය සහ

නාන කාමරය, බවනවූ

විදුලි සහ ජල මීටර,

බජෝේ ආර. ෙ සිලවා

මාව�ට මුහුණලා, පාර

පබසකින පාකින සමග,

බකාළඹ වරාය අවට,

චීන ව්ාපෘති කාරයා

ලයකට ඉ�ා සුදුසුයි.

නිේකාෂණසහබයාමුකි

රීම්කාරයාලවැනි,අම

�නන.
බහෝවට්ස

ඇප් 0766228891 බහෝ

දුරක් න 0775471602,

0779261877.

�බඩොව�ට උ�ත, වරග

අඩි1,000කගබඩාඉඩ

කඩ. අිංක 17/1,

ප්රනානදුමාව�,බකාළඹ

15.

නිවන්දම බට�ම පාබර

නිවනෙම �ැපැල

කාරයාලයඅසලකඩ2

හා නිවස කුලියට බහෝ

බදෙට. විමසීම් : 076

7539099, 0729892930.



5

4

classified@lakehouse.lk

0112 429 375, 0112 429 380

Piyumi
Gayani

Ramani
Susantha

Fax

* 
Co

nd
it

io
ns

 A
pp

ly

Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction

Additionally pay only

தினகரன் வாரமஞ்சரி

நிசான் எட்வஸ் 
அகன்்ற முகம் 12' 
முதலாம் உரிமையாள
ர்,  வ்வௌ்மள இரும்பு 
வ�ாடி. 
மைல் ஸ்பிரிங்வீல் 077 
9894202. 

�மை தும்பு உற�த்தி
யா ளர்கள் (
இறகு மதம்வ. விமல 
ைனுககள் 
வசய்யுங்கள். 0777-
870899/  077-
0031534 

கண்டி - வ�றுைதி
யாை கடடிடம் 
விற�மைககு 06 
ைாடிகள் (20 ம�ர்ச்) 
கண்டி - குண்டசாமல 
குடியிறுப்பு பிரமதசம். 
1800 ச.அடி பிரதாை 
வீதிககு முகப்�ாக 80 
அடி அகலம் பிரதாை 
வீதிககு சைாநதரைாக 
தமர அடங்கலாக 06 
கமடகள்,  மைல்ைாடி 07 
கமடகள் 02 வ்வவம்வ
்றாை ைண்ட�ங்கள் நி
லககீழ் ைாடிகள் உண்டு. 
02 வ்வவம்வ்றாை 
ைண்ட�ங்கள் களஞ்சி
யத்துடன் குடியிறுப்பு 
அம்ற பிரமதசங்கள் 
ைாதாநத ்வருைாைம் 
04 இலடசம். (்வங்கிக 
கடனுடன்) 
மில்லியன் சகல ்வச
திகளுடன் தரகர்கள் 
ம்வண்டாம். 0777 
438169,  0777 
282147. 

வதஹி்வமள 162- காலி 
வீதிககு முகப்�ாக கண்டி  
வ�ாப்பிறகு அடு
த்துள்ள மே�ன்ஸ் 
டரஸ்ட ்வங்கிககு எதிர்த் 
திமசயில். 0777 
307251,  077 
3048686. 

1000 சதுர அடி கள
ஞ்சிய இட்வசதி கள
ஞ்சியத்திறகு உகநதது. 
இல. 17/ 1,  வ�
ர்ைான்மடா  ைா்வத்மத,  
வகாழும்பு-15. 

1. பு்றகமகாடமட  ஆடடு
ப்�டடித் வதருவில் 03 
கமடகள் உண்டு. 
ஒவவ்வான் றும் 600 
சதுர அடி வகாண்ட 
02 கமடகள். 
சதுர அடி 01 கமட 
குமராசரி,  �ார்ைசி,  
வைாத்த எண்வணெய்,  
ம�ாககு்வரத்து மசம்வ. 
களஞ்சியம் ம�ான்்ற 
்வறறிறகு உகநதது. 2. 
உம் பிச்சி பிமளஸில் 
ஆடடுப்�டடித்வதருவில் 
(மைல் ைாடி) முகப்�ாக 
ஆடடுப்�டடித் வதருவில் 
வீடு ்வாடமகககு 
அல்லது குத்தமகககு 
3. கிடடத்தடட 3000 
சதுர அடி,  வ�ாலிஸ் 
நிமலய த்திறகு எதிரில் 
ஆ ட வ � ட டி த் வ த ரு வி
ல் கார் நிறுத்துமிட 
்வசதி உண்டு. ைணெல்,  
வசங்கல,  கிரமைட 
களஞ்சியப்�டுத்து்வத
றகு ம்  � யன்�டுத்தலா
ம்.  வதா டர்பு - புஷ�ரா
ஜா/  0768221259 
அல்லது  அப்ரின் - 
0774747967 அத்து
டன்  உ ங்களது வ�யர் 
ை றறும் வதாடர்பு வி�ர
ங்கமள அனுப்பி ம்வ
யுங்கள். 

முன்ைனி கம்�னிககு 
சநமதப்�டுத்தல் அதிகா
ரிகமள மசர்த்துகவகா
ள்கி்றது. வகாழும்பு பு
்றேகர் - 45 ்வயதிறகுக 
கீழ் சம்�ளம் கமி�ன்,  
ம�ாைஸ்,  வைடிகக  ல்,  
வதா.ம�சி,  ்வாகைங்கள் 
உள்ளடககம். இரு�ாளா
ரும் விண்ணெப்பிககலா
ம். இன் ்ஹவுஸ் ைார்க
டிங் 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 

கம்�்ஹா டயர் ம்வமலககு 
�யிறசிவ�ற்ற/  வ�்றாத 
சிங்களம் ம�சக கூடிய 
18 ்வயதிறகு மைற�
டட இமளஞர் மதம்வ. 
0777 717539,  076-
0685625. 

்வத்தமளயில் அ மைநதி
ருககும் ஏறறுைதி தர
த்தில் துணி உற�த்தி 
வசய்யப்�டும் கம்�னி
ககு து்வாய் ைறறும் 
வ�டஷீட மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுேர்கள் 
(
�யிறசி வ�றிவிரும்பு
ம் மதயல் இயநதிர 
இயககுேர் (

மதம்வ. (
வகாடுககப்�ட 

ைாடடாது). மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுே
ர்களுககு ஒரு ோள் 
சம்�ளம் ரூ. 1500/ 
- �யிறசி வ�றிவிரும்பு
ம் மதயல் இயநதிர 
இ ய க கு ே ர் க ளு க கு 
ஒரு ோள் சம்�ளம் ரூ. 
1200/ - தங்குமிட ்வசதி 
இல்வசம் . கும்றநத 
விமலககு மூன்று 
மேர ஆகாரம் ்வழ
ங்கப்�டும். (ைாதாநத 
சம்�ளம்). இல. 18,  
வ்வௌிஅமுை வீதி,  
ம்ஹகித்த,  ்வத்தமள. 
வதா.ம�. இல. 077-
7800682. 

வ ்வ ள் ள ்வ த் ம த யி ல் 
அமைநதுள்ள கடடட 
நிர்ைாணெம் ஒன்றி்றகு 
மடல் �ாஸ்,  
proofing �ாஸ்,  வதா
ழிலாளர்க ள் மதம்வ. 
077 32 2516 0 .
 

கண்டியில் அமைநதுள்ள 
வீவடான்றிறகு தங்கி 
ம்வமல வசய்யக கூடி
ய்வராக �ணிப்வ�ண் 
ஒரு்வர் மதம்வ. சிங்க
ளம் ம�சக கூடிய்வராக 
இருத்தல் அ்வசியைா
ைது ைறறும் ்வயவத
ல்மல 50 ககு கும்ற
்வாை்வராக இருத்தல் 
ம்வண்டும். மைலதிக தக
்வல்களுககு வதாடர்பு 
வகாள்ளவும். 077 
1052123. 

சமையல் ம்வமல ைறறும் 
வீடமட சுத்திகரிப்�த
றகாக வ�ண் ஊழியர் 
ஜா-எல ேகரில் வீடடி
றகு மதம்வ. வீடடில் 
தங்கி ம்வமல வசய்்வ
தறகு அல்லது காமல 
- ைாமல ்வருமக தரககூ
டிய ஒரு்வர் உடைடியாக 
கீழ்ககாணும் இலகக
ங்கமள அமழயுங்கள் - 
011-2236745,  077-
6607226 

வீடடில் த ங்கி வ�ண் 
மோயாளி ஒரு்வமர 
க்வனித்துகவகாள்ள 
க ண் க ா ணி ப் � ா ள ர் 
மதம்வ. ்வயது 40 - 
55 இறகு இமடப்�டட
்வர் சம்�ளம். ம�சித் 
தீர்ககலாம். கிராை 
மச்வகர் சான்றிதழ் மத
.அ.அடமட,  வகாவிட 
அடமட வகாண்டு்வருத
ல் ம்வண்டும். வதாடர்பு 
- 0760402812,  
0 7 7 0 0 9 1 0 0 0 ,  
0 1 1 2 7 0 0 2 7 0
 

வகாழும்பு பிலியநதல 
2 ம்ஹாடடல்களுககு 
�ார்சல் �ண்ணும்வார்,  
ம்வடடர்ைார்,  சமையல
ம்ற உதவியாள ர்கள்,  
இடியப்� �ாஸ்ைார்,  
டிலி்வரி மர டர்கள் 
மதம்வ.  த ங்குமிடம் 
உணெவு,   �ாைங்கள்,  
ைரு த்து ்வ ்வசதிகள் 
இல்வசம். 01 12 
6040 60,  071-
4755 696,   072-
3593039. 

பிலி யநத மல,  உணெ்வ
கத்திறகு  வகாத்து�ா
ஸ் மதம்வ. சம்�ளம் 
ம�சித் தீர்ககலாம். 077-
9318064. 

கடடிட நிர்ைாணெத்தி
றகாக மகயுதவியா
டகள் ைறறும் மைசன் 
�ாஸ்ைார் மதம்வ. 
மகயுதவியாடகளுககு 
2500/ - தங்குமிட ்வசதி
கள். 077 5185625.
 

எைது விலங்கு �ண்மணெ
யில் மசம்வககு ஆறு 
ம�ருககு உணெவு தயா
ரிப்�தறகு ைறறும் 
�ண்மணெ விடயங்க
ளுககு உத்வக கூடிய 
ஆண்/ வ�ண் மதம்வ. 
�யிர்வசய்மக விடய
ங்கள் வதரிநத்வராயின் 
மிகவும் வ�ாருத்தைா
ைது சம்�ளம் ம�சித் 
தீர்ககலாம். �ண்மணெ 
ஊழியர்களும் மதம்வ. 
077 3610968.
 

குளியாப்பிடடிய ோரங்ைல 
பிரமதசங்களில் ப்வரா
ய்லஸ் மகாழிகள் ்வள
ர்ககும் �ண்மணெககு 
�யிறசி வ�ற்ற �யிறசி 
வ�்றாத ம்வமலயாடக
ள் மதம்வ. உணெவு,  இரு
ப்பிடம் வகாடுப்�மதாடு 
ரூ�ா 30, 000/ - ம் 
சம்�ளம் ்வழங்கப்�டும். 
மைலதிக  வி� ரங்களு
ககு 071 3645745.
 

ஆயுர்ம்வதத் திமணெகக
ளத்தில் �திவு வசய்யப் 
வ�றறுள்ள நி
று ்வ ை வ ை ான் றி ற கு 
�யிற்றப்�டட/  �யிற்ற
ப்�டாத 18- 35 ்வயது 
சிங்கள த்தில் உமரயா
டககூடிய சி்றநத மதக 
இலடசணெமுள்ள வதர
பிஸ்டஸ் மதம்வ. திைச் 
சம்�ளம் ரூ�ா 10, 
000/ - உணெவு �ாைங்க
ள்,  தங்குமிடம் இல்வச
ம். இரவு அல்லது �கல் 
மச ம்வமயத் மதர்நவத
டுத்துக வகாள்ளலாம். 

மசம்வ வதர பிஸ்டுக
மள த் வதாடர்பு �டு
த்து�்வர்களுககு ரூ�ா 
10, 000/ - இறகாை 
மசம்வகக டடணெம் ்வழ
ங்க ப்�டும். 

இல. 21,  ைாலம�,  
வகாடடா்வ,  ை்ஹ ரகை,  
நுமகவகாட,  க டு்வல,  
தள்வதுகவகா ட. 070 
4404040. 

கண்டி உறச்வப் வ�ாருடக
ள் நிறு்வைத்திறகு சாரதி
கள் ைறறும் வதாழிலாள
ர்கள் மதம்வ. தங்குமிட 
்வசதிகள் ்வழங்கப்�டும். 
071-7860747,  077-
6688425 

வகாழும்பில் அ மைநது
ள்ள எரிவ�ாருள் நிரப்பு 
நிமலயத்திறகு �யிறசி 
வ�ற்ற/  வ�்றாத நிரப்பு
ைர்கள்  உடன் மதம்வ. 
சகல சான்றிதழ்களுடன் 
்வார ோடகளில் காமல 
10.00 இறகும் 12.00 
இ றகும் இமடயில் 
மே ரில் விசாரிககவும். 
இல. 126,  நீர்வகாழு
ம்பு வீதி ,  ம�லியவகா
மட. 

சாரதி  உ தவியாளர் 
மதம்வ . சம்�ளம் 30, 
000/ - உணெவு தங்குமிட
ம் ்வழங்கப்�டும். 077 
4339892. 

சுகைமடநது வகாண்டு்வரு
ம்  மோயாளி ஒரு்வமர 
த ங்கிப் �ராைரிப்�தறகு 
ஆ ண் ஒரு்வர் மதம்வ. 
சம்�ளம் 30, 000/ 
- தயவு வசய்து அமழகக
வும். 071 4365205.
 

சு�ாஷித ைரககறிக 
கமடககு ஊழியர் 
ஒரு்வர் மதம்வ. 
்வயது 18 - 40 இறகு 
இமடயில் சம்�ளம் 
25000/ - உணெவு 
ைறறும் தங்குமிடம் இல
்வசம். ைா்ஹரகை,  கிரிவு
ள்ள. 0712 802529,  
077 5762562,  071 
3305062. 

வ�ண் உதவியாள ர் 
மதம்வ. 30 -  60 குட�
டட  மும்வைாழிகளும் 
வதரிநத வ�ாறுப்�ற்ற 
ஒ ரு்வர்  ைத்திய ைாகா
ணெத்தில் கருமணெயாை 
சமூக மசம்வயாளராை 
முஸ்லிம் ைாதுககு 
உ தவியாளராக தங்கு
்வ தறகு ்வாழவுககுரிய 
்வ ச திகளுடன் சம்�ளம் 
மேரில் தனித்து்வம் ம�
ணெப்�டும். வதா. 074 
2161347.  
 

077 9975547,  071-
8653778 ேடசத்திர 
தர ம்ஹாடடலுககு 
சிவில் உமடயில் �ா
துகாப்பு அதிகாரிகள் 
உடைடியாக மசர்த்து
க வகாள்ளப்�டு்வர். 
உணெவு இல்வசம். 
(12 ைணி மேரம்) ,  
இறகு 1750,  14 50 
வகாழும்பு 0 71-
8653780 அலு்வல
கம் 071- 3155331/  
070 665 5331/  
070 0989129/ 076 
8171053.  
 

2022 இறகாை ்ஹங்வ்வ
ல்ல வதாழிறசாமல
ககு மகயுதவியாடகள் 
மசர்த்துக வகாள்ளப்�
டு்வர். ஆண் ஊழியர் - 
1500/ - வ�ண் ஊழியர் 
- 1100 / - ்வார சம்�ள
ம். 07 73 077813,  
07222 73 273.
 

வகாழும்பு -6 வ்வௌ்ள்வ
த்மத,  வ�ண்களுககாை 
தள�ாடத்துடன் �ாதுகா
ப்புட ைாை வதாடர்ைாடி 
இமணெநத குளியல
ம்றக ள்,  உணெ்வம்ற,  
சமையலம்ற,  சமையல் 
உ�கரணெங்கள் வ்வாசர் 
கு ளிர்சாதைங்கள். 
75/ 1,  சில்்வா 
ைா்வத்த,  வதா.ம�. 011 
255541 0 ,   075 
509137 9 ,   0777 
452447. 

இரண்டு ைாடி வீவடான்று  
விற�மைககு உண்டு. 
23 தா�மர 
ைா்வ த்மத,  ோரம்ஹ

ன்பிடட வகாழும்பு -05. 
077 5414791,  011 
5104700. 

கல்கி மசயில் காலி 
வீ திககு 150/ 200 
மீடடர் தூ ரத்தில் 7  
ம� ர்ச்சர்ஸ் காணி வி
ற� மைககு காணியில் 
� மழ ய வீடும் உண்டு. 
077  5141889,  
077 8779686, 077 
2111150. 

ராஜகிரிய. ஒம�மசகரபுர  
ோ ணொயககார ைா்வ
த்மதயில் வீவடான்று 
விற�மைககு. தரகர் 
ம்வண்டாம். விசாரமணெ
கள் 076 9855995.
 

16.3 4 காணியுடன் வீடு  
வி ற�மைககு இரத்ை
லாமையில் அழகிய 
குடியிறுப்புப் பிரமத
சம் - வதாடர்பு - 076-
0786655,  070-
2778616 

265 �ர்ச் ( �ரப்�ள
வுள்ள 2 துண்டு நிலம் 
(265 உடைடி வி
ற�மைககு உள்ளது. கு
றிப்பிடட நிலம் ஏ்றாவூர்,  
கிழககு �ல்கமலகக ழ
கம் ைறறும் �ாசிககுடா 
கடறகமரககும் அருகா
மையில் அமையப்வ�
றறுள்ளது. வதாடர்பு 
வகாள்ள ம்வண்டிய இல
ககம் - 0777530326.
 

விஞ்ஞாைம்,  சிங்களம். 
ஆங்கிலம்  கறபிககும் 
51 ்வயது முஸ்லிம் 
அழகாை  ேறகுணெமு
ள்ள ஆசிரியர் ேற�
ண்புள்ள ்வாழ்கமக
த்  துமணெவிமய 
எ திர்�ார்ககி்றார். 070-
3 182158,  057-
2229461. 

ලියාපදිිංචිය 2016

ලක්ෂ 179/= මහරගම.
0719694748

ගටොගයෝටො

බේේඉනටීරියර4
අනතුරු රහි

�යි.ලක්ෂ148/=.මහ
රගම.0719694748

මයිගක්රෝ වෑන
ර්ය 2013

ආසන 7,
නිවබස පාවි

චචිය. පිළියනෙල. 071
4872792.

නිසොන්

වැඩ
එනජිමමිල10/40බෙහි
වල.0776088490

ටොටො බට්ටා

ටරබබෝ,කැනපි,කූඩුඇ�.17/25,මහරගම. 0777355040


ගටොගයෝටො ඩයනො 2000/2005
එනජිම පවර අඩි15 1/2 දිග ෆුල බබාඩි166000 මිල 33/80,බෙහිවල. 0777355040


නිසොන්

පවර දිග 10 1/2
ඩීසල, මැනුවල 1,800,000මිල26/60.බෙහිවල0777209442

බ්රෑන්ඩ්නිේටාටාබලාරියවිකිණීමට. (25000
පමණක් ධාවනය කරඇ�) රු. 4150000.00(මාදිලිය

අඩි141/2දිග�ට්ටුව,පටුමූණ ටරබබෝ ඉනටරකූලර19000 බෙහිවල.0772202842

නිසොන්ඇට්ලස පළල මුහුණ,12'පළමුඅයිතිකරු,සුදුයකඩ බබාඩි, 
උඩදුනු.0779894202.

සිගමන්තිප්රවොහනයකරනආය�නයක් සඳහා
ර්අවශ්යයි.(රියදුරු හා රිය සහායකසහි�) 0706337853,0777799024.

ගහෝමො�ම සිට බකාලලු
පිටිය ෙක්වා පාසල
බසවය සඳහා රියදුරු
ඇතිවබහෝනැතිවවෑන
ර් අවශ්යයි. සීට් බප්ලි
2,3,4,වෑනර්(බහාඳ
�ත්ත්වබේ

සලකා බැබල) 077
8789332, 0764379888.


පොරිග�ෝගි� ගේවො සප
යනබනකුට කාරයා
ලීය පහසුකම් ඇති /
බනාමැතිහවුලකරුවකු/
හවුලකාරියක(
අවශ්යයි. 0703402617,
0788088388. 10,ජනප්රිය
මාව�, බකාරලවැලල,
බමාරටුව.

ලො�ොයි �ොපොරය�ට /
සමාගමකටසම්බනධවී
ආොයම්ලැබීමටකැමති
බහෝඉඩම්බහෝ ඇති
මහත්මියන/මහත්මයන
අවශ්යයි. ඉහළ ආොයම්
වෙනිකව/  සතිප�ා/
මාසිකව 0778355890


අං�  උඩහමුලල
පරණ බකාට්ටාව පාර
පරචස33කඉඩමවිකි
ණීමට ඇ�. පරචස
එකක් ලක්ෂ 33. දුරක
්නඅිංකය.0773085116.


අතතිඩිගේ හන්දිගේ
ප්රධාන පාරට මුහු
ණලාප. 5.55�ට්ටු 03
ව්ාපාරිකස්ානයවිකි
ණීමටඇ�.0766194242,
0705927785.

�ඩ�ොමරයක් ඉක්මණින
විකිණීමට තිබේ. ජා
ඇල, ඒකල, හනදිබේ
ඔබරක්ස සිටි වැසිකිළි
පහසුකම් ඇ�. වාහන
පාකින. බනා. 167.
විමසීම් : 0710539612,
0757457594.

�ෑ�ල්ල,  �රඬුපන
බකාළඹ නුවර ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා ප.
6 ක ඉදිකළ බ�මහල
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට. ලක්ෂ 175. බටලි.
0718001571.

කුරුණෑ�ල නුවර පාරට
මුහුණලාඋසාවියඅසල
පරචස17කඉඩමසහ
�ට්ටු 4ක බගාඩනැගි
ලලක් ඉහළම ඉලලුමට
විකිණීමට. විමසනන.
0764534466,

ගපොල්�හගවල න�රගේ
කාමර 8 කින යුත් පර.
84 ක නිවාඩු නිබක්�
නය අයිතිකරු විබද
ශග�වන බැවින බඩු
සමගවිකිණීමට.චැනල
බසනටර එකකට වුවෙ
සුදුසුය. අ�ර මැදියන
අනවශ්යයි. ගැනුම්කරු
පමණක් අම�නන.
බකෝටි 05. 0742249745.


මතු�ම නෑබඩ ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා
සිංචාරක බිංගලාව
කටසුදුසුමනරම්ඉඩම
විකිණීමට. 0717686212


මහනුවර වටිනාබගාඩනැගිලලක් විකිණීමට.මහල 06 (පරචස 20)මහනුවර  කුණඩසාබලබනවාසිකප්රබදශය,වරගඅඩි18000,ප්රධානමාරගයට මුහුණලා, අඩි 80පළල, ප්රධාන මාරගයටසමාන�රවමහලකකඩකාමර06,ඉහළමාලබේකඩකාමර07,බවනකළශාලා02,�ග�මහලක්ඇ�. කඩ කාමර සහි�බවන කළ ශාලා 02,බනවාසිකකාමරප්රබදශ.මාසික ආොයම ලක්ෂ04 (බැිංකු ණය සමග)රුපියල මිලියන 1200,සියළු පහසුකම් සමග,බ්ෝකරවරු අනවශ්යයි.0777438169,0777282147.

මොලගබ් �ොපොරි�
ස්ානය හා නිවස
විකිණීමට ඇ�. පර.
20. 0112762519, 076
0618966.

මී�මුව �ලපුවට යාබ
ෙව කාමර 7 කින යුත්
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට ඇ�. 0768080678.


හික්�ඩුවන�රමැෙගාලුපාරටමුහුණලාව්ාපාරයකට සුදුසු බලස �නානිමකළවරගඅඩි1600යුතු බෙමහල බගාඩනැගිලල විකිණීමට ඇ�.0718043341/0775543341

ගදහිවල,  ගාලු
පාරටමුහුණලා,
ආය�නය ආසනනබේ,
බනෂනස ්සට් බැිංකු
වට විරුදධ බෙසින.
0777307251,  077
3048686.

පිළියන්දල පිහිටිකරමාන�ශාලාපරිශ්රයක්විකිණීමටබහෝබදුදීටම.බබාලබගාඩ ගඟට මීටර300 දුරින හරි� පරිසරයක් තුළ පරචස 48.7වරගඅඩි5000කිනසමනවි� බගාඩනැගිලල,ඇම්පියර60කබ�කලා(3 විදුලිය හානළහාළිිංජලයශ්රමිකයන ප්රබදශය තුළිනමබපාදු ප්රවාහන ජාලයට,සම්භාණඩ,  පාවහන,දැව,රසායනිකද්රව්බහෝබවනත් කරමාන�යක්සඳහාසුදුසුයි.දුරක�නය0710668077, 0112645171

ග�ොළඹ13,කාරයාලඉඩකඩක්කුලියටදීමට,පළමුමහල, වරග අඩි 750,ශාලාප්රබදශය,කාරයාලකාමරය, පැන්රිය සහනාන කාමරය, බවනවූවිදුලි සහ ජල මීටර,බජෝේ ආර. ෙ සිලවාමාව�ට මුහුණලා, පාරපබසකින පාකින සමග,බකාළඹ වරාය අවට,චීන ව්ාපෘති කාරයාලයකට ඉ�ා සුදුසුයි.නිේකාෂණසහබයාමුකිරීම්කාරයාලවැනි,අම�නන.
බහෝවට්සඇප් 0766228891 බහෝදුරක් න 0775471602,0779261877.

�බඩොව�ට උ�ත, වරග
අඩි1,000කගබඩාඉඩ
කඩ. අිංක 17/1,
ප්රනානදුමාව�,බකාළඹ
15.

නිවන්දම බට�ම පාබර
නිවනෙම �ැපැල
කාරයාලයඅසලකඩ2
හා නිවස කුලියට බහෝ
බදෙට. විමසීම් : 076
7539099, 0729892930.
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