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01.  මහ ෙකාළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැ•”–“ •“’ ආෙය–ජන වැඩසටහන අරභයා 

–ෙර–පා ආෙය–ජන බැං—ව ෙව“” – ලංකා “ජතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය ෙවත ණය 
“දල” ලැ— ඇ“ අතර, එම ණය අර“දෙ” ෙකටස” ඉහත සඳහ” ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ 
ෙය–” ෙග•’ සඳහා ෙයා— ගැ”මට අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

02.  පළා’ සභා හා පළා’ පාලන කට–“ රා’ අමා“ාංශය “” ඉ”’යට "ෙ—”යා" ය•ෙව” 
හැ“”ෙවන අමා“ ම–ඩලය ම“” ප’කළ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” ඉහත 
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”ශාල’වය ඉහළ නැං•ෙම” –න”’ථාපනය •“ම, ස’—•ණ ”ග “මාණය, “” 300 VC 
”’ක’භය ’ට “” 600 VC ”’ක’භය සහ “” 1000 RC ”’ක’භය ’ට “” 1400 RC 
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නව මලාපවහන / මා”•“ ෙ’ “වාස ස’බ”ධතාවය”ට ස’බ”ධ •“ම ””බඳ CCTV 
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03.  ජා“”තර තරගකා“ ලං”කරණය ත“ අ”යර කවර ෙදක “යා ප“පා“යට අ•’ලව 
ෙමෙහයව• ලබන අතර, සෑම රටකම සෑම ලං”ක”ව”ටම ”වෘතය.

04.  "ෙකාළඹ - 7, ආන”ද —මාර—වා“ මාවත, ෙනා. 86, මහ ෙකාළඹ අපජල කළමනාකරණ 
”ාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ අ–”ෂ කා•යාලෙ““" අ’ලා” ලං”ක”ව”ට ලං”කරණ •”ෙ”ඛන 
ලබා ගැ”මට ෙපර කා•යාල ”නය”“ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00 ද”වා ගා—“ ෙග•ම•” 
ෙතාරව ප“”ෂා කර බැ–මට’, ෙවන’ වැ•මන’ ”—තර ලබා ගැ”මට’ ””වන. ”රකථනය 
(94)(11) 2665331, 5736015 ෙහ– 2665325, ”––’ තැපෑල  - pdgcwmp@sltnet.lk

05.  ඉහත •”නයට අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ආප” ෙනාෙගවන – ලං”. 100,000 
” ෙහ– ඇ.ෙඩාල• 500 ක ගා—“ව” “ද•” ෙග•ෙම” ෙහ– මහජන බැං—ෙ“, නගර ශාලා 
ශාඛාෙ“ අංක 167-1001-8-9026033 දරන ““ෙම“ ලං”ෙ“ නම සඳහ” කර තැ”ප’ 
•“ෙම” අන“”ව ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය. “ද” 
ෙ”ෂණය සනාථ ෙකෙරන ෆැ”— ”ටපත” සමග ඉ”—’ කළ”ට, ලං”ක” ”’” තම රෙ” 
“වාහනය ක•” ඇණ–’ කර ඇ’න’ ලං”කරණ •”ෙ”ඛන —’ය• ෙ—වාව ම“” එව• 
ලැෙ•. එව” අව—ථාවක“ ෙගනැ”’ භාර“ම ””බඳව ෙ—”යා වග–ම” දර• ෙනාලැෙ•.

06.  ඉහත 4 වන ෙ’දෙ“ “ ඇ“ •”නෙ““ 2021 මා•“ 25 ”න ෙප.ව. 9.00 ට ආර’භව —ථා”ය 
ප“”ෂාව” පැවැ’ෙව• ඇත. —•ව - ලං” –—•ම එ”නම ප.ව. 2.30 ට,  එම —ථානෙ““

  පැවැ’ෙව• ඇත. එම අව—ථා ෙදකටම සහභා“ වන ෙලස  ලං”ක”ව”ට ’•’ ෙද• ලැෙ•.
07.  ’ය—ම තා”ෂ—ක ලං” සමග ලං”කරණ •”ෙ”ඛනෙ“ (2 වන ෙකාටස - ලං” ද’ත 

ප—කාව) ”—තර ෙකාට ද”වා ඇ“ “දලට ලං” ”ර”ෂණය” එ”ය –“ය.
08  ලං” ”න 203 ක කාලය” සඳහා වලං• ”ය –“ අතර, ලං” ”ර”ෂණය ලං” භාර ගැ”ෙ’ 

අවසාන ”නෙ“ ’ට ”න 231 ක කාලයකට වලං• ”ය –“ය.
09.  ලං” •”ෙ”ඛනවල සඳහ” ”—තර හා ආකෘ“ය අ•ව සක— කරග’ ලං”, "– ලංකාව, 

ෙකාළඹ - 2, –“ය” ෙපෙදස, ෙනා. 330, පළා’ සභා හා පළා’ පාලන රා’ අමා“ාංශය, 
අමා“ ම–ඩලය ම“” ප’කළ “ස’පාදන ක“•ව (අවධානය / “ධාන ගණකා“කා“) 
සභාප“" නමට ෙයා“ ෙකාට 2021 අෙ”” 27 ”න ප.ව. 3.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— 
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“. නැතෙහා’ "ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“" බහා•ය –“ය.

10.  “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. තා”ෂ—ක ලං”, ඉහත සඳහ” ලං” භාර ගැ”ෙ’ 
අවසාන ෙ“ලාව ඉ—’ — වහාම එම අව—ථාවට සහභා“•මට කැමැ“ ලං”ක”ව”ෙ” 
“ෙය–“ත”” ඉ”’”ට“ ”වෘත ෙකෙ•.

11.  ලං”ක”ව” ”’” ලං” ””ෙයල •“ම —•ව - ලං” –—•මට සහභා“•ම හා ලං” භාර“ම 
ස’බ”ධෙය” දර• ලබන ය’ ”’වැය ෙහ– ”යද’ සඳහා පළා’ සභා හා පළා’ පාලන රා’ 
අමා“ාංශය වග •ය• ෙනාලැෙ•.

ෙ”ක’,
පළා’ සභා හා පළා’ පාලන රා’ අමා“ාංශය.

ෙකාළඹ මහා නගර සභාෙ“  ද—“ ජලෙප–ෂක “ෙ–ශෙ“ 
පව’නා  මළාපවහන මා•ග –•”’ථාපනය


