
‘දුන්න ලප්ට ොප් ටෆොට ෝ ගත්ත  ඳසටසේ ආඳසු රැටගන යයි?’ යන හිසින් 2021.07.23 දින ‘අද’ පුවත්ඳටත් ඳළ වූ 

පුවත සම්බන්ධටයනි 

ට ෝවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය ටහේතුටවන් වසටේ වඩි  ල සීමවක් ඳසල් ඳවත්වීම  ටනොහකි වීම මත අධයඳන   තුතු 

නිසි ඳරිදි ඒ  රී ව ඳවත්ව ටගන යම  ටනොහකි වීම නිස මේගගත ක්රමටදදය ය ටත් ටමන් ම රඳවහිී,  ුවවන් විදුි  හ 

සවයං ඉටගනුම්  ට් ල ලබ දීම ආදී විවිධ ක්රමටදද ය ටත් අධයයන  ේයයන් අණ්ඩ  ව ඳවත්ව ටගන යම  ඳළත් 

මට් මින්   ලඳ මට් මින් ටමන් ම ඳසල් මට් මින් විවිධ ව ස හන් ක්රියත්ම   ුනු ලට .  

එටහත් සංඥ ආවුණ ඳහසු ම් ටනොමති වීම  අන්තේජල ඳහසු ම් ටනොමති වීම ටමන් ම ඳරිගණ  ආශ්රිත ාඳංගයක් 

ටනොමති වීම වනි ටහේතු මත අන්තේජලය / මේගගත ඉටගනුම් ක්රියවි ය සමස සම්බන්ධ වීම  ටනොහකි දරුවන් ාටදස  

ටසෞණය මේටගෝඳටශවවල  අනුූලල ව ුඩ   ්ඩ යම් වවටයන් රැස වී අධයඳනය ලබ ගත හකි මධයසාන ්ටශයය 

මට් මින් ආුම්භ කිරීටම් ව  පිළිටවලක් අධයඳන අමතයංවය  අධයඳන ්තිසංස ුණ  විවතත විවවවිදයල හ දුුසා 

අධයඳන ්වේධන ුජය අමතයංවය   න්ත හ ළම සංවේධන  ටඳු ඳසල්  ්ාමි  හ අධයඳන ටසේව ුජය අමතයංවය 

හ ඩිජි ල් ඳහසු ම් ුජය අමතයංවය එක් ව ක්රියත්ම   ුන ලදි. 

ටම් සම්බන්ධටයන් සියලු ඳළත් අධයඳන අධයක්වවරුන් හ  ලඳ අධයඳන අධයක්වවරුන් දනුවත්  ළ අතු ටම් සහ 

අවවය සහටයෝගය ලබ ගී,ම පිණිස සියලු ම ගරු ආ්ඩඩු ුවරුන්  ටසෞණය අමතයංවටේ ටල් ම්  ටසෞණය ටසේව අධයක්ව 

ජනුල්  සවටශව   තුතු ුජය අමතයංවටේ ටල් ම් සහ ටඳොි සඳතිතුම ටවත ද අධයඳන ටල් ම්ටේ අත්සනින් තුතු ි පි 

නිුඩත්  ුන ලදි. ඒ අනුව ටමම ්ටශයය ඉටගනුම් මධයසානවල   තුතු 2021.07.05 දින නිල වවටයන් ආුම්භ  ුන ලදි. 

ටමවනි මධයසාන 2100   ඳමණ සංණයවක් ඳළත් 9 ම ආවුණය වන ඳරිදි ආුම්භ  ළ අතු මතුගම අධයඳන  ලඳටේ 

ටදො ම්ඳපිටිය ්ාමි  විදයලටේ ද එවනි මධයසානයක් සාපිත  ුන ලදි. 

ටමම මධයසාන සාපිත කිරීටම් දී එම සානය / ඳසල සතු ව ඳරිගණ  ඳහසු ම් ටනොමති නම්  ලඳටේ ආසන්න 

ඳසලකින් තව ි   ඳදනම මත ාඳ ුණ කිහිඳයක් ලබ ටගන මධයසාන ආුම්භ කිරීම  ටමම ව ස හන සහ නිුඩත් 

 ළ ාඳටදස සංග්රහය මිනන් ාඳටදස ලබ දී තිිණණි. ඒ අනුව ටදො ම්ඳපිටිය ්ාමි  විදයලය සහ මතුගම අධයඳන  ලඳටේ 

   ඳරිගණ  ව ස හන  අයත් ඳසලක් වූ ටහොුවල නටවෝදය විදයලටයන් තව ි   ඳදනම මත ලබ ගත්    ඳරිගණ  

10 බිනන් ලබ ටදන ලදි. 

එදින සමුම්භ  ව ස හන සහ ගරු අධයඳන අමතය මහාේය ී.. එල්. ීරරිස මතිතුම  ගරු  න්ත හ ළම සංවේධන  

ටඳු ඳසල්  ්ාමි  හ අධයඳන ටසේව ුජය අමතය පියල් නිවන්ත මතිතුම ඇතුු  සම්භවී,ය පිරිසක් සහභින වූ අතු එහි 

දී  න්ත හ ළම සංවේධන  ටඳු ඳසල්  ්ාමි  හ අධයඳන ටසේව ුජය අමතයංවය මිනන් ටදො ම්ඳපිටිය ්ාමි  

විදයලය  ලප්ට ොප් ඳරිගණ  5 ක් ලබ ටදන ලදි. එටසේ ම ටමොිණට ල් ආයතනය මිනන් බහු මධය ්ක්ටවේඳණ යන්්රයක් 

(Multimedia projector) ලබ දීම ද සිදු ට රිණි. 

ඒ අනුව ආසන්න ඳසලකින් තව ි   ඳදනම මත ලබ දුන්    ඳරිගණ  නවත එම ඳසල  ලබදීම  ලඳ අධයඳන 

 ේයලටේ අධික්වණය මත විදුහල්ඳතිවරුන් විසින් සිදු  ු ඇත. ටම් වන වි  ඳසල  ලබුණු ලප්ට ොප් ඳරිගණ  5 සහ බහු 

මධය ්ක්ටවේඳණ යන්්රය (Multimedia projector) භවිතටයන් ්ටශයය ඉටගනුම් මධයසානටේ   තුතු ඳවත්ව ටගන යන 

බවත් ඒ සහ එම ඳරිගණ  ඳහසු ම් ්මණවත් බවත් ටදො ම්ඳපිටිය ්ාමි  විදයලටේ විදුහල්ඳති සහන්  ුයි. 

ඒ අනුව ‘අද’ පුවත්ඳටත් ඳළ වූ ඉහත පුවටත් සහන් ටතොුතුරු අතරින් ‘ඳසල  ලබ දුන් ලප්ට ොප් 5 නවත රැටගන ිනය බව’  

ඳළ වන  රුණ සතයටයන් ටතොු බව ද අදළ ඳසටල් විදුහල්ඳති විසින් වඩිදුු ත් ඳවසන ලදි.  


