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ෙන�ෙටාෙමෝ�� SALARY for LIFE ෙදවැ�
ජයග්රා�කාව �ෙ�දනය ෙකෙර�

�.�.එ�. තලගල මහ��යට වයස අ��� 55� ස���ණ වන �� මා�කව ��ය�
50,000ක �මනාව� ��ෙව�
ෙන�ෙටාෙමෝ�� ‘SALARY for LIFE’ ප්රව�ධන වැඩසටහෙන� ෙදවැ� ජයග්රා�කාව ෙලස
29 හැ��� එ� ද� මව� වන ද��ෙ� �.�.එ�. තලගල මහ��ය ෙ�� ප���. 2021
වසෙ� ‘SALARY for LIFE’ ජයග්රා�කාව ෙලස න� ෙක�� ඇයට, අ��� 55 ස���ණ
වන�� (තරඟෙ� ෙකා�ෙ�� සහ �යමය�ට යට�ව) ෙන�ෙටාෙමෝ�� ෙව��
��ය� 50,000ක මා�ක �මනාව� �� ව� ඇත. අඛ�ඩව ෙදවැ� වරට� �යා�මක
ෙක�� ෙන�ෙටාෙමෝ�� ‘SALARY for LIFE’ ප්රව�ධන වැඩසටහෙ� අර�ණ ව�ෙ�,
ෙතෝරාග� ළබැ� පා�ෙභෝ�කෙය�ට තම ඉල�ක ළඟාකරග���, ��තෙ� ප්රගමනය
සඳහා සා�ථක ආර�භය� ලබා�මට අවශ්ය සහාය ලබා�ම �.
″�ඩා කල පට� මෙ� අර�ණ �ෙ� ව්යවසා�කාව� �, ඉ���� ක�මා�තය �ළ
නම� �නාගැ�මට�. ෙන�ෙටාෙමෝ�� ‘SALARY for LIFE’ ජයග්රා�කාව� �ම, මෙ��
මෙ� ප�ෙ� සාමා�ක��ෙ�� ��නය� සැබෑ�ම� ��ෙවා� �වැර��. මෙ�ම
ව්යාපාරය� පට� ගැ�ෙ� ��නය ෙව�ෙව�, මා තව� �යවර� ස�ප කළ
ෙන�ටෙමෝ�� ස�නාමයට මම අ�ශය ���ව�න ෙවනවාʺ, ය�ෙව� �.�.එ�.
තලගල මහ��ය පැව�වාය.
වයස අ��� 18� 50� අතර ෙන�ෙටාෙමෝ�� පා�ෙභෝ�ක��ට ෙමම ‘SALARY for LIFE’
තරඟය සඳහා එ��ය හැ� අතර ඒ සඳහා ඔ�� කළ ��ෙ� ග්රෑ� 400 ෙන�ෙටාෙමෝ��
පැක��වක උ� �ය�පත ��� ඇ�ම සඳහා ෙයා���ම පම�. අහ� ෙලස ෙතෝරා
ගැෙනන එ� ජයග්රාහකෙය�ට වයස අ��� 55� �ෙරන ෙත� (තරඟෙ� ෙකා�ෙ��
සහ �යමය�ට යට�ව) ��ය� 50,000 බැ�� මා�ක �මනාව� ��නැෙ�.
ʺෙන�ෙ� ලංකා සමාගෙ� ප්ර�ඛතම ස�නාමය වන ෙන�ෙටාෙමෝ�� වසර 50කට වැ�
කාලය� ���ෙ� � ලාං�ක ප��වලට ධනා�මක ප්රගමනය� අ�කර � �ෙබනවා.
එව� ප��මක, අපෙ� තව� ළබැ� පා�ෙභෝ�කෙය�ෙ� අර�� බලග�ව��, නව
ගමන� ඇර�මට සහාය �මට හැ��ම ��බඳව අ� මහ� ෙ� ��යට ප�ෙවනවා.
ෙමම තරඟය සඳහා ලැ�� �සප� සංඛ්යාව ��බඳව� අ�ශය ස�ටට ප�වන අතර,
��තය ෙවන� කරවන ෙමම තරඟය ඉ��යට� පව�වාෙගන යෑමට බලාෙපාෙරා��
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ෙවනවාʺ, ය�ෙව� ෙන�ෙ� උප සභාප� - �� ආහාර ��පාදන, �ව� වැ�කල මහතා
පැව�ය.
ʺපර�පරා ගණනාව� �රා, � ලාං�ක��ෙ� ��ත සඳහා ෙන�ෙටාෙමෝ�� ලබා�
�ෙබ�ෙ� දැවැ�ත දායක�වය�. �ෙ�ෂෙය�ම, ‘ෙන�ෙටාෙමෝ�� මැරත�‘, ‘���
ප්රෙබෝධය‘
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පා�ෙභෝ�ක��ෙ� ප්රගමනයට ධනා�මක ෙවනස� එ� ��මට ෙන�ෙටාෙමෝ��
ස�නාමයට හැ��ම ��බඳව මම ආඩ�බරයට ප�ෙවනවාʺ, ය�ෙව� ෙන�ෙ� ලංකා
කළමනාකාර අධ්ය�ෂ ෙ�ස� ඇව�ෙසන්යා මහතා අදහ� දැ��ය.
වසර 115කට අ�ක කාලය� �රා ෙමරට �යා�මක ෙන�ෙ� සමාගෙ�,
ෙන�ෙටාෙමෝ�� ය� වසර 50කට වැ� කාලය� �රා � ලාං�ක ප��වල ��වාසය සහ
ආදරය �� ��පාදනය�. � ලංකාෙ� පමණ� ��පාදනය ෙකෙරන ෙන�ෙටාෙමෝ��
� ලංකාෙ� ජනාදරය �නාග� ප්ර�ඛතම ෙමෝ�� ආහාරය වන අතර, ෙමෝ�� බා�� සහ
�� යහ�ණෙය� ද, �ට�� සහ ඛ�ජ ලවණ ව�� ස� කර ඇ� අතර ඔෙ� ගතට
�තට බලය ජවය ශ��ය ලබාෙද�.
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