
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Ministry of Rural and School Sports Infrastructure Improvement 

National Institute of Sports Science 
The Leading Institute of Sports Education in Sri Lanka since 1979 

 
Calling Applications for Sports Education Courses – 2021 

 

 

 

  

 

This course is conducted to improve knowledge and skills of sports 

coaches. Applications are called in this year from Hand ball, Cycling, 

Savate Kick Boxing, Netball, volleyball and Hokey coaches. 

Those who successfully complete the course will be recognized as a 

qualified coach in the relevant sport. They will be registered under this 

ministry awarded “Coaches Registration Certificate”. 

 Duration: 03 Months (On Saturdays or Sundays between 9.00 a.m. 4.00 

p.m.)  

 Medium: Sinhala / English 

 Course Fee: Rs. 5,000.00  

Qualifications for admission to the Course: 

1. Completion of a level course relevant to the sport being 

coached.  

2. 05 years’ experience as a Coach.  

3. Experience in coaching players who acquired successes at   

international / national / provincial / District level.  

Further Information: Course Coordinator 011 2684921 extension 241 

Certificate Couse in Coaches Skills Development 

 

පාඨමාලාව  

 

N.B. Priority will be given to those who submit high performance and sports educational qualifications in addition to the required qualifications 

when enrolling for the above courses.  
 

        Procedure to submit applications 
Applications could be downloaded from the website www.niss.gov.lk or can be collected from at the National Institute of Sports Science during 

office days from 09.00 a.m. to 04.00 p.m.  Completed applications should be sent to reach the “Director, National Institute of Sports 

Science, 100/7, Independence Avenue, Colombo 07” on or before 28th April, 2021. 

 
N.B: The course/sports applied for should be written on the top left corner of the envelope containing the application. 
 

Director, National Institute of Sports Science, 100/7, Independence Avenue, Colombo 07. 

Telephone : 011 2684921  Fax : 011 2667709  Website : www.niss.gov.lk 
 

 

 

This course has been designed to produce physical fitness trainers, 

equipped with sciencetific knowledge and practical skills for excercise 

prescription with a view to control high incidence of non – communicable 

diseases prevaling in the country. 

 

The course is conducted according to National Vocational Qualification 

level 4 (NVQ – 04) and on succeful completion of the course the student 

will be able to start his/her carrer as a physical fitnes trainer in a fitnes 

center/gymnasium. 

 

Duration     : 12 Months, On Saturdays or Sundays between 9.00 a.m.     

4.00 p.m.)  
Course Fee   : Rs. 20,000/= 

Medium        : Sinhala/English 

Qualifications : Should have passed G.C.E (Ordinary Level) with a sports 

background.  

Further Information: Course Coordinator 011 2684921 extension 234 
 

 

 

This course has been designed with a view to equip the sports coaches with 

up to date sciencetific knowledge to develop as professional Sports coaches. 

The course is conduted for Baseball, Kabaddi and wrestling this year. 

Sports coaches working in governmenmt/private sector organization and 

those who are working as volunteer coaches can apply for this.        

Duration    : 06 Weeks (60 hrs. per each course  -  02 or 03 days per week  

from   9.00a.m. to 4.00 p.m.) 

Medium     : Sinhala/English 

Course Fee: Rs. 7,000.00 

 

Qualifications: 

I. If an open competition, should have trained sportsmen and 

sportswomen or teams which achieved first or second places at District 

level competition or first, second or third places at a Provincial or 

National level competition or be member of a team that has made the 

above achievements.    

or 

II. If a school competition, should have trained sportsmen and sports 

women or teams which achieved first or second places at Zonal level 

competition or first, second or third places at Provincial or National level 

competition or be member of a team that has made the above 

achievements.    

                                                       or 

III. Should have passed the Sports Diploma conducted by the National 

Institute of Sports Science. 

 

 

Courses to be conducted relevant to the sports field of Judo, Badminton and 

Volleyball as a further step to provide correct sports techniques to the sports 

Coaches. 

Duration    :12 Weeks (120 hrs., 02 or 03  days per week from 9.00a.m. to 

4.00p.m.) 

Medium     : Sinhala/English 

Course Fee: Rs. 10,000.00 

Qualifications: 

1. Should have passed the Certificate Corse in Sports Science – Level 1 

(Judo, Badminton and Volleyball)  

or 

2.   Should have passed the Sports Diploma conducted by the National 

Institute of Sports Science. 
                 and  

3. Should have trained successful sportsmen or women at 

National/Provincial/District level. 

 
Further Information: Course Coordinator 011 2684921 extension 236 

 

Certificate Course in Sports Science- Level II 

පාඨමාලාව  

 

Certificate Course in Sports Science- Level I 

පාඨමාලාව  

 

Physical Fitness Instructor Training Course (NVQ-04) 

පාඨමාලාව  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sri_Lanka.svg
http://www.niss.gov.lk/


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාතයාාංශය 

ජ්ාතික ක්රීඩා විද්යා ආයතනය 
ජ්ාතික ක්රීඩා විද්යා ආයතනය 1979 වසරර් සිට ක්රීඩා අධයාපන කරෂේත්රරේ පාඨමාලා පවත්වනු ලබන ප්රමුඛ ආයතනය රේ. 

 
ක්රීඩා අධයාපන  පාඨමාලා සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2021 

 

 

  

 

ශ්රී ලංකාවේ පුහුණුකරුවන්වේ ක්රීඩා දැනුම සහ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

වමම පාඨමාලාව පවත්වනු ලබන අතර වමම වසවර්දී අත්පන්දු, පාපැදි ක්රීඩාව, සවාට් 

කික රබාකසිාං (Savate kick Boxing) පාපන්දු, ද්ැල්පන්දු, රවාලිරබෝල් සහ රහාකී 

යන ක්රීඩා සඳහා වන පාඨමාලාවන්ට අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැවේ. 

රමම පාඨමාලාව සාර්ථකව හද්ාරා අවසන්ද කරන පුහුණුකරුවන්ද ශ්රී ලාංකාරේ අද්ාල 

ක්රීඩාරේ පුහුණුකිරීම් සඳහා සුුසුකම්ලත් ක්රීඩා පුහුණුකරුවන්ද රලස සළකනු ලබන 

අතර එම පුහුණුකරුවන්ද රමම අමාතයාාංශය යටරත් ලියාපදිාංචි කර “පුහුණුකරු 

ලියාපදිාංචි සහතිකය” නිකුත් කිරීමටද් කටයුතු රකරර්. 

පාඨමාලා කාලය : මාස 03 (වසනසුරාදා වහෝ ඉරිදා දිනවලදී වප.ව. 9.00 සිට  ප.ව.  
4.00   දක්වා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.)       
 
පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 5,000 .00 
 
පාඨමාලා මාධය : සිංහල / ඉංග්රීසි 
 
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුුසුකම් :   

1. පුහුණු කරනු ලබන ක්රීඩාවට අදාලව අදියර පාඨමාලාවක්  සම්ූර්ණ කර තිබීම. 

 

2. පුහුණුකරුවවක් වලස වසර 05ක පළපුරුද්ද. 

 

3. ජාතයන්තර/ජාතික/පළාත්/දිසරි ක් මට්ටවම් ජයග්රහණ අත්කරගත් ක්රීඩකයින් 

පුහුණුකර තිබීම. 

වැඩිුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්දීකාරක 011 2684921  දිඟුව 241     

 

පුහුණුකරු කුසලතා සාංවර්ධන පාඨමාලාව 
 

පාඨමාලාව  

 

වැද්ගත් : වමම පාඨමාලාවන් සඳහා බඳවා ගැනීවම්දී ඉල්ලුම් කර ඇති සුදුසුකම් වලට අමතරව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉහල දක්ෂතා සහ ක්රීඩා අධයාපන සුදුසුකම් 

සඳහා ප්රමුඛතාවක් හිමිවේ. 

.  

        අයඳුම්පත් එවියයුතු ආකාරය 
සියළුම පාඨමාලා සඳහා අයඳුම්පත් www.niss.gov.lk වවේ අඩවිවයන් වහෝ සතිවේ දිනවල  වප.ව. 9.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය  වවත 

පැමිණ ලබාගත හැක. සම්පුර්ණ කරන ලද් අයුම්පත් 2021 අරේල් මස 28 දිනට රහෝ ඊට රපර, අධයකෂ, ජ්ාතික ක්රීඩා විද්යා ආයතනය, 100/7, නිද්හසේ මාවත, 

රකාළඹ 07 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑවලන් එවිය යුතුය. 

 
සැයු : අයුම්පත බහාඑවන කවරරේ වම්පස ඉහල රකළවරර් අයඳුම්කරන පාඨමාලාව/  ක්රීඩාව සඳහන්ද කළ යුතුය. 
 

අධයකෂ, ජ්ාතික ක්රීඩා විද්යා ආයතනය, 100/7, නිද්හසේ මාවත, රකාළඹ 07. 

ුරකථන : 011 2684921        ෆැකසේ : 011 2667709                රවබ් අඩවිය : www.niss.gov.lk 

ශාරීරික රයෝගයතා උපරේශක පාඨමාලාව - (NVQ - 04) 

 

පාඨමාලාව  

 

 

 වර්තමානවේ ශ්රී ලාංකික ජනතාව අතර උද්ගත වී ඇති වබෝවනාවන වරෝග පාලනය 

කිරීම පිණිස වයායාම කිරීම සඳහා නිවැරදි උපවදසර ලබාදිය හැකි විදයාත්මක දැනුම හා 

ප්රාවයෝගික කුසලතා සහිත ශාරීරික වයෝගයතා උපවද්ශකයින් පුහුණු කිරීවම් අරමුණින් 

වමම පාඨමාලාව පැවැත්වේ. 

 

රමම පාඨමාලාව ජ්ාතික වෘත්ීය සුුසුකම් 04 මට්ටමට (NVQ - 04) අනුකූලව 

පවත්වනු ලබන අතර පාඨමාලාව හැද්ෑරීම තුලින්ද වයායාම් මධයසේථානයක ශාරීරික 

රයෝගයතා උපරේශකවරයකු රලස සිය වෘත්ීය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකිරේ . 

 
පාඨමාලා කාලය : මාස 12 වසනසුරාදා වහෝ ඉරිදා දිනවලදී වප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 

දක්වා   පාඨමාලාව පැවැත්වේ.) 

     

පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 20,000 .00 

පාඨමාලා මාධය : සිංහල / ඉංග්රීසි 

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුුසුකම් :   අ.වපා.ස. සාමානය වපළ  විභාගය 
සමත්වීම සහ ක්රීඩා පසුබිමක් තිබීම. 

වැඩිුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්දීකාරක 011 2684921  දිඟුව 234     

 

 

 

වෘත්ීයමය ක්රීඩා පුහුණුකරුවකු වලස සාර්ථකත්වය වවත ලඟාවීමට අවේක්ෂා කරන  

පුහුණුකරුවන්ට (ආයතනගත හා සරවේච්ජා පුහුණුකරුවන්)  ක්රීඩාවට අදාල නූතන 

තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීවම් අරමුණින් වමම පාඨමාලාව පැවැත්වවන අතර 

රබ්සේරබෝල්, කබඩි සහ මල්ලවරපාර යන ක්රීඩාවන්ට අදාල  පාඨමාලා සඳහා අයඳුම්පත් 

කැඳවේ. 

 

පාඨමාලා කාලය  : සති 06 (පැය 60කි. - සතියට දින 02 වහෝ 03 බැඟින්  වප.ව. 9.00 
සිට ප.ව. 4.00 දක්වා     පාඨමාලාව පැවැත්වේ.) 

පාඨමාලා මාධය   : සිංහල / ඉංග්රීසි 

පාඨමාලා ගාසේතු   : රු. 7,000.00 
              
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුුසුකම් :  

1. විවෘත මට්ටවම් නම්, දිසරික් ප්රථම, වදවන වහෝ පළාත්, ජාතික තරඟයක නම්, 
ප්රථම, වදවන වහෝ වතවන සරථාන දිනාගත් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් වීම වහෝ එම 
ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් පුහුණුකර තිබීම, 

වහෝ 
2.  පාසල්ල මට්ටවම් නම්, කලාප ප්රථම, වදවන වහෝ පළාත්, ජාතික තරඟයක නම් 

ප්රථම, වදවන වහෝ වතවන සරථාන දිනාගත් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් වීම වහෝ එම 
ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් පුහුණුකර තිබීම, 

                      වහෝ 
3. ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතන විසින් පිරිනමන ක්රීඩා විදයා ඩිේවලෝමා  පාඨමාලාව 

සමත්ව තිබීම.  

 

ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා නිවැරදි නූතන තාක්ෂණික දැනුම වැඩිදුරටත් ලබාදීවම් ඉදිරි 

පියවරක් වලස ජූරඩෝ, බැඩ්මින්දටන්ද සහ රවාලිරබෝල් යන ක්රීඩාවන්ට අදාලව  පාඨමාලා 

පැවැත්වීමට නියමිතය. 

 

පාඨමාලා කාලය  : සති 12 (පැය 120 - සතියට දින 02 වහෝ 03 බැඟින් වප.ව. 9.00 සිට 

ප.ව. 4.00 දක්වා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.)                                          

පාඨමාලා මාධය   : සිංහල / ඉංග්රීසි 
 
පාඨමාලා ගාසේතු   : රු. 10,000.00 
              
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුුසුකම් :  

1. ක්රීඩා විදයා සහතික පත්ර පාඨමාලාව - අදියර I (ජූරඩෝ, බැඩ්මින්දටන්ද සහ 

රවාලිරබෝල්) සමත්ව තිබීම,  
වහෝ 

2. ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතන විසින් පිරිනමන ක්රීඩා විදයා ඩිේවලෝමා පාඨමාලාව 
සමත්ව තිබීම.  

               සහ 

3. ජාතික/පළාත්/දිසරික්ක මට්ටවම් ජයග්රහණ අත් කරගත් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 
පුහුණුකර තිබීම. 
 

වැඩිුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්දීකාරක 011 2684921  දිඟුව 236  

 

ක්රීඩා විද්යා සහතික පත්ර පාඨමාලාව - අදියර I I 

පාඨමාලාව  

 

ක්රීඩා විද්යා සහතික පත්ර පාඨමාලාව - අදියර I 

පාඨමාලාව  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sri_Lanka.svg
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cly; jFjp gapw;Wtpg;ghsu; gapw;rp fw;if newp 
(NVQ-04)

ehl;by; mjpfupj;Js;s njhw;wh Neha; rk;gtq;fis jLf;Fk; Nehf;Fld; 

cw;gapw;rp jpl;lq;fSf;fhf tpQ;Qhd mwpT kw;Wk; eilKiw jpwd;fisf; 

nfhz;l cly; jFjp gapw;Weu;fis cUthf;Ftjw;F ,e;j fw;if 

tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.

Njrpa njhopy; jifik msT 04 (NVQ – 04) ,w;F mikthf ,e;j fw;if 

elj;jg;gLtNjhL ,e;j fw;ifia ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;Ak; khztu;fs; 

cly; jFjp epiyak;/ clw;gapw;rpf; $lj;jpy; xU cly; jFjp 

gapw;Wtpg;ghsuhf jkJ njhopy; tho;it Muk;gpf;f KbAk;.

fhyk;fhyk; :  12 khjq;fs;> (K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F 

,ilNa rdpf;fpoik my;yJ Qhapw;Wf;fpoikfspy;)

fw;if fl;lzk;fw;if fl;lzk; : &gh 20>000/= 

nkhopnkhop : rpq;fsk;/ Mq;fpyk;

jifikfs;jifikfs; :  tpisahl;L gpd;Gyj;Jld; f.ngh.j. (rhjhuz 

juj;jpy;) rpj;jp ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguj;jpw;F : fw;if xUq;fpizg;ghsu; 011 2684921 ePbg;G 234Nkyjpf tpguj;jpw;F : fw;if xUq;fpizg;ghsu; 011 2684921 ePbg;G 234

gapw;rpahsu; jpwd; mgptpUj;jp rhd;wpjo; fw;if newp

tpisahl;L gapw;rpahsu;fspd; mwpT kw;Wk; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;F 

,e;j fw;if elj;jg;gLfpwJ. ifg;ge;J> irf;fpNshl;lk;> rthl; fpf;> 

Fj;Jr;rz;il> tiyg;ge;J> fug;ge;J kw;Wk; n`hf;fp gapw;rpahsu;fsplk; 

,Ue;J ,e;j Mz;by; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

fw;if newpia ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;gtu;fs; Fwpj;j tpisahl;by; xU 

jFjpAila gapw;rpahsuhf mq;fPfupf;fg;gLthu;. mtu;fs; ,e;j mikr;rpd; 

fPo; gjpT nra;ag;gl;L “gapw;rpahsu; gjpTr; rhd;wpjo;” toq;fg;gLk;.

fhyk;fhyk; :  03 khjq;fs; (K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F 

,ilNa rdpf;fpoik my;yJ Qhapw;Wf;fpoikfspy;) 

nkhopnkhop : rpq;fsk;/ Mq;fpyk;

fw;if fl;lzk;fw;if fl;lzk; : &gh 5>000/= 

fw;if mDkjpf;fhd jifikfs;:fw;if mDkjpf;fhd jifikfs;:

1. gapw;rp mspf;Fk; tpisahl;Lld; njhlu;Ggl;l juepiy fw;if 

xd;iw g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

2. xU gapw;rpahsuhf 05 Mz;Lfs; mDgtk;.

3. ru;tNjr/ Njrpa/ khfhz/ khtl;l mstpy; ntw;wp ngw;w 

tPuu;fSf;F gapw;rp mspj;j mDgtk;.

Nkyjpf tpguj;jpw;F : fw;if xUq;fpizg;ghsu; 011 2684921 ePbg;G 241Nkyjpf tpguj;jpw;F : fw;if xUq;fpizg;ghsu; 011 2684921 ePbg;G 241

tpisahl;L tpQ;Qhd rhd;wpjo; fw;if newp - juk; I

njhopy;Kiw tpisahl;L gapw;rpahsu;fshf Kd;NdWtjw;F jw;Nghija 

tpQ;QhduPjpahd mwpTld; tpisahl;L gapw;rpahsu;fis jahu;gLj;Jk; 

Nehf;Fld; ,e;j fw;if tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j Mz;by; Ng];Nghy;> 

fgb kw;Wk; ky;Aj;j tpisahl;LfSf;fhf fw;if elj;jg;gLk;. mur/ 
jdpahu; Jiw mikg;gpy; tpisahl;L gapw;rpahsu;fshf gzpahw;Wgtu;fs; 

kw;Wk; jd;dhu;t gapw;rpahsu;fshf gzpahw;Wgtu;fs; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f 

KbAk;.   

fhyk;fhyk; :  06 thuq;fs; (xt;nthU fw;ifSk; 60 

kzpj;jpahyq;fs; - K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 4.00 

tiu thuj;jpy; 02 my;yJ 03 ehl;fs;)

nkhopnkhop : rpq;fsk;/ Mq;fpyk;

fw;if fl;lzk;fw;if fl;lzk; : &gh 7>000/= 

jifikfs;:jifikfs;:

I. xU jpwe;j Nghl;bahf ,Ue;jhy;> khtl;l kl;lj;jpy; KjyhtJ 

my;yJ ,uz;lhtJ ,lj;ij ngw;w my;yJ khfhz my;yJ Njrpa 

kl;lg; Nghl;bapy; KjyhtJ> ,uz;lhtJ my;yJ %d;whtJ ,lj;ij 

ngw;w tpisahl;L tPuu; kw;Wk; tpisahl;L tPuhq;fid my;yJ 

mzpfSf;F gapw;rp mspj;jpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ NkYs;s 

milit ngw;w mzp xd;wpy; cWg;gpduhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

II. xU ghlrhiy Nghl;bahapd;> tya kl;l Nghl;bapy; KjyhtJ 

my;yJ ,uz;lhtJ ,lj;ij ngw;w my;yJ khfhz my;yJ Njrpa 

kl;l Nghl;bapy; KjyhtJ> ,uz;lhtJ my;yJ Kd;whtJ ,lj;ij 

ngw;w tpisahl;L tPuu; kw;Wk; tpisahl;L tPuhq;fis my;yJ 

mzpfSf;F gapw;rp mspj;jpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ NkYs;s 

milit ngw;w mzp xd;wpy; cWg;gpduhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

III. Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdj;jpd; %yk; elj;jg;gLk; 

tpisahl;L bg;Nshkh fw;if newpapy; rpj;jp ngw;wpUj;jpy; 

Ntz;Lk;.

tpisahl;L tpQ;Qhd rhd;wpjo; fw;if newp - juk; II

tpisahl;L gapw;rpahsu;fSf;F rupahd tpisahl;L njhopy;El;gq;fis 

toq;Ftjw;F kw;nwhU gbepiyahf [_Nlh> g+g;ge;J kw;Wk; fug;ge;J 

tpisahl;Lj; JiwfSld; njhlu;Ggl;L fw;iffs; elj;jg;gLk;.

fhyk;fhyk; :  12 thuq;fs; (120 kzpj;jpahyk;> K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 4.00 tiu thuj;jpy; 02 my;yJ 03 

ehl;fs;)

nkhopnkhop : rpq;fsk;/ Mq;fpyk;

fw;if fl;lzk;fw;if fl;lzk; : &gh 10>000/= 

jifikfs;:jifikfs;:

1. tpisahl;L tpQ;Qhd rhd;wpjo; fw;if newp – juk; I ,y; rpj;jp 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; ([_Nlh> g+g;ge;J kw;Wk; fug;ge;J)

my;yJ

2. Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdj;jpd; %yk; elj;jg;gLk; 

tpisahl;L bg;Nshkh fw;if newpapy; rpj;jp ngw;wpUj;jpy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

3. Njrpa/ khfhz/ khtl;l mstpy; tpisahl;L tPuu; my;yJ 

tPuhq;fidf;F ntw;wpfukhd gapw;rp mspj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;Rfpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R
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