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வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு, இலங்கக ததசிய நிொரண
நடவடிக்கைக்ைான உதெி கைாரல்
இலங்ககயில் நிலவுகின்ற கடும் பருெ மகை காரணமாக நாட்டின் பல மாெட்டங்களில்
பாரிய வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளகத அகைெரும் அறிெர்கள்.
ீ

29.05.2017 அன்று அைர்த்த முகாகமத்துெ கமயத்தால் வெளியிடப்பட்ட சமீ பத்திய
அறிெிப்புகளின் படி 15 மாெட்டங்களில் 151,392 குடும்பங்ககளச் தசர்ந்த சுமார் 557,505
மக்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளைர்.
தபாைெர்கள்
சார்ந்த 74,

ெிபரங்களும்

177 இறப்புகளும் 109 காணாமல் காணாமல்
அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், 18,612 குடும்பங்ககளச்

928 தபர்கள் 366 பாதுகாப்பாை இடங்களில் தங்ககெக்கப்பட்டுள்ளைர்.

இச்சந்தர்ப்பத்தில்,

இலங்கக

அரசாங்கம்,

வெளிநாடுகளில்

இடம்வபயர்ந்து

ொழும்

இலங்ககயர்கள், வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கக சங்கங்கள் மற்றும் நிறுெைங்கள் மற்றும்
ததசிய நிொரண நடெடிக்கககளுக்கு உதெ முன்ெரும் நலன் ெிரும்பிகளிடமிருந்தும்
நிதியுதெி மற்றும் தெறுபல உதெிககளயும் ெரதெற்கிறது.
பிரான்சில் உள்ள இடம்வபயர்ந்து ொழும் இலங்ககயர்கள்,மற்றும் இலங்ககச் சங்கங்கள்,
வெள்ளம்

மற்றும்

நடெடிக்கககளுக்கு

மண்சரிெிைால்
பின்ெரும்

பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்காை

ெைிமுகறகளிைால்

தங்களது

ததசிய

நிொரண

பங்களிப்கபக்

வசய்ய

முடியும்.
பிரான்ஸிலுள்ள இலங்கை தூதரைத்தில் நிதி நன்கைாகடைகள வழங்குதல்
திங்கட்கிைகம முதல் வெள்ளிக்கிைகம ெகர காகல 9.௦௦ மணியிலிருந்து பிற்பகல் 5.௦௦
மணிெகர பிரான்ஸிலுள்ள இலங்கக தூதரகத்தில் நிதி பங்களிப்புக்ககள ெைங்கமுடியும்.
அத்தககய

நன்வகாகடகள்

அகைத்தும்

அைர்த்த

முகாகமத்துெ

அகமச்சுக்கு

அனுப்பப்படும். வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிெிைால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு மீ ட்பு மற்றும்
மறுொழ்வு முயற்சிககள ஒருங்கிகணப்பதற்காை அதிகாரம் வபற்ற ஒதர அலுெலகம்
இதுொகும்.

தூதரகத்தில்

பங்களிப்பு

வசலுத்தப்பட்டகத

ஏற்றுக்வகாண்டதற்காை

பற்றுச்சீ ட்டு நன்வகாகடயாளருக்கு ெைங்கப்படும்.
அைர்த்த முகாகமத்துெ அகமச்சில் நிதி நன்கைாகடைகள வழங்குதல்
நிதி நன்வகாகடகள் தநரடியாகவும் அைர்த்த முகாகமத்துெ அகமச்சுக்கு அனுப்பி
கெக்கமுடியும். சம்பந்தப்பட்ட ெங்கி ெிெரங்கள் கீ தை;

16, rue Spontini 75016 Paris, Tel: 01 55 73 31 31, Fax: 01 55 73 18 49, E-mail: slemb.paris@mfa.gov.lk

Account Name : Secretary, Ministry of Disaster Management – Disaster relief
Account
Bank:
Bank of Ceylon
Account No.
7040171
Swift Code:
BCEYLKLX
Beneficiary :
Government of Sri Lanka
Website:
www.cbsl.lk
தமலும்,

அெசர அடிப்பகட ததகெயாை

வபாருட்ககள வகாள்ெைவு வசய்ெதற்காக,

இலங்கக அரசாங்கம், வெளிநாடுகளில் ொழும் அகைத்து இலங்ககயர்களிடமிருந்தும்,
நலன்

ெிரும்பிகளிடமிருந்தும்

பண

நன்வகாகடககள

ஊக்குெிக்கும்படி

ெலியுறுத்த

ெிரும்புெகத கெைத்திற் வகாள்ளவும்
அைர்த்த முகாகமத்துெ நிகலயம், பின்ெரும் நிொரண வபாருட்ககள உடைடி நிொரண
நடெடிக்கககளுக்கு ததகெயாை முன்னுரிகம வபாருட்களாக அகடயாளம் கண்டுள்ளது.
மின் உற்பத்தி இயந்திரம் (2kv single phase)

-

200

வபாலித்தீன் (6m x 4m)

-

25,000

கூடாரங்கள் (10ft – 12 ft)

-

தசற்று சப்பாத்து (Medium and Large)

-

தபார்கெகள்

-

குளியல் துண்டுகள்

-

நடமாடும் கைிப்பகறகள்

-

மகை தகாட்டுகள் (Large & Small)

-

தண்ணர்ீ பம்புகள்மற்றும் குைாய்கள்

-

2,000

அெசர ககயடக்க படுக்கககள்

-

10,000

ததகெப்படும்

நிொரணப்

வபாருட்களின்

15,000
14,000
10,000
60,000
250

7,500

ெிரிொை

பட்டியல்

இந்த

கடிதத்துடன்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது.
தமலும் அனுப்பப்படும் நிொரணப் வபாருட்களின்
கட்டணங்கள்

அனுப்புநர்கள்

மூலம்

ஆகாய மற்றும் கடல் மார்க்கமாை

ஏற்றுக்வகாள்ளப்படல்

தெண்டும்

என்பதகை

கெைத்தில் வகாள்ளவும்.
இது

சம்பந்தமாக

திருமதி

த

ாபிைி

தமலும்

ெிபரங்களுக்கு

குணதசகர,

(TP :

தயவுவசய்து

0033677048117)

தூதரக

மற்றும்

திரு.

துகணத்

தகலெர்

மங்கள

ரணசிங்க,

முதலாெது வசயலாளர் (TP : 0033620505232) ஆகிதயாகர வதாடர்பு வகாள்ளவும்.
ஒப்பகடக்கப்படட அகைத்து வபாருட்களும் கீ ழ் குறிப்பிடப்படும் முகெரிக்கு அனுப்பி
கெக்கப்படல் தெண்டும்.

Secretary/Ministry of Disaster Management,
Vidya Mawatha,
Colombo 7
Sri Lanka
16, rue Spontini 75016 Paris, Tel: 01 55 73 31 31, Fax: 01 55 73 18 49, E-mail: slemb.paris@mfa.gov.lk

இக் கடிைமாை சூழ்நிகலயில் பிரான்சில் ொழ்கின்ற இலங்கக மக்கள் மற்றும் நலன்
ெிரும்பிகள்

அகைெரும்

வசலுத்திய

அக்ககறக்கும்,

ஆதரவுக்கும்,

ஒற்றுகமக்கும்

இலங்கக அரசு சார்பாக எைது நன்றிகய இத்தருணத்தில் வதரிெிக்க ெிரும்புகிதறன்.

திலக் ரணெிராஜ
பிரான்சுக்காை இலங்கக தூதுெர் மற்றும்
யுவைஸ்தகாெின் நிரந்தர பிரதிநிதி
29/05/2017
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