
 

 

 

 

nfhs;tdT mwptpj;jy; 

,yq;if flw;gil 
 

,yq;if flw;gilf;F 2022 Mk; Mz;L [dtup; khjk; 01 Mk; jpfjpy; ,Ue;J; டிசெம்ர் 
khjk; 31 Mk; jpfjp tiuf;Fkhd fsQ;rpag; nghUl;fis tpepNahfpj;jy; njhlHghf 

cw;gj;jpahsHfs;> ,wf;Fkjpahsh;fs;> toq;FdHfs;> xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J xt;nthU 
myFf;Fkhd tpiyfspd; fPo; Nfs;tp NfhUjy;;;; 

1. ,yq;if flw;gilj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdT FOj; jiytupdhy;; ,yq;if 
flw;gilf;F; 2022 Mk; Mz;L [dtup; khjk; 01 Mk; jpfjpy; ,Ue;J 2022 bடிசெம்ர்; khjk; 
31 Mk; jpfjp tiuf;Fkhd fhyg;gFjpf;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; NtW NtW fsQ;rpag; 
nghUl;fs; xd;iwNah my;yJ mjw;F Nkw;gl;;l nghUl;fisNah xt;nthU myFf;Fkhd 
tpiyfspd; fPo; tpepNahfpg;gij cWjp nra;af;$ba ,yq;ifapd; tHj;jf epWtdq;fs;> 
,wf;Fkjpahsh;fs; cw;gj;jpahsHfs;> xg;ge;jf;fhuu;fs; Nghd;w toq;FdHfsplkpUe;J 
tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd. xt;nthU myFf;Fkhd tpiyfspd; fPo; rku;g;gpf;Fk; tpiyfspd; 
nry;YgbahFk; fhyk; 2022 Mk; Mz;L [dtup; khjk; 01 Mk; jpfjpy; ,Ue;J 2022 டிசெம்ர்;;; 
khjk; 31 Mk; jpfjp tiuapyhFk;. 

(m)  njupT nra;ag;gl;l toq;FdHfspdhy; Fwpj;j fsQ;rpag; nghUl;fs; uhfk> 
ntypriuapYs;s ,yq;if flw;gil கப்ல் நஹசென் ிருவத்தில் உள் ; 
,ilepiy fsQ;rpar; rhiyf;F ஒப்டைக்க ; Ntz;Lk;.  

(M) ,J njhlHghf fuprid fhl;LgtHfs; xt;nthU tifawhTf;Fkhd kPsspf;fg;glhj 
tpz;zg;gf; fl;lzkhd &gh 5000.00 I fhrhf epjpg; gzpg;ghsH> ,yq;if flw;gilj; 

jiyikafk;> j.ng. vz; 593> nfhOk;G 01. vd;gtuplk; nrYj;jவும். விண்ணப் டிவங்கள் 

2021 செப்ைம்ர்;; khjk; 13 jpfjapy; ,Ue;J 2021 அக்டைோர் khjk; 05 Mk; jpfjp tiu thuhe;j 

Ntiy ehl;fspy;  fhiy 10.00 kzp njhlf;fk; 14.00 kzpf;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; 
ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. cwpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l nghJ fsQ;rpa nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW rku;g;gpf;f 
Ntz;Lk;. 

2. 2022 Mk; Mz;Lf;F xt;nthU epWtdj;Jf;Fkhd  Njitfspd; msTfs; kw;Wk; 
tpguq;fs; xt;nthU tifawhtpd; fPOk; Njitg;gLk; msTfs; tpz;zg;gbtj;Jld; 
toq;fg;gLk;.  

Nfs;tpg;gj;jpu ,yf;fq;fSk; xt;nthU tifawhTk; 

tplaq;fspd; tifg 

gLj;jy; ,yf;fk; 

tplaq;fspd; tifg 

gLj;jy; tpla tpguk; 

KbTj; jpfjpAk; gj;jpuq;fis 

jpwf;Fk; jpfjpAk; NeuKk 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /01/ஆர்ெி/2022 அடத்து வடகனோ டட்ைரிகள் 2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /02/ஆர்ெி/2022   Rw;Wf;fk;gpfs; (Winding wires)   2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 



எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /03/ஆர்ெி/2022 tPl;bDs; ghtpf;Fk; kpd; 
tah;fs; 

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /04/ஆர்ெி/2022 nghWj;jpfs; - Switch(MCB, MCCB, 

RCCB)  
2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /05/ஆர்ெி/2022 Fspayiw cgfuzw;fs; 2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /07/ஆர்ெி/2022 lah; bAg; tiffs; 2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /08/ஆர்ெி/2022 nfhd;bAl; kw;Wk; 
cjphpg;ghfq;fs;     

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /09/ஆர்ெி/2022 cUf;Ff;fk;gp (fl;bl 
eph;khzk;) 

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /10/ஆர்ெி/2022 ifnjhopYf;F ghtpf;fg;gLk; 
thA (Industrial gases) 

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /11/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 01) 
 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /11/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 02) 
 

 

 

 

 

 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /11/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 03) 
 

கட்டிை கட்டுநோத்துக்கோக 
னன்டுத்தப்டும் சோருட்கள் - 
சநன்டநனோ இரும்பு நற்றும் 
கோல்வடற்ப்ட்ை சோருட்கள்  

கட்டிை கட்டுநோத்துக்கோக 
னன்டுத்தப்டும்  சோது 

சோருட்கள் - கதவுகள் நற்றும் 

ஜன்ல்களுக்கு னன்டுத்தப்டும் 
சோருட்கள் நற்றும் ோகங்கள்  

கட்டிை கட்டுநோத்துக்கோக 
னன்டுத்தப்டும்  சோது 
சோருட்கள்  

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

 

 

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

 

 

2021 அக்டைோர் 06,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /12/ஆர்ெி/2022 Jg;GuT nra;Ak; cw;gj;jpg; 
nghUl;fs; 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /13/ஆர்ெி/2022 njhiyg;Ngrp fk;gp tiffs;> 
l;nuhg;tah;> njhiyNgrp 
cjphpg;ghfq;fs; 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /14/ஆர்ெி/2022 fhupahya fhfpjhjpfs; 2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /15/ஆர்ெி/2022 mr;Rf;fljhrp kw;Wk; 
nfhg;gpfs; 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /16/ஆர்ெி/2022 gyif tiffs; cs;ehl;L  2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /17/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 01) 
 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /17/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 02) 
 

nghJ nghwpapy; clikfs;  
 
 
 
nghJ nghwpapy; clikfs; 
 
 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

 



எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /17/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 03) 
 

 

 
nghJ nghwpapy; clikfs; 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /18/ஆர்ெி/2022 xl;Lk; cUisf; fk;gpfs;; 
(Welding electrodes)    

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /19/ஆர்ெி/2022 gptprp Foha; cjphpg;ghfq;fs; 2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /20/ஆர்ெி/2022 xl;Lg;gyif tiffs; 
cs;ehl;L ntspehl;L 

2021 அக்டைோர் 07,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /21/ஆர்ெி/2022 nghJthd G+r;Rtiffs 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /22/ஆர்ெி/2022 jhh; tiffs; 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /23/ஆர்ெி/2022 ngahhpq;]; (Bearings) 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /24/ஆர்ெி/2022 kpd; Fkpo;fs; 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /25/ஆர்ெி/2022 rptpypd;  (Roofing Sheets) 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /26/ஆர்ெி/2022 thfd G+r;Rfள் ; 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /27/ஆர்ெி/2022 அச்ெிடும்  சோருட்கள் 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /28/ஆர்ெி/2022 சவிோட்டு  gyif tiffs; 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /29/ஆர்ெி/2022 IP Mu; gP fz;zhb JUk;G 2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /30/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 01) 
 
எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /30/ஆர்ெி/2022 

(டகோப்பு எண் 02) 
 

 

 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /33/ஆர்ெி/2022 

 

 
 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /34/ஆர்ெி/2022 

 

 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ; /36/ஆர்ெி/2022 

 

thfd nghUl;fs; 
 
 

வோகங்களுக்குள் 
னன்டுத்தப்டும் தடபவிரிப்புகள், 

கவர்கள் நற்றும் துணிகள் 

 
ீர் சுத்திகரிப்பு நிலயங்களுக்கோக 
னன்டுத்தப்டும் ோகங்கள்  

 

ெிசநன்ட் (50 கிடோ) 
 
கருப்பு கற்கள் நற்றும் நணல் 

2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp  

2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp  

 

2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp  

2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp  

2021 அக்டைோர் 08,  1000 kzp  

3. ஒ g;ge;jf;fhuh;fs; gpd;tUk; jfikfis G+Hj;jp nra;a Ntz;Lk;. (tpiyfis 
tpkHrpf;Fk; NghJ ,t;tplaq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.) 

i. mur epWtdq;fSf;F fsQ;rpag; nghUl;fis rpwg;ghd Kiwapy; 
tpepNahfpj;jik njhlHghd 2 tUl mDgtk.; 

ii. epiyahd %yjd trjpfs;.  

iii. xOq;fhf tup nrYj;jpaikf;fhd mwpf;if 



iv. NghJkhd njhlHghly; trjpfs; (njhiyNgrp> ifalf;fj; njhiyNgrp> 
njhiyefy;> kpd; mQ;ry;)  

v. NghJkhd fsQ;rpa rhiy trjpfs;  

vi. NghJkhd njhopyhsH kw;Wk; mYtyf trjpfs; 

vii. NghJkhd tifapy; Nghf;Ftuj;J thfd trjpfs; 

viii. tHj;jf epWtdkhf gjpT nra;J nfhz;Ls;s rhd;wpjo; my;yJ epWtd 
uPjpahf  xd;wpize;J nraw;gl;lik njhlHghd rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 3 
tUlj;Jf;F Nkw;gl;l fhyg;gFjpapy; njhlh;e;J th;j;jf eltbf;iffspy; 
<Lgl;likf;fhd rhd;Wfis rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

4 tpz;zg;gjhupfs; tpiyfis rkh;g;gpf;fg;gLk;NghJ ngWkjp NrHf;fg;gl;l tup (VAT) 
nrYj;Jgtuhf gjpT nra;j ,yf;fj;ij rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;. ,t;thW gjpT nra;J 
nfhs;shj tpz;zg;gjhupfs; tup tpyf;fspf;fg;gl;lik njhlHghf ,iw tupj; jpizf;fs 
Mizahsupd; rhd;wpjio rkHg;gpf;f Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;Fwpj;j Njitfis G+h;j;jp 
nra;ahj Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5 tpz;zg;gjhupfs; tpiyfis rkh;g;gpf;fg;gLk;NghJ fbj ml;ilapd; ,lJ  gf;fk; 
Nky; %iyapy; “,yq;if flw;gilf;F 2022 Mk; Mz;Lf;fhd fsQ;rpag; nghUl;fis 
tpepNahfpg;gjw;fhd xg;ge;j tpiyfis rkHg;gpj;jy;” (tpla tpguk;………………………) 

எஸ்எல்என்/எல்ஓஜி ;/….. /Mu;rP /2022 Nfs;tpg;gj;jpug;ngl;bapy (nld;lu;) tpz;zg;gq;fs;  jpuf;Fk; 

jpfjp> Neuk; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; fPo; fhZk; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. my;yJ 
Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpug;ngl;bapy; (nld;lu;) ,l Ntz;Lk; 

  
jiytH>  

 jpizf;fsf; nfhs;tdTf; FO>  
 ,yq;if flw;gil 
 ,yq;if flw;gil jiyikafk;>  
 j.ng. vz; 593>  
 nfhOk;G 01. 
 
6 Fwpj;j Neuk; Kbtile;j clNdNa Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 
tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLtJld;> mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpf; nfhLf;fg;gLk;. 
tpz;zg;gjhupf;Nfh my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpf;Nfh  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 
jpwf;fg;gLk; ,e;j re;jHg;gj;jpw;F r%fkspf;f KbAk;. 

7 cupa Kiwapy; G+Hj;jp nra;ag;glhj tpiyNfhuy; Mtzq;fs;> cupa vOj;J %y 
rhd;Wfs; rkh;g;gpf;fg;glhj gl;rj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fis 
Vw;wy; my;yJ epuhfupj;jy; Nfs;tpr; rigr; jiytupd; mjpfhuj;Jf;Fl;gl;lJ.  

8 njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhupfSld; xg;ge;jk; ifr;rhj;jply; njhlHghf gjpTj; 
jghypy; mwptpf;fg;gLk;.  

9 Nfs;tpg; gj;jpu tpz;zg;gq;fis vJtpj nfhLg;gdTfSk; ,d;wp gzpg;ghsh; ehafk; 
(toq;fy; kw;Wk; Nritfs;)> ,yq;if flw;gilj; jiyikafk;> nfhOk;G 01 . vd;Dk; 
,lj;jpy; guprPypf;f KbAk;.  

10. Nkyjpf tpguq;fSf;F; gzpg;ghsh; ehafk; toq;fy; kw;Wk; Nritfs;> ,yq;if 
flw;gilj; jiyikafk;> j.ng. vz; 593> nfhOk;G 01> gzpg;ghsh; toq;fy; kw;Wk; 
Nritfs;> njhiyNgrp 011 2212321> 011 2212326 மூம் njhlHG nfhs;sTk;. 

11. ,f;Fwpg;gpl;l xt;nthU tifawhTf;Fkhd tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd tpguq;fis 
flw;gilapd; ,izaj;jskhd www.navy.lk apypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

         

http://www.navy.lk/


jiytH>  
        jpizf;fsf; nfhs;tdTf; FO>  
        ,yq;if flw;gil 
      nfhOk;G 01 


