
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 
 

කකාළඹ 
*** 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දීය ජනතාවකෙන්ද ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 22ක් වටිනා මානුෂීය ආධාර  

 

මහ ක ොමසොරිස් ක ෝපොල් බොග්කල් මහතො ඉන්දීය ජනතොව විසින්ද පරිතයො   රන ලද ශ්රී ලං ො රුපියල් බිලියන 

3.4ක් පමණ වටිනො මොනුෂීය ආධොර කතො යක් 2022 ජූලි 26 වන දින ක ොළඹ ී විකේශ අමොතය අලි සබ්රි සහ 

කසෞඛ්ය සහ ජල සම්පොදන අමොතය ක කහළිය රඹුක්වැල්ල යන මහත්වරුන්දට භොර දුන්දකන්දය. පොර්ලලිකම්න්දු මන්දී 

ජීවන්ද කතොණ්ඩමොන්ද සහ ලං ො  ම් රු ක ොංග්රසකය්් නොය  කසන්දිල් කතොණ්ඩමොන්ද යන මහත්වරු ද කමම 

අවස්ථොවට සහභොගී වූහ.  

 

2. සහල් කමට්රික් කටොන්ද 16,594ක්, කිරිපිටි කමට්රික් කටොන්ද 200ක් සහ ඖෂධ කමට්රික් කටොන්ද 38ක් පමණ ඇුළත් 

කමම මොනුෂීය ආධොර කතො ය තමිල්නොඩු රජය විසින්ද පරිතයො   රන ලී. කමය තමිල්නොඩු රජය විසින්ද පරිතයො  

 රන ලද කතවන මොනුෂීය ආධොර කතො ය කේ.  තමිල්නොඩු රජය විසින්ද සමස්තයක් වශකයන්ද සහල් කමට්රික් කටොන්ද 

40,000ක්, කිරි පිටි කමට්රික් කටොන්ද 500ක් සහ ඖෂධ කමට්රික් කටොන්ද 100 ට වැඩි ප්රමොණයක් පරිතයො   ර ඇි 

අතර එහි සමස්ත වටිනො ම ඇමරි ොනු කඩොලර්ල මිලියන 22 ට අධි ය. ප්රි ජලභීි ො එන්දනත් මොත්රො 25,000ක් 

වැනි අතයොවශය ඖෂධ ද කමම කතො යට ඇුළත් කේ.  

  

3. කමම ආධොර ශ්රී ලං ො රජය විසින්ද ප්රිලොභීන්ද අතර කබදො කදන අතර 2022 ජූලි 26 වන දින භොර දුන්ද මොනුෂීය 

ආධොර කතො ය ද ඉදිරි දිනවලී ශ්රී ලං ොකේ විවිධ ප්රකේශවල ප්රිලොභීන්ද කවත ළඟො වීමට නියමිතය.  

  

4. ශ්රී ලං ොකේ ජනතොවකග් විවිධ අවශයතො සපුරොලීම සඳහො ඉන්දීය රජය  න්දනො ප්රයත්නයන්දට ශක්ියක් කවමින්ද 

ඉන්දීය ජනතොව ශ්රී ලොංකි  ජනතොව සමඟ රැඳී සිටියි. කමම වසකර්ලී ඉන්දීය රජය විසින්ද ලබො ී ඇි ඇමරි ොනු 

කඩොලර්ල බිලියන 3.8 ට වැඩි විවිධො ොර සහකයෝ ය විවිධ කරෝහල්, ශ්රී ලං ොකේ ඉන්දීය ප්රජො සංවිධොන සහ 

ඉන්දදියොකේ විවිධ ආයතන විසින්ද ස්වොධීනව ශ්රී ලොංකි  සකහෝදර ජනතොව කවනුකවන්ද සිදු  රන නිර්ලකලෝභී 

පරිතයො යන්ද මගින්ද තවත් සවිමත් වී ඇත.ඉන්දීය ජනතොව සහ රජය කමම අරමුණ කවනුකවන්ද කපරට පැමිණීම 

ඉන්දදියොකේ සහ ශ්රී ලං ොකේ ජනතොව අතර පවින ශක්ිමත් බැඳීම සහ එකිකන ො කවනුකවන්ද දක්වන අවධොනය 

සහ සැලකිල්ල පිළිඹිබු  රයි. 

 

*** 



  

 

ක ොළඹ 

2022 ජූලි 26 


