
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය

කකාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය

ඉන්දියානු ආධාර යටකත් මඩකලපුව ප්රකදේශකයේ ඉදිකළ ගාන්ධි නගර් ආදර්ශ

ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කකකර්.

නිවාස,  ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශකයේ ආදර්ශ ගම්මාන

වැඩසටහන යටකත් මඩකලපුව දිස්ත්රික්කකයේ ඉන්දියානු ආධාරකයන් ඉදිකළ

ගාන්ධි නගර් ආදර්ශ ගම්මානය 2019  අකගාෝස්තු 3 වන දින පැවති විකශේෂ

උත්සවයකදී ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී .  කමම ගම්මානය ඉන්දියානු

ආධාර යටකත් ඉදිකකකරන ආදර්ශ ගම්මාන 100න් කදවන ගම්මානය වන

අතර කලාෝක පූජිත නායකකයකු සහ ඉන්දියානු ජාතිකයේ පියා වන මහත්මා

ගාන්ධි තුමාකගේ 150 වන ජන්ම සංවත්සර අවස්ථාකවේදී එතුමාකගේ නමින්

නම් කර ඇත.

ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් ගරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා සහ නිවාස ,

ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ  අමාත්ය ගරු සජිත් කප්රේමදාස

මැතිතුමා කමම ගම්මානය විවෘත කර නිවාස ප්රතිලාභීන්ට භාර කදන ලදී.

කෘෂිකර්මාන්ත,  වාරි මාර්ග  සහ  ග්රාමීය  ආර්ථික  කටයුතු පිළිබඳ  රාජ්ය

අමාත්ය ගරු අමීර් අලි මැතිතුමා ,  පාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රී ගරු අලි සහිර්

මවුලානා මැතිතුමා,  නැකගනහිර පළාකත් නායකයන් ,  රාජ්ය නිලධාරීන් සහ

ප්රකදේශවාසීන්  රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 1200ක ඉන්දියානු ප්රදානයක් යටකත් දිවයින පුරා

නිවාස  2400කින් සමන්විත  ආදර්ශ  ගම්මාන  100ක් ඉදිකිරීම  සඳහා

ඉන්දියානු රජය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය



සමඟ  අත්වැල් බැඳකගන  ඇත .  කමම  නිවාස  2400 ඉදි කකකරන්කන්

ඉන්දියානු නිවාස ව්යාපෘතිය යටකත් උතුරු සහ නැකගනහිර පළාත්වල

යුදේධකයන් පීඩාවට පත් ජනතාව සහ වතුකරකයේ ජනතාව කවනුකවන් ඉදි

කකකරන  නිවාස  60,000ට  අමතරවය.  ඉන්දියාව  කසෞඛ්යය,  අධ්යාපනය,

නිවාස,  කුසලතා සංවර්ධනය,  යටිතල පහසුකම් සහ වෘත්තීය පුහුණු ආදී

විවිධ ක්කෂේත්රයන්හි දිවයින පුරා ජනතා කක්න්ද්රීය ව්යාපෘතීන් 70කට වැඩ

ප්රමාණයක් ක්රියාවට නංවා ඇත .  නැකගනහිර පළාකත් මඩකලපුව ශික්ෂණ

කරාෝහකල් ශල්ය ඒකකය ඉදිකිරීම, ස්වාමි විපුලානන්ද කසෞන්දර්ය ආයතනකයේ

ශ්රවනාගාරයක් ඉදි කිරීම  සහ  මඩකලපුව  ප්රකදේශකයේ සනීපාරක්ෂක

ව්යාපෘතියක් ක්රියාවට  නැංවීම  ඇතුළු නැකගනහිර  පළාකත් ක්රියාත්මක

ව්යාපෘතීන් තුනද  ඇතුළුව එවැනි ව්යාපෘතීන් 20ක් පමණ කම් වන විට

ක්රියාත්මක කවමින් පවතී.  ඉන්දියාව විසින් ශ්රී ලංකාවට ඇමරිකානු කඩාලර්

බිලියන  3කට  ආසන්න සංවර්ධන  ආධාර  ලබා  දී ඇති අතර  එයින්

ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 560ක්ම ආපසු කනාකගවිය යුතු ප්රදාන කවේ.
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