
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය  

 

ඉන්දියානු ප්රදාන යටකත් උතුරු පළාකත් පාසල් 5ක් සඳහා ඉිකළ නව ක ාඩනැගිලි සිසු 

අයිතියට පත් කිරීම 

 

ඉන්දියානු ආධාර යටතේ උතුරු පළාතේ පාසල් පහක ඉිකළ නව පාසල් 

ත ාඩනැගිලි ශ්රී  ාාංතේය ජනතා අයිතියට පේ කිරීතේ විත ේෂ උේසවය 2020 ජනවාරි 15 වන 

ින යාපනය, ඉ වා යි  ාන්දත තහන්දරි විද්යා තේදී පැවැේවිණ.  

තතතපාාංගල් ිනයට සමගාමීව පැවති තමම උේසවතේදී උතුරු පළාේ ආණ්ඩුකාර පී. 

එසේ. එේ. චාර්ලල්සේ මහේිය සහ ශ්රී  ාංකාතේ නිතයෝජය ඉන්දදීය මහ තකාමසාරිසේ විතනාද් තේ. 

තේකබ් මහතා විසින්ද නව තගාඩනැගිලි විවෘත කරන  දී. යා/ඉ වා යි  ාන්දත තහන්දරි 

විද්යා ය, යාපනය/කතීජා මුසේලිේ මහලිර්ල විද්යා ය, යා/ව  ායි AMTMS, යා/වරුත යිවි න්ද 

AMTMS යන විද්යා යන්දි එේ පාසල් තගාඩනැගිල්  බැගින්ද හා වවුනියාතේ මු/විසුවනතර්ල 

ප්රාථික විද්යා තේ පාසල් තගාඩනැගිලි 2ේ තමිදී සිසු අයිතියට පේ තකරිණ.  රජතේ 

නි ධාරීන්ද, පළාතේ නායකයන්ද, පාසල් සිසු සිසුවියන්ද සහ ගුරුවර ගුරුවරියන්ද සහ 

ප්රතද් වාසීන්ද රැසේ තමම උේසවයන්දට සහභාගී විය.  

තමම තගාඩනැගිලි ශ්රී  ාංකා රුපියල් ිලියන 250ක වියද්මකින්ද උතුරු පළාතේ පාසල් 

27ක නව පන්දති කාමර තගාඩනැගිලි ඉි තකතරන වයාපෘතිතේ තකාටසේ තේ. අද් ින විවෘත 

කරන  ද් තගාඩනැගිලි පහද් ඇතුළේව පාසල් තගාඩනැගිලි 20ේ සේූර්ලණ කර සිසු අයිතියට 

පේ කර තිතබ්. ඉතිරි පාසල් තගාඩනැගිලි 7 කඩිනින්ද ඉිකර අවසන්ද කිරීමට අතේේිතය.  

තමම වයාපෘතිය ඉන්දියාව ශ්රී  ාංකා රජය සමග එේව අඛණ්ඩඩව පවේවාතගන යන 

ජනතා තේන්දීය සාංවර්ලධන සහතයෝගීතාවතේ  තකාටසේ තේ. ඉන්දියාව ඇමරිකානු තඩා ර්ල 

බිලියන 3.5ක පමණ සාංවර්ලධන ආධාර ශ්රී  ාංකාවට  බා දී ඇති අතර එයින්ද ඇමරිකානු 

තඩා ර්ල ිලියන 560ේම නැවත තනාතගවිය යුතු ප්රද්ාන තේ.  

ඉන්දියාව විසින්ද ඉිකිරීමට නියිත නිවාස 63,000න්ද නිවාස 47,500ේ ද්ැනටමේ 

ඉිකර අවසන්දය. පුනරුේථාපනය සහ නැවත පිාංචි කිරීම සඳහාද් විවිධ වයාපෘතින්ද 

ක්රියාේමක තකතරන අතර ඉන්දියානු රජය නිවාස 46,000ේ ප්රතද් ය තුළ ඉි කර තිතබ්. 



1900 හිසි ගි න්ද රථ තසේවය උතුරු පළාතද් ඇතුළුව ිවයින පුරා ක්රියාේමකය. යාපනය වි ේව 

විද්යා තේ, කිලිතනාච්චචි විද්යායතනතේ කෘිකර්ලම සහ ඉන්දිතන්දරු පීඨය සඳහා ශ්රී  ාංකා 

රුපියල් ිලියන 600ේ වටිනා උපකරණ සහ කුස තා කට්ට ද් ඉන්දියාව විසින්ද  බා දී ඇත.  

යාපනය සාංසේකෘතික මධයසේථානය, වැසි වතුර එේරැසේ කිරීතේ ඒකක 3,000ේ 

ඉිකිරීම, නිවාස 600කින්ද සමන්දවිත ආද්ර්ල  ගේමාන 25ේ ඉිකිරීම සහ යාපනතේ වයාපාර 

සහ තතාරතුරු සහ සන්දනිතේද්න පහසුකේ මධයසේථානයේ ඉිකිරීමද් ඉන්දියානු රජතේ ප්රද්ාන 

යටතේ උතුරු පළාතේ ක්රියාේමක තකතරන වයාපෘතීන්දට ඇතුළේ තේ.  

 

 

 

තකාළඹ 

2020 ජනවාරි 15  


