
 

ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 
*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 
 

වැඩ බලන මහ ව ොමසොරිස්තුමො ගරු අමොත්්ය එස්ත. වියවේන්ද්රන් 

හමු වේ 

 
          

වැඩ බලන ඉන්දීය මහ ක ාමසාරිස් විකනෝද් කේ. කේ බ් මැතිතුමා 

2021 ජූලි 21 වන ින ක ාළඹ ී පසුගාමී  ග්රාමීය ප්රදේශ සංවර්ධන සහ 

ගෘහාශ්රිත සත්තත්තවපාලන හා සුළු ආර්ික ද ෝග වගා ප්රවර්ධනරාජ්ය අමාතය සහ 

මඩකළපු දිස්ත්රික් පාර්ිදේන්තු මන්තී ගරු එස්ත්ර. වියදේන්තරන්ත මැතිුමා සමඟ 

ඵලදායි සාකච්ඡාවක නිරත විය. පැයක් පුරා පැවති දමම සාකච්ඡාව සඳහා රාජ්ය 

අමාතයාංශ දේකේ වවදය අමේ හර්ෂ ද සිේවා, අග්රාමාතය මහින්තද රාජ්පක්ෂ 

මැතිුමාදේ සේබන්තීකාරක දේකේ දසන්තතිේ දතාණ්ඩමාන්ත සහ ඉන්තීය මහ 

දකාමසාරිස්ත්ර කාර්යාලදේ සංවර්ධන සහදයෝගීතා අංශ ප්රධානී එේදඩෝස්ත්ර මැතිව් 

පුන්තූස්ත්ර යන මහත්තවරු ද සහ ාගී වූහ.  

 
 

2.  නැකෙනහිර පළාත තුළ ඉන්දීය ආකයෝජන සඳහා පවතින අවස්ථාවන්ද 

සහ එම පළාකේ ආර්ි  සංවර්ධනය උකෙසා ෙත හැකි ඒ ාබද්ධ 

ප්රයේනයන්ද පිළිබඳව කෙපාර්ශවය විසින්ද සා ච්ඡා  රන ලී. එකස්ම, 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං ාව අතර සංවර්ධන සහකයෝගීතාවය සම්බන්දධකයන්ද 

අෙහස් හුවමාරු  ර ෙැනුණු අතර කමහිී නැකෙනහිර පළාත පිළිබඳව විකශෂ 

අවධානයේ කයාමු විය. 2021 ජනවාරි මාසකේී ඉන්දීය විකද්ශ අමාේ්ය 

ආචාර්ය එස්. ජයිශං ර් මැතිතුමාකේ ශ්රී ලං ා සංචාරය අතරතුරී එතුමා 

රාේ්ය අමාේ්ය එස්. වියකේන්දද්්රන්ද මැතිතුමා සමඟ ඵලොයි සා ච්ඡාව  

නිරත වූ බව ෙ කමහිී සිහිපේ කිරීම වැෙෙේ කේ.  

 
 

3.  ඉන්දීය රජය නැකෙනහිර පළාකේ ආර්ි  සහ සමාජ සංවර්ධනය 

උකෙසා සෑමවිටම  ැප වී සිටියි.  2016 වසකර්ී සම්ූර්ණ  රන ලෙ ඉන්දීය 

නිවාස ේ්යාපෘතිකේ කෙවන අියර නිවාස 45,000කින්ද සමන්දවිත වූ අතර ඒ 

අතරින්ද සැලකිය යුතු ප්රමාණයේ නැකෙනහිර පළාත තුළ ඉි  රන ලෙ 

නිවාස විය. ඉන්දීය ආධාර යටකේ ප්රථමකයන්ද බස්නාහිර සහ ෙකුණු පළාකේ 

ආරම්භ  රන ලෙ හිසි ගිලන්ද රථ කස්වාව 2018 වර්ෂකයන්ද පසුව 

නැකෙනහිර පළාත ඇතුළු අකනකුේ සියළුම පළාේ කවත ේ්යාපත  රන ලී. 

 ළපු ඔරු, මුහුදු ඔරු, ශීත  ාමර සහ අධි ශීත රණ ට්රේ වැනි 

ඇමරි ානු කඩාලර් මිලියන 1ේ වටිනා ධීවර උප රණ නැකෙනහිර පළාකේ 



අවතැන්ද වූ ධීවරයන්ද කවත කබො කෙන ලී. කමයට අමතරව, මඩ ලපුව සහ 

ේ්රිකුණාමලය අතර ධාවනයට කර්ේ බස් 5ේ සැපයීම සඳහා සම්ූර්ණකයන්දම 

ප්රොන යටකේ ේ්රියාේම  ේ්යාපෘතියේ ඉන්දියාව විසින්ද ෙැනටමේ 

භාරකෙන ඇති අතර කමම කර්ේ බස් 5ම කම් වන විට ේ්රියාේම  කේ. තව 

ෙමධ්යම, උතුරු සහ නැකෙනහිර පළාේප්රධාන අධිකේගී මාර්ෙ සමඟ 

සම්බන්දධ  කිරීම සඳහාශ්රී  ලං ා රුපියේ මිලියන 150  වියෙමකින්ද බස් රථ 

85ේ නැකෙනහිර පළාේ සභාවට ලබා ී ඇත.  

 
*** 

 

 

ක ාළඹ 

2021 ජූලි 21 


