
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

පාසල් වපළවපාත් මුද්රණය සඳහා ඉන්දියාවේ සහවයෝගය ශ්රී 

ලංකාවේ අනාගතයට කළ ආවයෝජනයකි 

 

අධ්යාපන අමාත්ය ආචාර්ය සුසිල් කේමජයන්දත් මහත්ා සහ ශ්රී 

ලං ාකේ ඉන්දීය මහ ක ාමසාරිස් ක ෝපාල් බාග්කල් මහත්ා ඉන්දියානු 

සහකයෝ ය ඇතිව රාජය මුද්රණ සංස්ථාකේ ී මුද්රණය  ළ පාසල් 

කපළකපාත් කත්ා යක් නිල වශකයන්ද භාර ීකේ අවස්ථාවට 2023 

මාර්ු 09 වන ින සහභාගී වූහ. කමම කපළකපාත් ිවයිකන්ද විවිධ් 

ප්රකේශවල පාසල් විසින්ද භාවිත්ා  රනු ඇත්. අධ්යාපන රාජය අමාත්ය 

අර්වින්දේ කුමාර් මහත්ා, අධ්යාපන අමාත්යාංශකේ කල් ේ නිහාල් 

රණසිංහ මහත්ා ඇුළු එම අමාත්යංශකේ කජයෂ්ඨ නිලධ්ාරීන්ද 

සහ රාජය මුද්රණ සංස්ථාකේ නිලධ්ාරීන්ද රැසක් කමම අවස්ථාවට 

සහභාගී වූහ.  

2. ආහාර, ඉන්දධ්න, ඖෂධ්,  ාර්ි  අමුද්රවය ඇුළු අත්යාවශය 

භාණ්ඩ සපයා ැනීම සඳහා 2022 මාර්ු මාසකේ ී ඉන්දියාව විසින්ද 

ඇමරි ානු කඩාලර් බිලියන 1  සහනදායි ණය පහසු මක් ලබා 

කදන ලී. කමම ණය පහසු කමන්ද ඇමරි ානු කඩාලර් ිලියන 

10 ට අධි  ප්රමාණයක් රාජය මුද්රණ  සංස්ථාව සහ කපෞේ ලි  

ආනයන රුවන්ද විසින්ද මුද්රණ  ඩදාසි සහ අමුද්රවය ආනයන 

කිරීම සඳහා භාවිත්ා  රන ලී. කමම  ඩදාසි සහ අමුද්රවය 2023 

අධ්යයන වර්ෂය සඳහා ිලියන 4ක් වන ශ්රී ලං ා පාසල් දරු 



දැරියන්දකග් කපළකපාත් අවශයත්ාවකයන්ද 45%ක් මුද්රණය කිරීමට 

කයාදා  ැකන්ද.  

3. කමම අවස්ථාව අමත්ින්ද මහ ක ාමසාරිස්ුමා අවධ්ාරණය 

 කේ කපළකපාත් මුද්රණය සඳහා ඉන්දියාව ලබා දුන්ද සහය ශ්රී 

ලං ාකේ අනා ත්යට  ළ ආකයෝජනයක් බවයි. එය ශ්රී ලං ාකේ 

දුවා දරුවන්දකග් අනා ත්ය ීප්තතිමත් කිරීමට දාය  වනු ඇති බව 

එුමා සඳහන්ද  කේය. අධ්යාපන අමාත්යුමා පසුගිය වසර ුළ 

ඉන්දියාව විසින්ද ලබා දුන්ද සහකයෝ ය සහ පාසල් දරුවන්ද සඳහා 

කපළකපාත් මුද්රණය කිරීමට ඉන්දියානු ණය පහසු ම හරහා ලබා 

දුන්ද  ාලීන සහය අ ය  කේය. අධ්යාපන රාජය අමාත්යුමා කමම 

දුෂ් ර  ාලකේ ී  ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලං ාකේ ජනත්ාවට ලබාකදන 

සහකයෝ ය අ ය  කේය. සේභාවනීය අමුත්ත්න්ද පිරිස රාජය 

මුද්රණ සංස්ථාකේ නිරීක්ෂණ චාරි ාව  ද නිරත් වූ අත්ර එහි 

කමකහයුේ  ටයුු පිළිබඳව ඔවුන්ද දැනුවත්  රන ලී.  

4. ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං ාව අත්ර විවිධ් ක්කෂ්ත්ර ඔස්කස් වයාප්තත් 

සහකයෝගීත්ාවයක් පවතී. ඉන්දීය රජකේ “අසල්වැසියා ප්රථමකයන්ද” 

යන ප්රතිපත්තිය අනුව ඉන්දියාව සහනදායි ණය පහසු ේ ඇුළු 

විවිධ් අයුරින්ද ශ්රී ලං ාවට සහකයෝ ය ලබා ී ඇත්. ඉන්දියාව කේ 

දක්වා අත්යාවශය ද්රවය, ඉන්දධ්න, කපාකහාර යනාිය සපයා  ැනීම, 

දුේරිය මාර්  සංවර්ධ්නය, යටිත්ල පහසු ේ, ආරක්ෂ  සහ 

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනාිය ඇුළු විවිධ් ක්කෂ්ත්ර සඳහා 

ඇමරි ානු කඩාලර් බිලියන 4 ට වැඩි ණය පහසු ේ ශ්රී ලං ාවට 

ලබා ී ඇත්.  

*** 

 



ක ාළඹ 

2023 මාර්ු 11  


