
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 
*** 

 
 

පුවත්පත් නිවේදනය 
 

ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලංකා රුපියල් බිලියන 2කට අධික 

මානුෂීය ආධාර ශ්රී ලංකාවට භාර වේ 

 

මහ ක ාමසාරිස් ක ෝපාල් බාග්කල් මහතා ඉන්දීය ජනතාව 

විසින්ද පරිත්යා   රන ලද ශ්රී ලං ා රුපියල් බිලියන 2 ට අධි  

මානුෂීය ආධාර කතා යක් විකේශ අමාත්ය මහාචාර්ය  රු ජී. එල්. 

පීරිස් මහතාට 2022 මැයි 22 වන ින ක ාළඹ ී භාර දුන්දකන්දය. 

වරාය සහ නාවි  අමාත්ය  රු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, හිටපු 

අමාත්ය වජිර අකේවර්ධන, අග්්රාමාත්ය  ාර්ය මණ්ඩල ප්රධානී 

සා ල රතනාය , ලං ා  ම් රු ක ාංග්්රසකේ නාය  කසන්දිල් 

කතාණ්ඩමාන්ද සහ ආහාර ක ාමසාරිස් ජී. ක්්රිෂ්ණමූර්ි යන 

මහතම මහතීන්ද ඇතුළු ජ්කයෂ්ඨ නිලධාරීන්ද රැසක් කමම අවස්ථාවට 

සහභාගී වූහ. 
  

2.  සහල් කමට්රික් කටාන්ද 9,000ක්, කිරි පිටි කමට්රික් කටාන්ද 50ක් 

සහ ඖෂධ සහ කවනත වවේ්ය සැපයුම් කමට්රික් කටාන්ද 25 ට 

අධි  ප්රමාණයක් කමම භාණ්ඩ කතා යට ඇතුළත කේ. කමම 

භාණ්ඩ කතා ය රැ ත කනෞ ාව තමිල් නාඩු මහ ඇමි එම්. කක්. 

ස්ටාලින්ද මහතා විසින්ද 2022 මැයි 18 වන ින කචන්දනායි වරාකයන්ද 

පිටත  ර එවන ලී. තමිල් නාඩු රජකයන්ද ලබා ීමට නියමිත 

ඇමරි ානු කඩාලර් මිලියන 16ක් වටිනා සහල් කමට්රික් කටාන්ද 

40,000ක්, කිරි පිටි කමට්රික් කටාන්ද 500ක් සහ ඖෂධ ඇතුළත 

පරිත්යා ය  පළමු කතා ය කමයයි.  
 

3.  ශ්රී ලං ාවට භාර දුන්ද කමම භාණ්ඩ කතා ය ශ්රී ලං ා රජය 

විසින්ද ඉිරි ිනවලී උතුරු, නැක නහිර, මධ්යම සහ බස්නාහිර 

ඇතුළු ිවයිකන්ද විවිධ ප්රකේශවල අවශ්යතා සහිත පවුල් සහ 

පුේ ලයන්ද කවත කබදා කදනු ඇත.  



 

4.  ඉිරිකේී ඉන්දියාව විසින්ද තවත මානුෂීය ආධාර සහ කවනත 

සහකයෝ යන්ද ද ශ්රී ලං ාව කවත ලබා ීමට නියමිතය. ඉන්දියානු 

රජය කමන්දම ජනතාව විසින්ද  නු ලබන විවිධ ප්රයතනයන්ද මගින්ද 

ශ්රී ලං ාකේ සහ එහි ජනතාවකග් සුබ සිේධිය කවනුකවන්ද ලබා කදන 

වැද ත ම පිළිඹිබු කේ. ඇමරි ානු කඩාලර් බිලියන 3.5 ට අධි  

ආර්ි  ආධාර, ක ාවිඩ් වසං තයට මුහුණ ීම සඳහා එන්දනත, 

පරීක්ෂණ  ටටල සහ කමට්රික් කටාන්ද 1000 ට ආසන්දන ේ්රව 

ඔක්සිජන්ද ලබා ීම සහ සමුේ්රීය ේ්යසන අවම කිරීම සඳහා 

ඉන්දියානු නාවි  හමුදාව සහ කවරළාරක්ෂ  බල ාය විසින්ද  ඩිනම් 

ප්රිචාර දැක්ීම ඇතුළු විවිධ ාර අයුරින්ද ඉන්දියව ශ්රී ලං ාවට 

සහකයෝ ය ලබා ී ඇත.  
 

*** 
 

වකාළඹ  

2022 මැයි 22  


