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පුවත්පත්පුවත්පත් නිවනිවෙ◌්ෙ◌්දනයදනය 

 

ඉන්දියානුඉන්දියානු ආආධාරධාර යටතයටතෙ◌්ෙ◌් ඉදි ඉදි  වූවූ,   ශ ් රීශ ් රී ලංකාවලංකාවෙ◌්ෙ◌් විශ්වවිශ්ව විද් යාලයක්විද් යාලයක් සතුසතු 
විශාලතමවිශාලතම ශ ් රවණාගාරයශ ් රවණාගාරය ජනතාජනතා අයිතියටඅයිතියට පත්පත් කිරීමකිරීම 

 

2018 ඔක්තෙ◌�බර් මස 9 වන දින පැවති විශෙ◌්ෂ උත්සවයකදී රුපියල්          
මිලියන 300ක ඉන්දීය ප ් රදානයක් යටතෙ◌් ඉදිකරන ලද රුහුණ විශ්ව         
විද් යාලයීය රබින්ද් රනාත් තාගෙ◌�ර් අනුස්මරණ ශ ් රවණාගාරය ඉන්දීය මහ       
කෙ◌ාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා සහ රුහුණ විශ්ව විද් යාලයෙ◌් උප          
කුලපති ජ් යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ගාමිණී සෙ◌්නානායක මැතිතුමා අතින් ජනතා        
අයිතියට පත් කෙරිණ. රුහුණ විශ්ව විද් යාලයෙ◌් අධ් යයන සහ අනධ් යන         
කාර්ය මණ්ඩලය, ශිෂ් ය ශිෂ් යාවන් සහ අනෙකුත් ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු         
දහසකට අධික පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය. 

2018 ඔක්තෙ◌�බර් මස 2 වන දින ඇරඹි, ඉන්දියානු ජාතියෙ◌් පියා ලෙස           
සැලකෙන මහත්මා ගාන්ධිතුමාගෙ◌් 150 වන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන්        
එතුමාගෙ◌් පණිවිඩය සහ ඉගැන්වීම් ඇතුළත් කෙටි වීඩියෙ◌�වක්ද මෙම        
අවස්ථාවෙ◌්දී ප ් රදර්ශනය කෙරිණ. 

1500කට අසුන් ගත හැකි මෙම අති නවීන ශ ් රවණාගාරය ශ ් රී ලංකාවෙ◌්          
විශ්ව විද් යාලයක් සතු විශාලතම ශ ් රවණාගාරය වෙ◌්. ප ් රවීණ ශ ් රී        
ලාංකෙ◌්ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාවා මහතාගෙ◌් “නිවර්තන        
නූතනවාදය ” යන සංකල්පයට අනුගත වන පරිදි මෙම ශ ් රවණාගාරය        
නිර්මාණය කර තිබෙ◌්. මින් වසර 40කට පෙර ඉදිකරන ලද රුහුණ විශ්ව           
විද් යාලයීය ගෙ◌ාඩනැගිලිද ජෙෆ්රි බාවා මහතාගෙ◌් මග පෙන්වීම යටතෙ◌්        
නිර්මාණය කර ඇත.  



 

රබින්ද් රනාත් තාගෙ◌�ර් ශූරීන් නමින් නම් කරන ලද මෙම ශ ් රවණාගාරය ශ ් රී          
ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පවතින සංස්කෘතික බැඳීමෙ◌් සංකෙ◌්තයක් වනු         
ඇති අතර ශ් රෙ◌්ෂ්ඨ ඉන්දියානු කවියෙකු සහ නෙ◌ාබෙල් සම්මානලාභියෙකු        
වන තාගෙ◌�ර්තුමා විසින් සමස්ත දකුණු ආසියාතික කලාපයට සහ        
ලෙ◌�කයට දායාද කරන ලද සෙ◌ෟන්දර්යාත්මක සහ බුද්ධිමය උරුමයෙ◌්        
සදානුස්මරණීය පුරාවෘත්තය තවදුරටත් ආරක්ෂා කරනු ඇත. එසෙ◌්ම, මෙම        
ශ ් රවණාගාරය දකුණු පළාතෙ◌් ශිෂ් ය ශිෂ් යාවන්ගෙ◌් සහ ජනතාවගෙ◌්       
සංස්කෘතික සහ අධ් යයන අවශ් යතා සපුරාලීමට උපකාරී වනු ඇත. 

මෙම ශ ් රවණාගාරය ඉන්දියාව සහ ශ ් රී ලංකාව අතර පවතින ජනතා         
කෙ◌්න්ද් රීය සංවර්ධන සහයෙ◌�ගීතාවය පිළිඹිබු කරන තවත් නිදසුනකි.       
ඉන්දියාව මෙ◌් දක්වා ශ ් රී ලංකාවට සංවර්ධන ආධාර වශයෙන් ඇමරිකානු         
ඩෙ◌ාලර් බිලියන 3කට ආසන්න ප ් රමාණයක් ලබා දී ඇත. එයින් ඇමරිකානු          
ඩෙ◌ාලර් මිලියන 550ක් නැවත නෙ◌ාගෙවිය යුතු ප ් රදානයන් වන අතර         
ඉතිරිය සහනදායි ණය ආධාර වෙ◌්. ඉන්දියාව විසින් ලබා දෙන සංවර්ධන          
සහයෙ◌�ගීතාවය ශ ් රී ලංකාවෙ◌් එක් පළාතකට හෙ◌� අංශයකට සීමා        
නෙ◌ාවෙ◌්. ශ ් රී ලංකාවෙ◌් අවශ් යතා මත පදනම්ව සිය සංවර්ධන        
ව් යාපෘතීන් දිවයින පුරාම ක ් රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ශ ් රී ලංකාව         
සමඟ  අත්වැල් බැඳ ගෙන ඇත.  

නිවාස 60,000ක් ඉදිකිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දියානු නිවාස ව් යාපෘතිය (මෙම         
ව් යාපෘතිය ඉන්දියානු ආධාර යටතෙ◌් විදෙ◌්ශ රටක ක ් රියාත්මක විශාලතම        
ව් යාපෘතියයි) සහ 1990 හදිසි ගිලන් රථ සෙ◌්වයට අමතරව ඉන්දියාව මෙ◌්          
දක්වා දිවයින පුරා 70කට ආසන්න කුඩා පරිමාණ සංවර්ධන ව් යාපෘතීන්         
ක ් රියාවට නංවා ඇත. මෙම ව් යාපෘතීන් දිවයිනෙ◌් සෑම පළාතකම        
සෙ◌ෟඛ් යය, අධ් යාපනය, හැකියා වර්ධනය, ජීවනෙ◌�පාය මාර්ග සහය,       

කාන්තා සවිබලගැන්වීම, කුසලතා සංවර්ධනය, කාර්මික සහ වෘත්තීය පුහුණුව        



සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආදී විවිධ ක්ෂෙ◌්ත ් ර රැසක ක ් රියාත්මක         
කර ඇත.  

මෙ◌් වන විට ඉන්දීය රජයෙ◌් ආධාර යටතෙ◌් වැසි ජලය රැස් කිරීමෙ◌්           
ඒකක ඉදි කිරීම, වැසිකිළි ඉදි කිරීම, පෙ◌ාළෙ◌ාන්නරුවෙ◌් ත් රෛ◌ භාෂා         
පාසල ඇතුළු පාසල් ඉදිකිරීම සහ නවීකරණය කිරීම සහ විශ්ව විද් යාල සඳහා           
ගෙ◌ාඩනැගිලි ඉදිකිරීම වැනි ජනතා කෙ◌්න්ද් රීය සංවර්ධන ව් යාපෘතීන්       
20කට අධික ප ් රමාණයක් ක ් රියාත්මක වෙමින් පවතී 

 

**** 

 

කෙ◌ාළඹ 

2018 ඔක්තෙ◌�බර්  9  

 

 


