
ඉන්දියයානු නිවයාස වවයාපපෘතිය මයාතර දක්වයා වවයාප්ත කකෙකර

2019 අකප්රේල් 6 වන දින මයාතර දිස්ත්රික්කෙකයේ ඉන්කදයාළ වතුයයාකයේ පවත්වන ලද විකශේෂ
උත්සවයකෙදී ඉන්දියයානු නිවයාස වවයාපපෘතිය යටකත් නව නිවයාස  50  ක් ඉදිකිරීම සඳහයා
ඉන්දීය මහ කකෙයාමසයාරිස් තරරංජිත් සරං සන්ධු මමැතිතුමයා, මුදල් අමයාතව ගරු මරංගල සමරවීර
මමැතිතුමයා සහ උඩරට නව ගම්මයාන, යටිතල පහසුකෙම් සහ ප්රජයා සරංවරධන අමයාතව ගරු
පලනි දිගම්බරම් මමැතිතුමයා විසන් මුල්ගල තබන ලදී.

පයාරලිකම්න්තු මන්ත්රීන්,  දකුණු පළයාත් සභයාකවේ සයාමයාජිකෙයින්,  රජකයේ නිලධයාරීන් කමන්ම
වමැවිලි  මයානව  සරංවරධන  භයාරකයේ  (PHDT) හයා වමැවිලි  සහ  වතු  කෙළමනයාකෙරණ
නිලධයාරීන්ද කමම අවස්ථයාවට සහභයාගි විය. එකස්ම ඉන්කදයාළ වතුයයාකයේ කවකසන විශයාල
පිරිසක්ද කමම උත්සවයට සහභයාගි වූහ.

කමම අවස්ථයාකවේදී අදහස් දමැක්වූ ඉන්දියයානු මහ කකෙයාමසයාරිස් තරරංජිත් සරං සන්ධු මමැතිතුමයා
ශ්රී ලයාරංකිකෙ ජනතයාව සමපෘද්ධිය සහ සරංවරධනය කෙරයා යන ගමකන්දී ඉන්දීය රජය සහ
ජනතයාව  ඔවුන් සමඟ සටින බව අවධයාරණය කෙකළේය.

ඉන්දීය රජය විසන් වතුකෙරකයේ ඉදිකිරීමට කපයාකරයාන්දු වූ නිවයාස 14000  න්  නිවයාස
1000  කෙට වමැඩි ප්රමයාණයකෙ ඉදිකීරීම්  කම් වන විට අවසන් කෙර ඇති අතර තවත්
නිවයාස  3000  ක්  ඉදිකකෙකරමින් පවත.  ඉතිරි නිවයාස ඉදිකිරීම සඳහයා අවශව ඉඩම් ශ්රී
ලරංකෙයා රජය විසන් හඳුනයාගත් පසු එම  නිවයාස ඉදිකිරීම ආරම්භ කකෙකරනු ඇත. මධවම
සහ  ඌව  පළයාත්  ආවරණය  කෙරමින්  නුවරඑළිය,  බදුල්ල,  මහනුවර,  මයාතකල්  සහ
කමයාණරයාගල  දිස්ත්රික්කෙ වලද සබරගමු හයා දකුණු පළයාත් ආවරණය කෙරමින් ගයාල්ල,

මයාතර, කෙකෑගල්ල  හයා රත්නපුර දිස්ත්රික්කෙ වලද කමම නිවයාස ඉදිකකෙකරනු ඇත.

කමම නිවයාස  අයිතිකෙරුවන් මූලිකෙ කෙරගත් නවව ක්රියයාදයාමයක් යටකත් ඉන්දියයානු රජය
කවනුකවන්  UN Habitat,  ජයාතවන්තර රතු කුරුස සරංවිධයානය  (IFRC), ශ්රී ලරංකෙයා රතු
කුරුස සරංවිධයානය (SLRC),  Habitat for Humanity – Sri Lanka සහ ජයාතිකෙ නිවයාස
සරංවරධන  අධිකෙයාරිය  යන  ස්වයාධීන  නිකයයායෝජිතයායතනයන්කගේ  තයාක්ෂණිකෙ  සහය  මත
ඉදිකකෙකර.  ඉන්කදයාළ වතුකෙරකයහි  නිවයාස  ඉදිකිරීකම්  නිකයයායෝජිතයායතනය  වන්කන්
ජයාතවන්තර රතු කුරුස සරංවිධයානය / ශ්රී ලරංකෙයා රතු කුරුස සරංවිධයානයයි.

කමම ඉන්දියයානු නිවයාස වවයාපපෘතියට අමතරව ගයාල්ල,  මයාතර සහ හම්බන්කතයාට යන
දිස්ත්රික්කෙ ආවරණය කෙරමින් දකුණු පළයාකත් ආදරශ ගම්මයාන  50 කෙ  තවත් නිවයාස
1200 ක් ඉදි කකෙකරමින් පවත.  ඉන්දියයානු ආධයාර යටකත් ක්රියයාත්මකෙ 1990 හදිස හදිස
ගිලන්  රථ  කස්වයාව  ප්රථමකයන්ම  ක්රියයාත්මකෙ  කෙරන  ලද්කද්  දකුණු  හයා  බස්නයාහිර
පළයාත්වල වන අතර එහි ඉමහත් සයාරථකෙත්වය නිසයා එය දිවයින පුරයා වවයාප්ත කෙරන
ලදී.



විශයාලතම  විශේව  විදවයාල  ශ්රවණයාගයාරය   වන  මයාතර,  රුහුණු  විශේව  විදවයාලකයේ
ශ්රවණයාගයාරය  ඇතුළුව   කසසෞඛව,  අධවයාපනය,  නිවයාස,  නිපුණතයා  සරංවරධනය,  යටිතල
පහසුකෙම්, වපෘත්තය පුහුණුව ඇතුළු 70කෙට අධිකෙ ජනතයා කක්න්ද්රීය වවයාපපෘතන් ඉන්දියයාව
විසන් දිවයින පුරයා දමැනටමත් සම්පුරණ කෙර ඇති අතර තවත් එවමැනි වවයාපපෘති 20 ක්
කම් වන විට ක්රියයාත්මකෙ කවමින් පවත. ඉන්දියයාව කම් දක්වයා ශ යෝ රී ලරංකෙයාවට සරංවරධන
ආධයාර වශකයන් ඇමරිකෙයානු කඩයාලර බිලියන 3කෙට ආසන්න ප යෝ රමයාණයක් ලබයා දී ඇත.

එයින් ඇමරිකෙයානු කඩයාලර මිලියන 560ක්ම නමැවත කනයාකගවිය යුතු ප යෝ රදයානයන් කවේ.

* * * * *
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