
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුවත්පත් නික�දනය

අග්රාමාත්ය ශ්රී නකර්න්ද්ර කමා!දි මැතිතුමා කර්වා අල්ට්රා කමගා සූර්ය බල � 

යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් �රයි

නිසැ�, පිරිසිදු සහ ආරක්ෂිත ප්රභවයක් වන බැවින් සූර්ය බලය 21 වන

සියවකස් බලශක්ති අවශ්යතා සඳහා මාධ්යයක් වනු ඇත

දිල්ලික= පුවත්පත් කතාරතුරු �ාර්යංශය විසින් 2020 ජූලි මස 10 වන දින පළ �රන ලදී 

අග්රාමාත්ය ශ්රී නකර්න්ද්ර කමා!දි මැතිතුමා කර්වා අල්ට්රා කමගා සූර්ය බල � 

යාපෘතිය අද දින වීඩිකයා! තාක්ෂණය ඔස්කස් ජනතා අයිතියට පත් �කGය .

එය ආසියාක� විශාලතම බලශක්ති ව්යාපෘතිය ක�. 

කර්වා ව්යාපෘතිය කමම දශ�ය තුළ සමස්ත �ලාපයම පිරිසිදු සහ පරිසර

හිත�ාමී බලශක්ති කක්න්ද්රස්ථානයක් බවට පත් �රනු ඇතැයි කමම අවස්ථාව

අමතමින් අග්රාමාත්යතුමා  ප්ර�ාශ  �කGය .  කමම  ව්යාපෘතිය  මගින් දිල්ලි

නගරයටද කර්වා ප්රකNශය ආශ්රිත සමස්ත �ලාපයටද විදුලිය සැපකයනු ඇතැයි

එතුමා සඳහන් �කGය. 



නීමුච්,  ශජාපූර්,  චතර්පූර් සහ ඔම්�ාකර්ශ්වර් වැනි ප්ර කNශයන්හි ප්රධානතම � 

යාපෘතීන් ක්රියාත්ම� වන මධ්ය ප්රකNශ් ඉතා  ඉක්මනින් ඉන්දියාක� සූර්ය

බලශක්ති මධ්යස්ථානය වනු ඇතැයි එතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 

විශාල වශකයන්ම කමහි ප්රතිලාභ මධ්ය ප්රකNශ් හි දුගී ජනතාවට ,  මධ්යම

පාන්ති�යන්ට,  කගා!ත්රි� ජනතාවට සහ කගාවි ප්රජාවට හිමි වනු ඇතැයි

එතුමා පැවසීය. 

21  වන සියවකස් අක\ක්ෂා  සහගත ඉන්දියාව� බලශක්ති අවශ්යතාවයන්

සපුරාලන ප්රධානතම මාධ්යයක් බවට සූර්ය ශක්තිය පත් වනු ඇතැයි එතුමා

සඳහන් �කGය. 

සූර්ය බලය නිසැ�“නිසැක ,  පිරිසිදු සහ ආරක්ෂිත  බලශක්ති ප්රභවයක් බව එතුමා” බලශක්ති ප්රභවයක් බව එතුමා

කපන්වා දුන්කන්ය.  සූර්යාකගන් අඛණ්ඩම කමම බලශක්තිය අපට හිමි වන

බැවින් එය නිසැ� ක� .  පරිසරයට හිත�ර බැවින් එය පිරිසිදු ක� .  අපක`

බලශක්ති අවශ්යතා සඳහා ආරක්ෂිත ප්රභවයක් වන බැවින් එය ආරක්ෂිත ක�.

එවැනි සූර්ය බල ව්යාපෘතීන් ස්වයංකපා!ෂිත ඉන්දියාව� සැබෑ පිළිඹිබුව වන

බව අග්රමාත්යතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 

ආර්ථි�ය යනු ස්වයංකපා!ෂිතභාවක= සහ ප්රගතික= වැදගත් අංශයක් වන බව

එතුමා  ප්ර�ාශ  �කGය.  අවධානය  කයාමු �ළ  යුත්කත් ආර්ථි�ය  කවතද

පරිසරය කවතද යන නිරන්තර උභකතා!ක�ා!ටි�ය පිළිබඳ සිය අදහස් දක්වමින්

අග්රමාත්යතුමා  ප්ර�ාශ �කG ඉන්දියාව සූර්ය බල ව්යාපෘතීන් සහ කවනත්

පරිසර  හිත�ාමී ක්රම ක�ද  මගින් එවැනි උභකතා!ක�ා!ටි�යන් විස ඳා ඇති

බවයි.  ආර්ථි�ය  සහ  පරිසරය  එකිකන�ට  පටහැනි අංශ  කද�ක් කනාව

එකිකන�ට අනුපූර� අංශ කද�ක් බව අග්රාමාත්ය කමා!දි  මැතිතුමා ප්ර�ාශ

�කGය. 

රජක= සියලු වැඩසටහන් වලදී පරිසරය  සුරැකීමට  කමන්ම ජීවත් වීකම්

පහසුව කවතද ප්රමුඛත්වය ලබා දී ඇති බව එතුමා පැවසීය . ස්වච් භාරත්, දුගී



පවුල් සදහා LPG සිලින්ඩර ලබා දීම, ජීවත් වීකම් පහසුව සහ දුගී සහ මධ්යම

පාන්ති�යන්ක` ජීවිත නගා සිටුවීම අරමුණු �රගත් CNG  ජාල සංවර්ධනය

කිරීම වැනි වැඩසටහන් පිළිබඳව අග්රමාත්යතුමා කමහිදී සිහිපත් �කGය. 

පරිසරය සුරැකීම ව්යාපෘතීන් කිහිපය�ට පමණක් සීමා වූවක් කනාව ජීවන ක් 

රමය වන බව අග්රමාත්යතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්යාපෘතීන් ක්රියාත්ම� �රන විට පිරිසිදු බලශක්තිය

කවනුකවන් වන �ැපවීම ජීවිතක= සෑම අංශයකින්ම විදහා දැක්කවන බව

තහවුරු ක�කරන බව එතුමා  සඳහන් �කGය.  එහි ප්රතිලාභ රකu සෑම

ක�ාණ�ටම,  සමාජක= සෑම ක�ාටස�ටම ,  සෑම පුරවැසිකයකුටම හිමි වන

බවට රජය සහති� ක�. LED බල්බ හඳුන්වාදීමත් සමඟ විදුලිබිල පහත වැටී

ඇති ආ�ාරය ඇසුකරන් එතුමා කමය පැහැදිලි �කGය. LED බල්බ ක{තුකවන්

ආසන්න වශකයන් �බන්ඩකයාක්සයිඩ් කටාන් මිලියන 4ක් පමණ පරිසරයට

එක්වීම වැළකී තික} .  කම් ක{තුකවන් විදුලිය පරිකභා!ජනය ඒ�� බිලියන

6කින් පහත වැටී තිකබන බවද රුපියල් ක�ා!ටි 24,000ක් පමණ රජයට

ඉතිරි �ර දී තිකබන බවද එතුමා පැවසීය. 

අපක` පරිසරය ,  වාතය,  ජලය ආදියද කනාක�කළසී පවත්වා ගැනීමට රජය

�ටයුතු �රමින් සිටින බවද එය සූර්ය බලශක්තිය පිළිබඳ ප්රතිපත්තික= සහ

ක්රකමා!පාකයහිද පිළිඹිබු වන බව කමා!දි මැතිතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 

සූර්ය බලශක්ති ක්ක�ත්රය තුළ ඉන්දියාක� ආදර්ශමත් ප්රගතිය කලාවටම ඒ

සඳහා   උනන්දුවක් ඇති �රවන්නට තුඩු කදනු ඇතැයි එතුමා  ස ඳහන්

�කGය. එවැනි ප්රධාන පියවර ක{තුකවන් ඉන්දියාව පිරිසිදු බලශක්තිය සඳහා

වඩාත් ආ�ර්ෂණීයම කවළඳකපාළ කලස සැලකක්. 

මුළු කලා!�යම සූර්ය බලශක්තිකයන් එ�ට එක් කිරීකම් අරමුණින් ජාත්යන්තර

සූර්යබල  සන්ධානය  (ISA) ISA) )  පිහිටවූ බව  එතුමා  සදහන් �කGය .  “එ�

කලා!�යක්,  එ� ඉරක්,  එ� විදුලිබල පNධතියක්  යන්න කමහි හරය වූ බව” බලශක්ති ප්රභවයක් බව එතුමා

එතුමා ප්ර�ාශ  �කGය. 



මධ්ය ප්රකNශ් හි කගාවියන් ද රජක= KUSUM වැඩසටහනින් ප්රකයා!ජන ලබා

ගනු ඇතැයි ද  අමතර ආදායම් මාර්ගයක් වශකයන් තම ඉඩම්වල සූර්ය

බලාගාර සවි �රගනු ඇතැයිද අග්රාමාත්යතුමා විශ්වාසය පළ �කGය. 

ඉන්දියාව  සූර්ය  බලාගාර  සඳහා  අවශ්ය ක�කරන  දෘඪාංග  ආනයන  මත

රඳාපැවැත්ම අඩු කිරීමටද අවධානය කයාමු �රමින් පවතින බව අග්රාමාත් 

යතුමා සඳහන් �කGය. 

කම් සඳහා වන �ටයුතු �ඩිනමින් සිදු ක�කරන බවද කමම අවස්ථාව මග

හැර  කනාකගන සූර්ය බලශක්තිය සඳහා  අවශ්ය ක�කරන සියලු අමුද්රව්ය

නි�පාදනය සදහා �ටයුතු �රන කලසද රජය �ර්මාන්ත අංශය,  ක්ෂුද්ර,  කුඩා

සහ මධ්ය පරිමාණ අංශය සහ නව ව්යාපාර දිරිමත් �රයි. 

ක�ාවිඩ්-19  වසංගතය ක{තුකවන් ඇතිව තිකබන අර්බුදය පිළිබ ඳව අදහස්

දක්වමින්,  අග්රාමාත්යතුමා සඳහන් �කG සහා නු�ම්පාව සහ විමසිලිමත්භාවය

රජයට කහා! ක�වා සමාජයට කහා! ක�වා කමම අසීරු අභිකයා!ගය ජයගැනීමට

ඇති කහාඳම ක්රමය බවයි. රට වසා දැමුණු මුල් අවධික= සිටම දුගී ජනතාවට

ආහාර සහ ඉන්ධන ලැකබන බවට රජය සහති� වූ බව අග්රාමාත්යතුමා \ 

ර�ාශ �කGය.  එකස්ම,  රජය කමම වසකර් කනාවැම්බර් මාසය දක්වාම ,  රට

වසා කනාතැකබන �ාලය�දී වුවත් කනාමිකල් ආහාර සහ  LPG  සැපයීමට

තීරණය �ර ඇති බව එතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 

එපමණක් කනාව ,  මිලියන ගණනක් වන කපෞNගලි� අංශ  කස්ව�යන්ක`

කස්ව� අර්ථසාධ�  ගිණුම් ස ඳහා  රජය  සම්පූර්ණ දාය�ත්වය  ලබා  කN.

එකස්ම,  PM-ස්වනිධි කයා!ජනාක්රමය යටකත් පNධතියට අඩුකවන්ම ප්රක�ශය

තිකබන අයවලුන්ට ප්රතිලාභ හිමි ක�. 

මධ්ය ප්රකNශක= දියුණුව උකදසා ජනතාව සිය නිවසින් පිටතට යන විට යාර

කද�� පරතරයක් පවත්වා ගැනීමටත් ,  මුහුණු ආවරණයක් පැළ ඳීමටත් අවම

වශකයන් තත්පර විස්සක්වත් සබන් කයාදා දෑත් කස්දීමටත් අමත� කනා�ළ

යුතු බව අග්රාමාත්යතුමා ප්ර�ාශ �කGය. 



*****
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