
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය

කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය

ශ්රී  ලලංකයාව  පුරයා  තවත්  ආදර්ශ  ගම්මයාන    50      ක් සලංවර්ධනය  කිරීම  සඳහයා

ඉන්දියයාව සහකයයායෝගය  ලබයාකදය  .

ඉන්දියයාව සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර ශ්රී ලලංකයා රුපියල් මිලියන 600 ක මුලල්ය ආධයාර

යටකත්  ආදර්ශ  ගම්මයාන  50  ක්  තුළ  නිවයාස  1200ක්  ඉදි  කිරීම  සඳහයා

අවකබයායෝධතයා ගිවිසුම් කදකකට අද අත්සන් තබන ලද. 

ගයාම ශක්ති ආදර්ශ ගම්මයාන වල්යයාපපෘතිය යටකත් ඉදි කරන ලද සත්සුරුගම ආදර්ශ

ගම්මයානය ප්රතිලයාභීන්කගේ අයතියට පත් කිරීම සඳහයා හම්බන්කතයාටද  පවත්වන

ලද විකශේෂ උත්සවයක් අතරතුර නිවයාස සහ ඉදිකිරීම් අමයාතල්ය සජිත් කප්රේමදයාස

මමැතිතුමයා ඉදිරිකයේද ශ්රී ලලංකයාකවේ ඉන්දියයානු මහයා කකයාමසරිස් තරලංජිත් සලං සන්ධ

මමැතිතුමයා  හයා නිවයාස සහ ඉදිකිරීම් අමයාතල්යයාලංශකයේ කල්කම් බර්නයාර්ඩ් වසන්ත

මහතයා විසන් කමම ගිවිසුම් අත්සන් කකරිණ.  ඉන්දියයානු මහයා කකයාමසරිස්තුමයා

විකශේෂ අමුත්කතක් කලස කමම උත්සවයට සහභයාගී විය.

ආදර්ශ ගම්මයාන 50ක් යටකත් ඉදිකරනු ලබන කමම නිවයාස 1200,  නිවයාස හයා

ඉදිකිරීම් අමයාතල්යයාලංශය යටකත් ඉදිකරනු ලබන නිවයාස 1200 (ආදර්ශ ගම්මයාන 50)

ට අමතරව කවේ.  කම් අනුව ආදර්ශ ගම්මයාන වමැඩසටහන යටකත් නිවයාස හයා

ඉදිකිරීම් අමයාතල්යයාලංශය සමඟින් ආදර්ශ ගම්මයාන 100ක නිවයාස 2400ක් ඉදිකිරීම

සඳහයා ඉන්දියයාව සය දයායකත්වය ලබයා ද ඇත. ඉන්දියයානු මුලල්ය ප්රදයානයන් යටකත්

හිමිකරු දයායකත්වය සහිතව කමම නිවයාස ඉදි කරනු ලමැකබ.  නව අවකබයායෝධතයා

ගිවිසුම් වලට අනුව දකුණු සහ උතුරු පළයාත්හි නිවයාස 600 බමැගින් ඉදි කරනු

ලමැකබ.  අඩු ආදයායම්ලයාභී,  ඉඩම් හයා නිවයාස කනයාමමැති පිරිස් කමම වල්යයාපපෘතිකයේ

ප්රතිලයාභීන් වශකයන් ඉලක්ක කරගනු ඇත.  සසෑම ප්රතිලයාභිකයකුටම ලක්ෂ 05 ක

මුලල්ය ප්රදයානයක් නිවයාස ඉදිකිරීකම් අදියරයන්ට අදයාළව කකයාටස් වශකයන් ලබයා

කදනු ඇත.



නිවයාස ඉදිකිරීම කවනුකවන් ශ්රී ලලංකයා රජයට සහයාය වීමට ඉන්දය රජය දරන

අඛණ්ඩ ප්රයත්නය කමම වල්යයාපපෘතීන් තුලින් පිළිඹිබු කවේ.  සමස්තයක් වශකයන් ශ්රී

ලලංකයාව තුළ නිවයාස  63000    ක පමණ ඉදකරමට ඉන්දියයාව කමැප වී සට. මලල

ප්රදයානයන්          යටතත ශශ ලලකකතව නවකස ඉද කරම සඳහක ඉනදයකව ඇමරකකන තඩකලර

 මලයන 350     ක පමණ ලබක ද ඇත.

ඉන්දියයාව  කම්  දක්වයා  ශ යෝ රී  ලලංකයාවට  සලංවර්ධන  ආධයාර  වශකයන්  ඇමරිකයානු

කඩයාලර් බිලියන  3කට ආසන්න ප යෝ රමයාණයක් ලබයා ද ඇත.  එයන් ඇමරිකයානු

කඩයාලර් මිලියන 550ක් නමැවත කනයාකගවිය යුතු ප යෝ රදයානයන් වන අතර ඉතිරිය

සහනදයාය ණය ආධයාර කවේ.  ඉන්දියයාව ශ යෝ රී ලලංකයාකවේ අවශල්යතයා මත පදනම්ව

දිවයන පුරයා සය සලංවර්ධන වල්යයාපපෘතීන් ක්රියයාත්මක කිරීමට ශ යෝ රී ලලංකයාව සමග

අත්වමැල් බමැද කගන ඇත.

කකයාළඹ
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