
ඉන්දියානු මහ කකොමසාරිස් කාර්යාලය 

 කකොළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

මහනුවර, පුස්සැල්ලාව සරස්වතී මධ්ය මහා ිදදයාලය නකරකර ය රීම ම සාහා 

ඉන්දීය සහාය - නව කගොඩනැගිලි සාහා මුල්ගල් තැකේ 

2018 අග ෝස්තු මස 10 වන දින පැවති ව ගේෂ උත්සවයකදී මහනුවර දිස්ත් රික්කයකග  

පුස්සැල්ලාව සරස්වතී මධ්ය මහා ව්යාලග  නව ග නැනැලි ඉ ි දිරීම ම සාහා ් රී ලාකාග  

ින්දීය මහ ගකනමසාරිස්  රු ත්රාජිත් සා සන්ධු මැතිතුමා, අධ්යාපන රාය අමාත්ය  රු 

වී. රාධ්ාක රිෂ්න් මැතිතුමා සහ මධ්යම පාාත් කෂිකක්මම සහ ්මිා අධ්යාපන අමාත්ය 

 රු එම්. රාගම්ෂ්වරන් මැතිතුමා වසන් මුල් ල් ත්බන ලදී. 

පා්ම ඉගම්න්තු මන්ත් රීවරුන්, මධ්යම පාාත් සාා සාමාජිකිනන්, ් රී ලාකා රග  ලධලධ්ාම න්, 

වදුහල්පතිතුමා සහ ගුරුාවතුන්, පාසගල් සසුන් සහ ආදි සසුන් ඇතුළු ව්ාල පිරිසක්කය 

ගමම අවස්ථාවට සහාාගී වය.  

් රී ලාකා රුපියල් මි ඉයන 96ක ින්දීය ප ර්ානයක්කය යටගත් ගමම වදුහල නවීකර්ය 

ගකගරන අත්ර අලුගත්න් ිදිගකගරන ග නැනැලි ඉ සාහා ව්යා ාර, ගේ්නා ්ාලා සහ 

ගුරු ලධවාස ඇතුාත් ග . එගස්ම ගමම වයාපෂතිය යටගත් වදුහගල් ්ැනට පවතින 

ග නැනැලි ඉවල බිත්ති සහ ත්ාප්ප අලුත්වැඩියා රීම ම, කා්මයාල සහ ගත්නරතුරු 

ත්ාක්කයෂ් උපකර් සහ  ෂහ ාාණ්ැ යනාදිය සැපයීම ගමන්ම ව්යාලයීය ක රීැා පියය 

සම්පූ්ම්ගයන්ම නවීකර්ය රීම ම සදු ගකග්ම.  

ගමම වයාපෂතිය වගේෂගයන්ම අධ්යාපන ක්කයගෂ්ත් රය තුා නත්ා ගක්කයන්්රීය සාව්මධ්න 

වයාපෂතීන් ක රියාවට නැාවීම සාහා ් රී ලාකා රය සමඟ සහගයෝලිත්ාවගයන් කටයුතු 

රීම මට ින්දීය රය ්රන ප රයත්නග  ගකනටසරී. අධ්යාපන ගක්කයගෂ්ත් රය තුා සාව්මධ්න 

සහගයෝගීත්ාවය යටගත් ින්දීය රය ් රී ලාාගක්කයය ෂ්ෂය ෂ්ෂයාවන්ට ් රී ලාකාව සහ 

ින්දියාව තුා අධ්යාපන කටයුතු සදු රීම ම සාහා ෂ්ෂයත්ව ලබා ග්න අත්ර පාසල් 

ිදිරීම ම සහ නවීකර්ය රීම ම, පාසල් සාහා  ගත්නරතුරු ත්ාක්කයෂ් පහසුකම් සහ 

ව්යා ාර උපකර් ලබාදීම, ිා  රසී ාාෂා සහ ගවනත් පුණු ව වැැසටහන් පැවැත්වීම 

යනාදිය සදු කරින. ් රී  ලාකාවට සාව්මධ්න ආධ්ාර ව්ගයන් ින්දියාව ඇමරිකානු ගැනල්ම 

බි ඉයන 3 ක්කය පම් ලබා දී ඇති අත්ර එිනන් ඇගමරිකානු ගැනල්ම මි ඉයන 550 ක්කයම නැවත් 

ගනනග වය යුතු ප්ර්ානයන් ග  

***** 

ගකනාඹ 

2018 අග ෝස්තු 10 


