
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

සියවස�ට වඩා පැරණි ජනාකීර්ණ නිවාස සහ කවළ දසැල් නවී�රණය

�රමින් 

ටාටා හවුසින් සමාගම One Colombo ප්රතිසංවර්ධන ව්යාපෘතික/ පළමු

අදියර සම්පූර්ණ �රයි; 

ප්රතිලාභී පවුල් 740ක් : රුපියල් මිලියන 7000� ආකයා;ජනයක් 

ක�ාම්පඤ්ඤ  වීදිය  ප්රතිසංවර්ධන  ව්යාපෘතික/ පළමු අදියර  යටකත්

ඉදි�ළ නාගරි� නිවාස ඊක/ දින ගරු අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා

අතින් ජනතා අයිතියට පත් ක�රිණ .  මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන

අමාත්ය ගරු පාඨලී චම්පි� රණව� මැතිතුමා ,  විදුලිබල,  බලශක්ති සහ � 

යාපාර  සංවර්ධන අමාත්ය ගරු රවි �රුණානාය� මැතිතුමා ,  ශ්රී ලං�ාක�

ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් ගරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා, පාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රී

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමා, ටාටා හවුසින් සමාගකම් �ළමනා�ාර අධ්යක්ෂ

සහ ප්රධාන විධාය� නිලධාරී සංකT දත් මහතා  සහ තවත් සම්භාවනීය

අමුත්තන් රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය. කමහිදී සියලු නවීන පහසු�ම්

වලින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවාස පවුල් 626ක් කවතද මනා කලස ඉදි

�රන ලද කවළ  ඳ සැල් කවළඳ සැල් හිමියන් 114ක් කවතද බාර කදන

ලදී.  කම් සඳහා සිදු �රන ලද ආකයා;ජනය රුපියල් මිලියන 7000ක් පමණ

ක�. කමය ටාටා හවුසින් සමාගම විසින් සිදු �රන ලද සුවික]ෂී ව්යාපෘතියක්

වන අතර එමගින් ප්රකaශක/ දැනටමත් ජීවත් වන ජනතාව , වැඩිදියුණු �රන



ලද යටිතල පහසු�ම් වලින් සමන්විත නිවාස සංකීර්ණය� නැවත පදිංචි

�රන ලදී. 

උත්සව  සභාව  ඇමතූ ශ්රී ලං�ා  අග්රාමාත්ය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ

මැතිතුමා  දිගු �ාලයක් පුරා  ඉන්දීය  රජය  විසින් ලබා  කදන  සංවර්ධන

සහකයා;ගීතාවය සම්බන්ධකයන්  සිය ස්තූතිය පළ �කlය.  පාස්කු ඉරුදින ත් 

රස්ත ප්රහාරකයන් අනතුරුව ඉන්දීය අග්රාමාත්ය නකර්න්ද්ර කමා;දි මැතිතුමා ශ්රී

ලං�ාවට පැමිණි බවද එම සංචාරය ශ්රී ලං�ාව පිළිබ ඳ ජාත්යන්තර වි]වාසය

ඉහළ නැංවීමට විශාල කලස උප�ාරී වූ බවද රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා

වික]ෂකයන් සඳහන් �කlය. කදරට අතර සම්බන්ධීතාවය සහ ජනතාව අතර

පවතින බැඳීම  තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇතැයි එතුමා  වි]වාසය පළ  

�කlය. 

ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස්තුමාද කමම අවස්ථාව ඇමතූ අතර එතුමා කමම

ව්යාපෘතිය ක්රකමා;පායි� සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් කලස නම් කිරීම පිළිබඳව ශ්රී

ලං�ා රජයට සිය ස්තූතිය පළ �කlය.  කමම ව්යාපෘතිය,  ඉන්දියානු සමාගම්

තුළ ශ්රී ලං�ා ආර්ථි�ය පිළිබ ඳ පවතින වි]වාසය පිළිඹිබු ක�කරන තවත්

එක් අවස්ථාවක් බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා කපන්වා දුන්කන්ය .  ඉන්දියාව සහ

ශ්රී ලං�ාව ක�ගකයන් නාගරී�රණය කවමින් බවතින බව පැවසූ එතුමා

කදරකටහි නගර ,  සියල්ලන්ම ඇතුළත් වන පරිදි සහ තිරසාර අයුරින් සුහුරු

කලස සංවර්ධනය කිරීම වැදගත් වන බවද අවධාරණය �කlය. 

ශ්රී ලං�ාව  තුළ  ප්රචලිත  නාමයක් වන  ටාටා  සමාගම  ඇමරි�ානු

කඩාලර් බිලියන  100�ට  වැඩි වාර්ෂි�  ආදායමක් සහිත   කලාව  පුරා

100�ට වැඩි රටවල් ගණන� ව්යාප්ත වී ඇති කගා;ලීය සමාගමකි .  1961

වර්ෂක/ සිට ටාටා  සමාගම ශ්රී ලං�ාව තුළ ප්රවාහන ,  සන්නික�දන සහ

ආගන්තු� සත්�ාර ආදි විවිධ ක්කzත්ර තුළ සිය ව්යාපාර �ටයුතු සිදු �රයි.  
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