
  

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ගාල්ල, වළහන්දූව වත්වත් ඉන්දීය නිවාස වයාපිය ය ම්භ ක ව වේ 

 

ඉන්දියානු නිවාස වයාපෘතියෙකය ම ල්ලය ්රදාා  යතක  වළහන්දදූවව ව ක  ඉිකන  නිවාස 50ක් 

සඳහා මුල්ගල් තැබීම 2021 කපෘතබනවාරි 15 ව  ි  ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කගෝපෘතාල් 

බාග්කල් (අතතය කකානකයන්ද), වතු නිවාස සහ ්රජා යිතතල පෘතහුකක්  නාජය අමාතය ීවවන්ද 
කතාණ්ඩමාන්ද සහ වැවිලි කර්මාන්දත අමාතය නක් ්් පෘතයෙන  ය  මැයෙතුමන්දලා අයෙන්ද සිදු කන  

ලදී.  

මහ කකාමසාරිස් කගෝපෘතාල් බාග්කල් මැයෙතුමා වික ්් වීඩිකයෝ පෘතණිවුඩයක් මගින්ද කමම අවස්ථාව 

ඇමතුකේය. වර්තමා  අභිකයෝගා මක සමකේදී ඉන්දියාව තමන්දත හැකි අයුරින්ද තවදුනත   ශ්රී 

ලංකාවත උපෘතකාන කන  බව කගෝපෘතාල් බාග්කල් මැයෙතුමා කම මදී ්රකා  කකළ්ය. ජලය සහ 

සනීපෘතානක්්ාව, කුසලතා සංවර්ධ ය, කතානතුරු තාක්් ය සහ කිෂිකර්මාන්දතය ය  ශ්රී ලංකා 

නජකේ ්රමුතතා ක්ක්්්රයන්දත අවධා ය කයාමු කනිනන්ද ශ්රී ලංකාකේ සමස්ත සමාජ-කර්ික 

සංවර්ධ ය උකදාසා සහකයෝගය ලබා දීමත ඉන්දියාව කැපෘතවී සිිත  බව එතුමා සඳහන්ද කකළ්ය. 

ඉන්දදීය අග්රාමාතය ශ්රී  කර්න්දර කමෝි මැයෙතුමා විසින්ද වතුකන ්රකශ යන්ද ම ඉිකිීමමත 

කපෘතාකනාන්දදු වූ නිවාස 10,000ක වයාපෘතියෙකය ම  ව අියන 2021 වසකර්දී කන් භ කන  බව මහ 
කකාමසාරිස්තුමා ්රකා  කකළ්ය. අභාව්රාප්ත ත කරුමුග්  කතාණ්ඩමාන්ද මැයෙතුමාකග් දාැක්ම 

අනුව  වය සහකයෝගිතා කකිීනන්ද මත පෘතදා ් ව කමම වයාපෘතියෙය කන් භ කකකනනු ඇත. 

ගාල්ල, වළහන්දදූවව ව ක  ඉිකකකන  ඉන්දදීය නිවාස වයාපෘතියෙය ඉන්දදීය නජය විසින්ද 

ඇමරිකානු කඩාලර් ිනලිය  270ක ්රදාා  යතක  ශ්රී ලංකාකේ නිවාස 50,000ක් ඉිකිීමම සඳහා 

ක්රියා මක කන ඇයෙ ඉන්දියානු නිවාස වයාපෘතියෙකය ම කකාතසකි. ක්  අතරින්ද නිවාස 4000ක් 

මධයම, ඌව, සබනගමුව සහ දාකුණු පෘතළා  ම වතුකන ්රකශ යන්ද ම ඉිකනිනන්ද පෘතවීන.   

කාමන කදාකකින්ද සමන්දවිත කමම නිවාස 50 වතුකන ්රජාව කවනුකවන්ද අිතයෙකරු ල්ලික කනග  
කකියෙයකින්ද ඉිකනනු ඇත. කමම වයාපෘතියෙය ශ්රී ලංකා නජකේ වතු නිවාස සහ ්රජා යිතතල 

පෘතහුකක්  නාජය අමාතයාං කේ මඟකපෘතන්දවීම යතක  ක්රියාවත  ංවනු ඇත.  

කමම වයාපෘතියෙය ශ්රී ලංකා නජය සමඟ ජ තා කක්න්දීය සංවර්ධ  සහකයෝගිතාවය ඉිරියත 

කග යාමත ඉන්දදීය නජය ගන්ද ා ්රය  කේ කකාතසකි. ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලංකාවත ලබා දී 



ඇයෙ සමස්ත සංවර්ධ  කධාන ්රමා ය ඇමරිකානු කඩාලර් ිලලිය  3.5ක් පෘතම  ව  අතන 

එිතන්ද ඇමරිකානු කඩාලර් ිනලිය  560ක් පෘතම  ්රදාා  කේ.  

 හ් බන්දකතාත ඉන්දියානු කකාන්දසියුලර් කජ නාල් ඩිපින්ද පී. කර්. මහතා කමම අවස්ථාකේදී 
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස ් කාර්යාලය නිකයෝජ ය කකළ්ය. පෘතාර්ලික් න්දතු මන්දී 

නාක්  ්වන් , ජායෙක ඒකාබශධතා සහ සං මඳියා කාර්යාලකේ සාමාජික කසන්දයෙල් කතාණ්ඩමාන්ද 

ය  මහ වරුන්ද දා කමම අවස්ථාවත සහභාගී විය.  

                                                                                ** 

 

කකාළඹ  

2021 කපෘතබනවාරි 15 


