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බට�ර පළාෙ� ෙකොළඹ �ස�්�කෙ� ෙහේවාග� ෙකෝරලෙ� පාෙ$%ය ආදාය� )ළධා+ 
ෙකො,ඨාශෙ� උ0ගහ ප�1ෙ� අංක 431 සහ 432 දරණ ගාමෙසේවක ෙකො,ඨාශෙ� 
�ව�:;ය(ෙකොටස�) ග�වල :�;යා >ද පහත සදහ? අ@A? මා�� > BයCම පෙ$ශ, 
 

උ1රඋ1රඋ1රඋ1රටටටට - �ව�:;ය ගම සහ බස්නා�ර හා සබරගFව අතර> පළා� මා�ම(කැළH ගෙග� මධI 
ෙJඛාව) LයIී� ෙNද කරන ල�ෂIෙ� Bට එQ පළා� මා�� ඔසේසේ කැළH ගග හා �තාවක 
ගෙග� ෙදෙමෝය මැද ද�වා නැෙගන�ර ෙදසට අ�නලද ෙJඛාවS? 
 

නැෙගන�රටනැෙගන�රටනැෙගන�රටනැෙගන�රට - අවසාන වශෙය? සදහ? කරන ලද ල�ෂIාෙ� Bට,  ඉහත Q පළා� මා�� 
ඔස්ෙසේ (එන� �තාවක ගග හා ගැටහැ�ත ඔෙය� මධI ෙJඛා) ගැටහැ�ත ඔය හා SAමැ; 
ඇෙල� ෙදෙමෝය මැද ද�වා නැෙගන�ර ෙදසට අ�න ලද ෙJඛාවS? 
 

දදදදVVVVණට ණට ණට ණට - අවසාන වශෙය? සදහ? කරන ලද ල�ෂෙ� Bට, පළා� මා��(SAමැ; ඇෙල� මධI 
ෙJඛාෙ� ෙකොටස�) ඔස්ෙසේ නගර සW�ෂණ 108843 දVZ මා�ම හFවන 1[ )Aත ෙදසට, 
බට�ර ෙදසට හා නැෙගන�ර ෙදසටද එතැ? Bට එQ මා�� ඔස්ෙසේ SAව?ෙදොළ ඇෙල� මධI 
ෙJඛාව හFවන 1[ බට�ර ෙදසටද එතැ?Bට එQ ඇෙල� මධI ෙJඛාව ඔස්ෙසේ අ\සස්ාෙ�]ල 
Bට පා^�ක ද�වා > ජල\^` ස�ෙපේශණ  මාJගෙ� ආර�aත පෙ$ශෙ� මධI ෙJඛාව 
හFවන1[ උ1[ ෙදසටද හා බට�ර ෙදසටද එතැ?Bට එQ ආර�aත පෙ$ශෙ� මධI ෙJඛාව 
ඔස්ෙසේ පැරH �ව�:;ය සbපාර�ෂක මcඩල නගරෙ� නැෙගන�ර �මාව හFවන 1[ )Aත 
ෙදසට ද එතැ? Bට එQ �මාව ඔස්ෙසේ උඩයාය ඇෙල� මධI ෙJඛාව හFවන 1[ දVZ ෙදසට 
හා )Aත ෙදසට ද එතැ?Bට එQ ඇල ඔස්ෙසේ නගර සW�ෂණ 107808 වැ?ෙන� බට�ර මා�ම 
(එ]ස්ට? ව1 යාෙ� බට�ර මා�ම ) ද�වා නැෙගන�ර ෙදසට ද එතැ? Bට එQ බට�ර මා�ම 
ඔස්ෙසේ හා] ෙදොෙල� මධI ෙJඛාව හFවන 1[ දVZ ෙදසට ද එතැ?  Bට හා] ෙදොෙල� මධI 
ෙJඛාව ඔස්ෙසේ �ව�:;ය ඇෙල� මධI ෙJඛාව ඔස්ෙසේ රදාලෙග Vfර ඇෙල� මධI ෙJඛාව 
හFවන 1[ බට�ර හා )Aත ෙදසටද එතැ? Bට එQ ඇල ඔසේසේ 1?ෙමෝදර පාෙJ මධI 
ෙJඛාව හFවන 1[ බට�ර ෙදසට අ�න ලද ෙJඛාවS?ද 
 

බට�රබට�රබට�රබට�රටටටට - අවසාන වශෙය? සදහ? කරන ලද ල�ෂෙ� Bට 1?ෙමෝදර පාෙJ මධI ෙJඛාව 
ඔස්ෙසේ  �ව�:;ය ඇෙල� මධI ෙJඛාව ද�වා උ1[ ෙදසටද එතැ? Bට �ව�:;ය ඇෙල� 
මධI ෙJඛාව ඔස්ෙසේ Wපලාව ඇෙල� මධI ෙJඛාව ද�වා ඊසාන ෙදසට ද එතැ? Bට W:ලාව 
ඇෙල� මධI ල�ෂය ඔස්ෙසේ  432156 වැ) නගර සW�ෂනය වන ෙප?A� ව1 යායෙ� දVZ 
මා�ම හFවන 1[ උ1[ ෙදසටද එතැ? Bට එම දVZ මා�ම ඔස්ෙසේ 54364 වැ) නගර 
සW�ෂණෙ� දVZ මා�ම ද�වා උ1[ ෙදසට ද එතැ? Bට 54364, 54354, 54353 හා 54344 
දරන නගර සW�ෂණවල දVZ මා�� ඔසේසේ �ව�:;ය ගෙ� බට�ර මා�ම ද�වා බට�ර 
ෙදසට ද  එතැ? Bට එම බට�ර මා�ම ඔසේසේ පෙ$ශෙ� උ1[ �මා ආර�භක සථ්ානය ද�වා 
උ1[ ෙදසට, නැෙගන�ර ෙදසට හා නැවත� උ1[ ෙදසට අ�න ලද ෙJඛාවS?ද  
 

මා��ෙ�. 


