¨ëÇæ¸çªÈ ¼úÌàºèò¨à¨àïÆà ¢ºèÍÌÆ

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය ත ළ බ ලදල්ක්කයව යදපාරද ත ම භය ත යේ
1922 ර්ව දී ත. එ ට ප්රධාද
ොමසදරිස් ධූ ත ්ැරු බ්රුක්කය එළිතට් මහතද ේ මඟ පාරන්වීම හද උපාර ්ස් මත කුරුණෑගල දිසදපාරති සිටි
සුදු ජදති ශ්රීම ග රීභය ට්ලර් මහතද ේ
ෝගදමී ග තන් ම භය
ටයුළ  Ìèó—Æ.. 1950 ්ශ
දී
කුරුණෑගල දිසද ලදල්ක්කයව සංගමත පිහිට වු අත ‚ පාරබමු ස දපාරති තද යේ
¦à.¦Š.›.සැන්ඩ්ස්
මැතිළ මදත. පාරබමු දිසද
ොමසදරිස් තද යේ
¦Š.ï¨à.›.මැන්ඩිස් මහතදත.
පාරබමු දිසද ්වු ¡åÚ.Ÿ.නුග ල අදි ද භයළ මද ේ අනුග්රහ  ග තන් 192 ස ර්දි පාර ග ලදි .1931
ස ර්දි MIDLAND TRIB (මිඩ්ලෑන්ඩ් ට්රිබ්) මින් පාරබමු ලදල්ක්කයව සමදජත ම භය
ඇත. 1933
ස ර්දි WOODLAND ROVERS මින් ත ග මද  ලදල්ක්කයව සමූහතක්කය ම භය
එත භය ්ක්කයදම
ÀÉºàÉåïª¾ Æ¾ê ÈÂ¾ ¡ºÇ, ¡åÇŠÃïÆà Ìè´ Äçº¨à É¾ºëÇæ ¦Íè ¾èÆÄêÉå¸¾à ïÈÌ ¡ÃåÉÀòåÀàº ïÄåÍÄ† ¡Èè
Ô¾à¾å ÄÍºå ¼ûÚ« ¨åÈÆ¨à Äå¾É¨ ÂåÈ¼¨àË ¡å®åÚÆÉÇÆå ïÈÌ ïÌàÉÆ ¨Ç¾ È¼û.

13 ලං ද මද  ලදල්ක්කයව සමුළු කුරුණෑගල මදලිගදපිටි
කුරුණෑගල ‘ජිභය ්වු ’ පාරැැ ගවීම වි ශේව සිද්දිතකි.

දි පාරැැ ගවීම වි ශේව සිද්දිතකි. 1972 දී

1976.02.26 ැනි දි කුරුණෑගල ලදල්ක්කයව මූලස්ථද ත ශ්රී ලං ද අග්රදණ්ඩුකා ද විලිතභය ගොපාරලවල
උළ මදණන් විසින් විෘත
ඇත. භය ්ක්කයද එම ගොඩ ැගිලවල දිසද මූලස්ථද ත ලස පාරරිහ ණත
නු
ලැ බ්.
 ජදති ලදල්ක්කයව ජභය ලෝරිත පාරැැ ගවීම හද 29  මද  ලදල්ක්කයව සමුළු පාරැැ ගවීම මන්ම
ජදති මට්ට මන් සිදු
සෑම අස්ථද දීම කුරුණෑගල දිසද ේ ලදල්ක්කයවයින් ේ වි ශේව ්දත  ගත
ලලදදී ඇත.
ර්ග අඩි 700 පාරමණ ඇති ලදල්ක්කයව බ්සැල කුරුණෑගල සිංහ සදමදජත විසින් ත ද පාරරිතයදග
ඇත.
200 ස ර්දි B.P. ළ මද ේ 1 9 
දීත.

ජන්ම දි

සැමරී භය උ ගසත් පාර ගද ඇ ග  ග කුරුණෑගල දිසද ේ

2009 ස ර්දි ජදති ලදල්ක්කයව සති
සමද භය
ලදල්ක්කයව රැළිතක්කය් මම දිසද ේ පාර ගද ඇත.

උ ගසත පාරැැ ගවීම මන්ම ප්රථම තදට පාරබද ග

2010 ස ර්දි න්තරු ලදභී පාරෝත යින් අතරින් ශ්රී ලං ද ේ ් ස්ථද ත හිමිවී තිිම් ඉතද ැ්ග ගත.
ණ්ඩුඩදතභය 03 ක්කය ම භය යේ ලදල්ක්කයව ටයුළ  භය  විට සමූහ 70 ්‚ පාරෝත ලදල්ක්කයවයින් 1100 ක්කය්‚
ලදල්ක්කයවයින් 1300 ්‚මද  ලදල්ක්කයවයින් 5 ්‚ දත
දයි ද ෝ 105 ් සමන්විතයි.
අධායදපාර
්පාරදර්ත භයන්ළ  ේ සහ තෝගත අති දිසද ළ බ ප්රදථමි අංශ
රුරු ළ න්ට ලදපාර
මට්ටමින් ලදල්ක්කයව හුණු ලලදදීම නිසද පාරදසලව ළ බ විවත සමගදමී ටයුළ  ලින් ඩද ග ජ ප්රිත
ක්රිතද ද භය ලස පිළි ග තිමතම ග අධායදපාර නිල්දරීන් ේ හද ්මදේපිතන් ේ සහ තෝගත ලැමතම ග
සුවි ශේෂී අස්ථදක්කය ලස හදුන්ද දිත හැකිත.

