
Free school bus service starts with passenger bus donated by People's Leasing 

to Seruwila 

People’s Leasing donated a passenger bus to Seruwila Community Development Foundation as a 

CSR project to overcome the difficulties faced by Seruwila school children when travelling to 

school.  

Recently the new bus service has been handed over to the use of school children under the guidance 

of Ven.Aludeniye Subodhi Thero, the Chief Incumbent of the Seruwila Mangala Rajamaha Vihara 

and Chairman of Seruwila Community Development Foundation. 

The foundation runs this bus service at a free of charge as a noble social care. This bus service 

covers many areas like Sumedhankarapura, Seruwila, Nelumgama, Kawantissapura, 

Mahindapura, Somavathy Road, Arippu Junction etc. Over 200 school children from Seruwila 

Maha Vidyalaya, Seruwila Primary School, Mahaweligama Primary School and Mahaweligama 

Primary School will be benefitted from this service. 

This initiative was taken by PLC by taking into consideration the hardship faced by the students 

of the area due to lack of transportation and the threat they face from wild elephants when they 

walk to school. 

The project was highly appreciated by the Seruwila community. 

 

 



  



පීපල්ස ්ලීසිං සමාගමමන්මසේරුවිලටපරිත්යාග කරන ලද මගී බස ්රථමේමනොමිමල් පාසල් 

බස ්රථමසේවාව ඇරමේ. 

 

ස ේරුවිල අවට ප්රසශයන්හි පා ල් සිසු්හට, දෛනිකව පා ල් නාසේදී මුහුණ දීමට සිදුවන දුෂ්කරතා 

මඟහරවා ගැනීම  ඳහා පීපල් ් ලීසිිං  මාගසේ  මාජ  ත්කාර වයාපෘතිනක් සල  ස ේරුවිල ප්රජා  ිංවර්ධන 

පෛනමට පරිතයාග කරන ලෛ මගී බ  ් රථසේ අභිනව මිංගල ගම්හවාරන පසුගිනෛා එම ගේවාසී්හසේ 

දූෛරුව්හසේ  හභාගීත්වසන්හ සිදුවින.  
 

ස ේරුවිල මිංගල රජමහා විහාරාධිපති හා ස ේරුවිල ප්රජා  ිංවර්ධන පෛනසේ  භාපති පූජය අලුසෛණිසේ 
සුසබෝධි  ්වාමී්හවහ්හස ේට නිළ ව යසන්හ භාරදු්හ සමම බ ් රථන උ්හවහ්හස ේසේ අනුයා නාව හා 
මගසප්හවීම මත පා ල් සිසු්හසේ පරිහරණන  ෛහා සිසු අයිතිනට පත් කර ඇත.  

ඒ අනුව, ස ේරුවිල ප්රජා  ිංවර්ධන පෛන ම හරහා සමම බ ් රථ ප්රවාහන ස ේවාව උතුේ  මාජ  ත්කාරනක් 

සල  ඉදිරිසේදි සනොමිලසේ ප්රසශයවාසි සිසු්හට පවත්වාසගන නනු ලබයි. සුසේධිංකරපුර, ස ේරුවිල, 

සනලුේගම, කාව්හති ් පුර, මි්හෛපුර, ස ෝමාවතී පාර  හ අරිප්පු හ්හදින ආදී දුෂ්කර ගේමාන රැ ක් 
ආවරණන වන පරිදි සමම බ ් රථ ස ේවාව සිසු ෛරුව්හට දෛනිකව ක්රිනාත්මක සේ. ස ේරුවිල මහා 

විෛයාලන, ස ේරුවිල ප්රාථමික විෛයාලන, වැලිගම විෛයාලන  හ මහවැලිගම ප්රාථමික විෛයාලන නන 

විෛයාලන්හි ඉසගනුම ලබන 200 කට අධික සිසු ෛරුව්හට සමම පහසුකම හරහා නහපත  ැළස ේ. 
 

ස ේරුවිල ප්රසශයන අවට වන අලි තර්ජනසන්හ පීඩා විඳින සිසු සිසුවින්හට අලිමිංකඩවල් හරහා පාගමනි්හ 

 හ පාපැදි වලි්හ පා ල් නෑමට සිදුව තිබු අවිරතාවට පිළිනමක් සල  පීපල් ් ලිසිිං  මාගසේ පූර්ණ මූලය 

ෛානකත්වසන්හ සිදු වු සමම වයාපෘතින ස ේරුවිල ප්රජාවසේ ඉමහත් ප්ර ාෛනට ලක්වින.  

  

  



 


