
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

මහ කකාමසාරිස්ුමාකේ උතරු සහ නැකෙනහිර සංචාරය  - කදවන ිනය 

 

මහ කකාමසාරිස්ුමාකේ උතරු සහ නැකෙනහිර සංචාරකේ කදවන ිනකේදී සංස්කෘතික, 

ශිෂ්ටාචාරමය, කාලීන සහ වාණිජ කකෂ්ත්රයන්දහි සඳතතා කකකරහි වැි  වවාානයක ලඳා දී 

තිබිණ.  

2. මහ කකාමසාරිස්ුමා කන්දකසන්දුකර් වරාය කවත කොස් ඉන්දදීය රජකේ ඇමරිකානු 

ක ාලර් මිලියන 45.27ක ආාාරයක යටකත් එහි සිදු කකරන ප්රතිසංසක්රණ වයාපෘතිය දැක 

ඳලා ෙත්කත්ය. එම වයාපෘතිය වවසන්ද  ප ප  කන්දකසන්දුකර් සිට ඉන්දියාව දකවා භාණ්  

සහ කඳෝට්ටු ප්රවාහනයට වවස්ථාව සැලකසනු ඇත.  

3. මහ කකාමසාරිස්ුමා පලාලි ගුවන්දකතාුපකළ් ද සංචාරයක නිරත විය. යාපනය සහ 

කචන්දනායි වතර ගුවන්ද ෙමන්ද නැවත ආරම්භ කිරීමට සහ පලාලි ගුවන්දකතාුපළ ශ්රී ලංකාව 

ුළ ගුවන්ද ප්රවාහන කටුතු සතහා නැවත විවෘත කිරීමට ශ්රී ලංකා රජකේ දාදානම වතරුර මහ 

කකාමසාරිස්ුමා ජාතයන්දතර ගුවන්දයානා සතහා එහි ඉිකර තිකඳන පහ කම් දැක ඳලා 

ෙත්කත්ය. ජාතයන්දතර ගුවන්දෙමන්ද කකාවි්-19 වසංෙත තත්ත්වය කහ්ුකවන්ද ප ගිය වසකර්දී 

නවතා දමන ලදී. ශ්රී ලංකාකේ වපනයන ඉන්දියාවට සහ ඉන්දියාව හරහා කවනත් ෙමනාන්දත 

කවත යැවීම වැනි කවළත කටුතු ප්රවර්ානය ඇුු ඉන්දියාව සමඟ ගුවන්ද ෙමන්ද ඉහළ 

නැංවීම සතහා දැනට පවතින සහ ඉිරියට වර්ානය වන වවශ්යතාවයන්ද හමුකේ ගුවන්ද 

කතාුපකළ් යටිතල පහ කම් පුුල් කිරීම සම්ඳන්දාකයන්ද ද මහ කකාමසාරිස්ුමා සාකච්ඡා 

කකළ්ය.   

4. ප්රමු  කපකළ් වයාපාරික භවුන්ද සමඟ මහ කකාමසාරිස්ුමා උදනසන ආහාරය වතරුර සිදු 

කළ සාකච්ඡාකේදී ප්රාකයෝගික කයෝජනා සකසක ඉිරිපත් විය. යටිතල පහ කම්, ඳලශ්කතිය 

සහ නිෂ්පාදන, කුසලතා සංවර්ානය, කෘෂිකර්මාන්දතය සහ ආහාර සැක ම්, ධීවර සහ 

සංචාරක කර්මාන්දතය වැනි කකෂ්ත්රයන්දහි ඉන්දදීය ආකයෝජන ප්රවර්ානය කිරීම වැනි කයෝජනා 

ඒ වතර විය. වකනයෝනය වශ්කයන්ද වාසිදායි එවන්ද සියු  කයෝජනා සතහා සහකයෝෙය ලඳා 

දීමට ඉන්දියාව දාදානම් ඳව මහ කකාමසාරිස්ුමා කමහිදී වවාාරණය කකළ්ය. 

කන්දකසන්දුකර් වරාය සහ පලාලි ගුවන්ද කතාුපළ පුුල් කිරීම හරහා මුහුදු සහ ගුවන්ද 

ප්රවාහනය ඉහළ නැංවීම කලාපයට වැි  ආර්ික වාසි සහ කසෞභෙයය කෙන කදනු ඇති ඳව 

මහ කකාමසාරිස්ුමා ප්රකාශ් කකළ්ය.  



5. මහ කකාමසාරිස්ුමා යාපනය නෙරාධිපති වී. මනිවන්දනන්ද මැතිුමා හමු  ප වතර එුමා 

සමඟ ඉන්දදීය ප්රදාන යටකත් ඉිවන යාපනය සංස්කෘතික මායස්ථානකේ සංචාරයක නිරත 

විය. කමම උස් කුුණ ඉන්දියාව සමඟ තිකඳන සමීප ෙෘහනිර්මාණාත්මත සහ සංස්කෘතික 

සඳතතා පිළිඹිබු කරයි. කමම සංස්කෘතික මායසථ්ානය ශිෂ්ටාචාරමය උරුමය සහ කදරට වතර 

ඉතා සමීප සඳතතා වර්ානය කරවන ජනතා කකන්දීය සංස්කෘතික රියාකාරකම් 

මායස්ථානයක කලස රියාත්මක වීමට නියමිතය. එම මායස්ථානය විවෘත කිරීකමන්ද ප  

ඒකාඳද්ා කළමනාකාරීත්වය යටකත් එහි රියාකාරීත්වයට වදාළ විවිා පැතික  යනාිය මහ 

කකාමසාරිස්ුමා කමහිදී සාකච්ඡා කකළ්ය.  

6. යාපනය මහජන පුස්තකාලකේ පිවි ම වභියස පිහිටා ඇති ඉෙනීමට සහ දැනුමට වධිපති 

සරස්වතී කද්විය සහ මහා කවි තිරුවල්ලවුර් ුමාකේ පිළිරූ කවත මහ කකාමසාරිස්ුමා 

උපහාර දැකවීය. එුමා ඉන්දියාව සමඟ භාෂාමය, සාහිතයමය සහ වායාපනික සඳතතා 

නිරූපණය කකරන පුස්තකාලීය ඉන්දියානු කකන්දරය කවත ද ගිකේය. ඉන්දියානු වයවස්ථාකේ 

පියා කලස සැලකකන සහ වඩු වරප්රසාදලත්  ුතර ප්රජාවකේ වයිතිවාසිකම් කවනුකවන්ද සටන්ද 

වැි ආචාර්ය බී. ආර්. වම්කඳ්කාර් මැතිුමාකේ ජීවිතය සහ කස්වාව විදහා කපන්දවමින්ද 

ඉන්දියානු කකන්දරය සිදු කර ඇති කෙෞරවනීය ස්මරණයන්ද මහ කකාමසාරිස්ුමා වෙය 

කකළ්ය. එුමා හිටපු ඉන්දදීය ජනාධිපති ආචාර්ය ඒ. පී. කේ. වබ්දදුල් කලාම් මැතිුමාකේ 

පිළිරුවට ද පුෂ්කපෝපහාර දකවීය.  

7. යාපනය රාමනාදන්ද විදයාලකේ පාසල් කො නැගිලි විවෘත කිරීකම් උත්සවකේදී ශ්රී ලංකාකේ 

මානව සම්පත් සංවර්ානය කිරීමට ඉන්දියාව දකවන සමීප සහකයෝගීතාවය කපන්දනුම් කරන 

ලදී. සාමාජීය, ආර්ික සහ කද්ශ්පාලන සාාාරණත්වය සහ සමානාත්මතාවය තහවුරු කිරීම 

සහ සියු  කදනා ඇුළත් වන සංවර්ානයක කවනුකවන්ද විකශ්්ෂකයන්දම ෙැහැණු දරුවන්ද සහ 

කාන්දතාවන්ද කවනුකවන්ද ගුණාත්මක වායාපනකේ වැදෙත්කම මහ කකාමසාරිස්ුමා කමහිදී 

වවාාරණය කකළ්ය.  

8. යාපනකේ ඉන්දදීය කකාන්දසිුතලර් කජනරාල්ුමා විසින්ද පවත්වන ලද ිවා කභෝජන 

සංග්රහයක වතරුරදී මහ කකාමසාරිස්ුමා ප්රමු  කපකළ් මාායකේදීන්ද කිහිප කදකනකු සමඟ 

වදහස් හුවමාරු කරෙත් වතර ප්රජාතන්දත්රවාදය උකදසා කතා කිරීකම් සහ වදහස් ප්රකාශ් කිරීකම් 

වැදෙත්කම කමහිදී සාකච්ඡාවට ඳුනන්ද විය. කකාන්දසිුතලර් කජනරාල් කාර්යාලය සමඟ මාාය 

නිරන්දතරව ෙනුකදනු කිරීම සතහා කේිකාවක ස්ථාපනය කිරීකම් කයෝජනාව කමහිදී 

සාදරකයන්ද පිළිෙන්දනා ලදී.  

9. මහ කකාමසාරිස්ුමා ශ්රී ලංකාකේ වැදෙත් ජනජනීය ස්ථාන වතරින්ද එකක වන නල්්ර් 

කන්දදස්වාමි කකෝවිල වැත පුදා ෙත්කත්ය. එුමා ශ්රී ලා කසෝම න්දදර නානසම්ඳන්දා පරමාචර්ය 

ස්වාමිෙල්ුමා ට සහ වකනකුත් ප්රාාන හින්දදු ආායාත්මික නායකයන්දට බුහුමන්ද දකවා 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව වතර සහ කදරකටහි ජනතාව වතර සාම්ප්රදායිකව මිත්රශීලලී සහ සමීප 

සඳතතා ශ්කතිමත් කිරීමට ෙන්දනා ප්රයත්නයන්දට ආශිර්වාදය ප්රාර්ථනා කකළ්ය.  



10. මහ කකාමසාරිස්ුමා, ආරකෂක ඳලකා වණකදන නිලාාරී කම්ජර් කජනරාල් ප්රියන්දත 

කපකර්රා මැතිුමා සහ ශ්රී ලංකා හමුදාකේ වකනකුත් කජයෂ්න නිලාාරීහු ඉන්දදීය සාම සාාක 

හමුදා ස්මාරකය කවත කොස් ශ්රී ලංකාකේ සාමය කවනුකවන්ද සිය ජීවිත පරිතයාෙ කළ ඉන්දදීය 

හමුදා විරුවන්දට සිය උත්තමාචාරය පළ කළහ. ඉන්ද වනුරුව යාපනය ආරකෂක ඳලකා 

මූලස්ථානකේදී කකටි හමුවක පැවැත්විණ. වපකේ කපාදු කලාපකේ ආරකෂාව ඉහළ නැංවීමට 

දායකත්වය ලඳා කදන කදරකටහි හමුදාවන්ද වතර වර්ානය වන  සහකයෝගීතාවය පිළිඳතව මහ 

කකාමසාරිස්ුමා සහ විකශ්්ෂ ඳලකා වණ කදන නිලාාරිුමා සාකච්ඡා කළහ.  

11. මහ කකාමසාරිස්ුමා යාපනකේ ඉන්දදීය කකාන්දසිුතලර් කජනරාල් කාර්යාලකේ නිලාාරීන්ද 

සහ ඔවුන්දකේ පවුල්වල වය සමඟ වදහස් හුවමාරු කර ෙත් වතර සනම කකෂ්ත්රයකම ඉන්දදු-ශ්රී 

ලංකා සඳතතා ප්රවර්ානය කිරීමට ඔවුන්ද සිදු කරන කාර්යභාරය සතහා සිය ස්තතිය පළ 

කකළ්ය.  

 

*** 

කකාළඹ  
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