
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය යටිතල පහසුකම්ර සංවර්ධනය උවදසා 

ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩ සහය :  ගල්කිස්ස සිට කන්දකසන්දුරය දක්වා 

දුම්රිය වස්වාව සමාරම්රභ වකවර් 

 

ඉන්දියානු ණය ආධාර යටකේ ශ්රී ලංකාවට සපයන ලද 

වායුසමීකරණය කරන ලද ඩීසල් දුම්රරිය කයාදාගනිමින්ද ගල්ිස්ස සිට 

කන්දකසන්දුරය දක්වා දුම්රරිය කස්වාව සමාරම්රභ ිරීකම්ර උේසවයක් 2022 

ජනවාරි 09 වන ින පැවැේිණ. ප්රවාහන අමාත්ය පිත්රා වන්දනිආරච්චි 

මැතිනිය කමම උේසවකේ ප්රධාන ආරාධිත් අමුේතිය කලස සහභාගී වූ 

අත්ර නිකයෝජය මහ කකාමසාරිස් ිකනෝද් කක්. කේකබ් මහත්ා ිසින්ද 

කකාළඹ කකාටුව දුම්රරිය ස්ථානකේ දී එුමියව පිළිගන්දනා ලදී.  

2.  ප්රවාහන අමාත්යුමිය සමඟ පැවති කත්ාබහ අත්රුරදී, නිකයෝජය 

මහ කකාමසාරිස්ුමා අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මැතිුමා අසල්වැසියා 

ප්රථමකයන්ද යන ප්රතිපේතියට සමගාමීව ශ්රී ලංකාව සමඟ සබඳත්ාවයන්ද 

සඳහා ලබාකදන ප්රමුඛත්ාවය පිළබඳව සිහිපේ කකේය. දුෂ්කර 

අවස්ථාවන්දහි ි ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට සහකයෝගය ලබා කදන බවට ිකද්ශ 

අමාත්ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහත්ා ිසින්ද මෑත්කදී සිදු කරන ලද 

ප්රකාශය වර්ත්මාන සන්දදර්භය ුළ අසල්වැසියා ප්රථමකයන්ද යන 

ප්රතිපේතිය යළි ත්හවුරු කරන්දනක් බව එුමා ප්රකාශ කකේය. එකස්ම, 

ජනත්ාව අත්ර සබඳත්ා වර්ධනය ිරීමට අවස්ථාව සලසා කදන අකනයෝනය 

වශකයන්ද වාසිදායි සහකයෝගීත්ාවය සඳහා මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් 



බාග්කල් මහත්ා දක්වන උනන්දදුව ද නිකයෝජය මහ කකාමසාරිස්ුමා කමහිදී 

අවධාරණය කකේය.   

3.  ප්රවාහන අමාත්යුමිය පවතින කකාිඩ්-19 වසංගත් සමය ඇුළු 

පසුගිය වසර ිහිපය ුළ ඉන්දදීය රජය ිසින්ද ශ්රී ලංකාවට ලබා දී ඇති 

ශක්තිමේ සහකයෝගය සම්රබන්දධකයන්ද සිය ස්ූතිය පළ කළාය. එයට 

ප්රතිචාර දක්වමින්ද නිකයෝජය මහ කකාමසාරිස්ුමා ප්රකාශ කකේ කමම 

වසකර්දී ද්ිපාර්ශික සබඳත්ාවය වඩාේ ශක්තිමේ ිරීමට ඉන්දියාව දැඩි 

උනන්දදුවින්ද පසු වන බව යි. ඉන්දදීය රජය කමම වසකර් ඩයස්කපෝරා ිනය 

(ජනවාරි 9) ත්රුණ ප්රජාව පිළිබඳ ිකේෂ අවධානයක් කයාමු කරමින්ද 

සමරන බව ද එුමා සඳහන්ද කකේය. ආනන්දද ිදයාලකේ සුප්රකට කද්ශනය 

ඇුළු මහේමා ගාන්දධිුමාකග් ශ්රී ලංකා සංචාරයන්ද පිළිබඳව ද නිකයෝජය 

මහ කකාමසාරිස්ුමා කමහිදී සිහිපේ කකේය.  

4.  RITES සමාගම ිසින්ද ඉන්දදීය ණය ආධාරයක් යටකේ සපයන ලද කමම 

වායු සමීකරණය කරන ලද ඩීසල් දුම්රරිය බස්නාහිර පළාත් සහ උුරු 

පළාත් අත්ර වඩා කේගවේ ප්රවාහන කස්වාවක් ලබා දීමට උපකාරී වනු 

ඇත්. වායුසමීකරණය කරන ලද දුම්රරිය සැපයීම ඉන්දියාව ිසින්ද ශ්රී ලංකාව 

ුළ ක්රියාවට නංවා ඇති දුම්රරිය වයාපෘති වලින්ද එකක් පමණි. ඉන්දදීය ණය 

ආධාරයක් යටකේ RITES සමාගම ිසින්ද මගී දුම්රරිය මැිරි සැපයීම ඇුළු 

ත්වේ වයාපෘතීන්ද කම්ර වන ිට ක්රියාේමක කවමින්ද පවතී. කමම වයාපෘතිය 

යටකේ සපයන දුම්රරිය මැිරි 160න්ද 120ක් RITES සමාගම ිසින්ද කම්ර වන 

ිටේ සපයා ඇත්. IRCON නමැති ත්වේ ඉන්දදීය සමාගමක් මහව - 

අනුරාධපුරය - ඕමන්දකේ අත්ර දුම්රරිය මාර්ග නවීකරණය ිරීකම්ර 

වයාපෘතියක් ක්රියාේමක කරමින්ද සිටියි.  

5.  ඉන්දියාව ිසින්ද ශ්රී ලංකාවට ලබා දී ඇති සමස්ත් සංවර්ධන 

සහහකයෝගීත්ාවය ඇමරිකානු කඩාලර් බිලියන 3.5කට අධික අත්ර ඒ 

අත්රින්ද ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 570ක් පමණ ආපසු කනාකගිය යුු 

ප්රදාන කේ. දුම්රරිය මාර්ග නවීකරණය ිරීම සහ නව දුම්රරිය යටිත්ල 

පහසුකම්ර නිර්මාණය ශ්රී ලංකා රජකේ සහ ජනත්ාවකග් ප්රමුඛත්ාවය අනුව 

ිවයින ුළ ඉන්දදීය රජකේ සංවර්ධන කළකඹහි වැදගේ අංශයන්ද කේ.  



 

*** 

 

කකාළඹ 

2022 ජනවාරි 09  


