
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

මහ ව ොමසොරිස්තුමො ඇුළු තිවදවනකුවෙන් සමන්ිත 

 ණ්ඩොයමක් තමිල් නොඩු සහ පුදුවේරි සංචොරය  නිරත වේ 

 

 ශ්රී ලං ාකේ ඉන්දීය මහ ක ාමසාරිස් ශ්රී ක ෝපාල් බාග්කල් 

සහ ඉන්දීය මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලකේ තවත් නිලධාරීන්ද 

කෙකෙකෙක් 2021 කොවැම්බර් 21-24 ිෙයන්දිි තමිල් ොඩු සහ 

පුදුකේරි සංචාරය  නිරත වූහ.  

2. මහ ක ාමසාරිස්ුමා තමිල් ොඩුකේී එි ආණ්ඩඩු ාර ආර්. 

එන්ද. රවි මහතා හමු විය.  

3. මහ ක ාමසාරිස්ුමා තමිල්ොඩු මහ ඇමති එම්. කක්. 

ස්ටාලින්ද මහතා හමු වූ අතර එිී එුමා ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී 

ලං ාකේ ජෙතාව අතර පවතිෙ සබඳතාවන්දට අොළ ප්රධාෙ  රුණු 

සම්බන්දධකයන්ද මහ ඇමතිුමා සහ තමිල් ොඩු ප්රාන්දතකේ ජ්කයෂ්ඨ 

නිලධාරීන්ද ෙැනුවත්  කේය.  

4. මහ ක ාමසාරිස්ුමා ධීවර, ධීවර සුබසාධෙ සහ පශු සම්පත් 

අමාත්්ය අනිතා ආර්. රාධක්්රිෂ්ණන්ද, මුෙල් සහ මාෙව සම්පත් 

 ළමො රණ අමාත්්ය ආචාර්ය පලනිකේල් ත්්යා රාජන්ද, සුළු 

ජාතීන්දකග් සහ අකන්දවාසි  ෙමිළ ජෙතාවකග් සුබසාධෙ අමාත්්ය 

ගංගී කක්. එස්. මස්තාන්ද යෙ මහත්වරුන්ද කචන්දොයි ිි හමු විය.  



5.  සංචාරකේ පළමු ිෙය වෙ කොවැම්බර් 21 වෙ ිෙ මහ 

ක ාමසාරිස්ුමා කවරළබඩ ෙ රයක් වෙ රාකම්ෂ්වරම් ි සංචාරය  

නිරත වූ අතර එිි ඉන්දීය ධීවරයන්ද විසින්ද මුහුණපාෙ  ැටළු 

සම්බන්දධකයන්ද ප්රකේශකේ ධීවර ප්රජාව සමඟ සා ේඡාව  නිරත 

විය. තමිල් ොඩු රජකේ නිලධාරීහු ිස්ත්්රික් කේ  ැඹුරු මුහුකේ 

ධීවර  ටයුු සඳහා සංවර්ධෙය  ර ඇති යටිතල සහ කවෙත් 

පහසු ම් පිළිබඳව මහ ක ාමසාරිස්ුමාව ෙැනුවත්  කේය. එකස්ම, 

මහ ක ාමසාරිස්ුමා ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලං ාකේ ජෙතාව අතර 

සම්බන්දධ තාවය සඳහා ොය ත්වය ලබා දුන්ද ධනුෂ්ක ාඩි ි පැරණි 

මගී වරාය ෙැරඹීමට ෙ කමය අවස්ථාවක්  ර  ත්කත්ය.  

 

6. මහ ක ාමසාරිස්ුමා තිරුචිරපල්ලි ි ශ්රී ලං ා පුෙරුත්ථාපෙ 

 ඳවුර කවත ෙ ක ාස් එි සිටිෙ ශ්රී ලාංකි  සරණා තයන්ද සමඟ 

 තාබහ  නිරත විය.  

7. එකස්ම මහ ක ාමසාරිස්ුමා ෙකුණු ඉන්දීය වාණිජ සහ 

 ර්මාන්දත මණ්ඩඩලය විසින්ද සංවිධාෙය  රෙ ලෙ කවළඳ සහ 

ආකයෝජෙ වැඩසටහෙ  ී තමිල් ොඩු ේ්යාපාරි  ප්රජාව හමු වූ 

අතර එිී ඉන්දීය ේ්යාපාර සඳහා ශ්රී ලං ාව ුළ කවළඳ සහ 

ආකයෝජෙ අවස්ථාවන්ද ඉහළ ෙැංවීම සඳහා සමීප සහකයෝගීතාවය  

වැෙ ත් ම කපන්දවා දුන්දකන්දය.  

8. මහ ක ාමසාරිස්ුමා පුදුවේරි ිි ලුතිෙන්ද ආණ්ඩඩු ාර 

ආචාර්ය තමිලිසායි කසෞන්දෙරරාජන්ද සහ පුදුකචරි මහ ඇමති එන්ද. 

රං ස්වාමි මහතා හමු විය. මහ ක ාමසාරිස්ුමා පුදුකේරි ි තවත් 

ජ්කයෂ්ඨ නිලධාරීන්ද රැසක් ෙ හමු විය.  

9. තමිල් ොඩු ප්රාන්දත රජකේ ජ්කයෂ්ඨ නිලධාරීන්ද සහ කවෙත් 

පාර්ශව රුවන්ද  සමඟ පැවති ඵලොයි සා ේඡාවන්දි ි ධීවර 

 ටයුු පිළිබඳ ඉන්දදු - ශ්රී ලං ා ඒ ාබේධ  ාර්ය  ණ්ඩඩායම් 

හමුව සහ කෙරට ධීවර සං ම් අතර අන්දතර් ක්්රියා ාර ම් 



 ඩිෙමින්ද පැවැත්වීමට එ ඟ විය. ශ්රී ලං ාකේ විවිධ වරායන්දි 

තිකබෙ අලුත්වැඩියා  ළ කොහැකි කලස හානි වී තිකබෙ ඉන්දීය 

ධීවර කබෝට්ටු කවන්දකේසි කිරීමට අොළ  රුණු පිළිබඳ සා ේඡා කිරීම 

සඳහා තමිල් ොඩු  ණ්ඩඩායමක් ශ්රී ලං ාවට පැමිකණෙ බව කමිී 

මහ ක ාමසාරිස්ුමාට ෙැනුම් කෙෙ ලී.  

10. මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලකේ නිලධාරීන්දකග් තමිල් ොඩු සහ 

පුදුකේරි සංචාරය විසින්ද විකශෂකයන්දම  ෘෂි ර්මය,  ාබනි  ව ාව, 

ධීවර  ටයුු, ජලජීවී ව ාව, ආහාර සැ සුම්, හරිත සහ 

පුෙර්ජෙනීය බලශක්තිය, ොවි  සහ වරාය, වවේ්ය සංචාර  

 ර්මාන්දතය සහ සංස් ෘති  හුවමාරු යොි අංශයන්දි 

සහකයෝගීතාවය ඇුළු කවළඳ, වාණිජ, සම්බන්දධ තාවය සහ 

සංචාර   ර්මාන්දතය යෙ ක්කෂ්ත්්රයන්දි ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී 

ලං ාකේ ජෙතාවට වැෙ ත් වෙ අංශ රැසක් පිළිබඳව සා ේඡා 

කිරීම සඳහා අ ො අවස්ථාවන්ද උො  ර කෙෙ ලී.  

*** 

ක ාළඹ 

2021 කෙසැම්බර් 1  


