
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දියානු ජාතික ශ්යාමලා ක ි ප හිනුනු ශ රිරිය කපි ස සද්ර සන්දධියය රණයය ිරීමම  

සූදානමින්ද 

 

උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපති ගරු සී. වේලුපිල්වල් කන්දයියා සිවඥානම් මැතිතුමා 

ඉන්ියාවේ ශ්යාම ා වගි ප පිනුම්ම් රිය ය සිසින් ලෝව ි ටර   30ක වපික් සමුද්ර සන්ධියය 

ත ණය ලෝරීවම් සුසිවශ්ේෂී අවසේථාවේ ආ ම්භය නි  වශ්වයන් සනිටුහන් කවළේය.  ඉන්ියාවේ 

සහ ශ්රී  ාකාවේ තනතාව අත  ශ්තවර්ෂ ගණනාවක් පැ ි  ිත්රත්වය හ හා වගාඩනැගී සටරප 

සබඳතා වමම ප්රයත්නවයන් සාවක්තවත් වකවර්.  

2021 මාර්තු 19 වන ින ශ්රී  ාකාවේ තව යි මන්නා වම් සි  ඉන්ියාවේ ුම්ෂේවකා ද දක්වා 

වපික් සමුද්ර සන්ධියය ත ණය ලෝරීම  උත්සහ ද න 7  හැසිය ි වමම ප්රවීණණ පිනුම්ම් රිය ය මම 

අභිවයිගය තය ගන්නා ව ාව වදවන කාන්තාව සහ ව ාව 13 වන පුද්ග යා වම් ඇත.  

ශ්යාම ා වගි ප මහත්ිතය 2020 වසවර් ද දණු ක වකාය යාවේ වාවාන්හ නු පැවති FINA ව ික 

රි තා පිනුම්ම් ත ඟාව පය සඳහා වත ාගනා ප්රාන්තය නිවයිතනය ක ිතන් සහභාගී සිය. 

2020 වනාවැම්බර් මාසවේ ද ඇය පට්නා නු මහා ගාගා නිවේ ලෝව ි ටර ර් 30ක් පිනුනූ අත  

මනු ද ිතනිත්තු 110ක කා යක් ස හන් ක ිතන් හය වන සේථානය නුිත ක  ගත්තාය.  

සිසිු ණුස තාවයන්වගන් සපිය  ශ්යාම ා මහත්ිතය සවීවීණක ණ ත්්රප  නිෂේපාිකාවක්, 

අුයක්ෂවය යක් සහ වල්ිකකාවක් ද වේ. ඇය පිනුම්ම් ක්වෂේ්රය  අවීරර්ණ ූවේ වස  

හත ක  වප  වීණම සිවශ්ේෂත්වයලෝ. ඇය හයිඩ්රාබාද් නු ගත්වබාේ ප SATS පිනුම්ම් ත ාකවේ 

ඇයවවා පුහු කකරු වන ආයුෂේ යාදේ මහතාවවා උපවද්ශ්කත්වය ය වත් වපික් සමුද්ර සන්ධියය 

ත ණය ලෝරීම  සූදානම් සිය. ඇය සිසින් වපික් සමුද්ර සන්ධියය ත ණය ලෝරීම සමසේත කාන්තා 

ප පුව නුම තයග්රහණයක් වම් ඇතැයි ශ්යාම ා මහත්ිතය ත වේ සිශ්ේවාස ක යි. මවසේම, මය 

කාන්තාවන්  ඉහළ ඉ ක්කයන් හඹා යාම  ද කළ වනාහැලෝ ලෝසිවක් වනාමැති බව සිශ්ේවාස 

ලෝරීම  ද උත්වේ කයක් වම් ඇතැයි ඇය සිශ්ේවාස ක යි.  

*** 

වකාළඹ  

2021 මාර්තු 18  


