
ඉන්දියානු මහ   කකොමසාරිස් කාර්යාලය 

කකොළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දීය හමුදා ආදි පුහුණුලාභීන්කේ වැඩසටහනක්  

 

ඉන්දියානු මශ කකොමවාරිව් කාර්යාය විසින් වංවිධානය කරන ද 

ඉන්දීය ශමුදා ආදි පුහුණුාභීන්කේ ලැඩවටශනක් 2022 ඔක්ක ෝබර් 4 ලන දින 

ඳැලැත්විණ. ප්රධාන ආරාධි  අමුත් ා කව වශභාගී වූ ආරක්ක මාණ්ඩලික 

ප්රැධානී කෙනරාල් කේන්ද්රා සිල්ලා මශ ා වශ ්රීශ ංකා ශමුදාඳති ලුතිනන් 

කෙනරාල් විකුම් ලියනකේ මශ ා ඇතුළු ඉන්දීය ශමුදා පුහුණු ආය නයන්හි 

පුහුණුල ැබූ දැනට ්රී  ංකා ශමුදා කවේලකේ නියුතු ජ්කය ්ඨ වශ වි්රාාාමික 

නිධාරීහු රැවක් කම් වශා වශභාගී වූශ. කදරට ශමුදාලන් අ ර ඳලතින 

වශකයෝගී ාලකේ, වකශෝදරත්ලකේ වශ මිත්ර ත්ලකේ දිගුකාලීන බැඳීම් වමරමින් 

කමම ලැඩවටශන ඳැලැත්විණ.  

2.  කමම අලව්ථාකේ අදශව් දක්ලමින් මශ කකොමවාරිව් ක ෝඳාල් බාේකල් 

මශ ා ඉන්දියාල සිය “අවල්ලැසියා ප්ර ථමකයන්” යන ප්ර්තිඳත්තියට අනුකූල 

ධාරි ා වංලර්ධනය වශා ්රීඅ ංකාලට වශය වීමට කැඳ වී සිටින බල ප්ර කා 

කකෂේය. අභිකයෝ ාත්මක කායන් හිදි ඳලා ඉන්දියාල ්රී  ංකා ශමුදාලන්ට 

පුහුණුවීම් බා දුන් බල එතුමා සිහිඳත් කකෂේය. ශමුදාලන් අ ර පුහුණු 

ලැඩවටශන් වකශෝදරත්ලයක් වශ කවේලාලන් ඉටු කිරීකම්දී මනා සුවංකයෝ යක් 

ඇති කර තිකබන බල ද එතුමා වශන් කකෂේය. එකවේම, කමලන් අන් ර් 

ක්රිකයාලන් ්රීව ංකාකේ ආදි ඉන්දීය ශමුදා පුහුණුාභීන්කේ වං මය වමඟ 

ක්තිමත් වබ ා ඇති කිරීමට ඉලශල් ලන  බල ද එතුමා ඳැලසීය.  

3.  ආරක්ක කල්කම්තුමා කමහිදී කදරට මිත්රඳශීලී, අන්කයෝකන්ය  ලකයන්  රු 

කරන වශ එකිකනකා පිළිබ වැකිල්ක් දක්ලන අවල්ලැසි රාජ්යවයන් කදකක් 

ලකයන් වම්බන්ධ කිරීමට මශ කකොමවාරිව්තුමා  න්නා ප්රරයත්නයන් අ ය 

කකෂේය. ඉන්දියාල වැමවිටම ්රීාා ංකා ශමුදාලන් පුහුණු කිරීකමහි ා ්රීය 



ංකාලට ක්තියක් වී ඇති බල ද මිත්රශීලී අවල්ලැසියන් කව ඉන්දියාල වශ ්රීය 

ංකාල අ ර ක්තිමත් වංව්කෘතික, ෙන විකාවන වශ චර්යාමය වමාන ා  

ඳලතින බල ද එතුමා වශන් කකෂේය. එකවේම එතුමා ඉන්දියාල විසින් බා කදන 

සියලු ඳශසුකම්ලලින් වමන්වි , විව්තීර්ණ පුහුණු අලව්ථාලන් වශා 

කෘ කේදීත්ලය ඳෂ කකෂේය.  

4.  ඉන්දියාල වශ ්රීම ංකාල අ ර ද්විඳාර්වික ආරක්ක වශකයෝගී ාලකේ 

ක්තිමත් ම වශ දිගු කාලීන ම කුළුණ පුහුණුවීම් කේ. ඉන්දීය ආරක්ක ශමුදා 

පුහුණු ආය න විසින් ලාර්ෂිකල ්රී  ංකාලට පුහුණු අලව්ථාලන් 1500කට 

ආවන්න ප්ර මාණයක් පිරිනමන අ ර එය ඉන්දියාල විසින් රටකට පිරිනමන 

විා ම ලාර්ෂික පුහුණු අලව්ථා ප්ර මාණය කේ. ඉන්දීය රෙකේ විකේ ආධාර 

ලැඩවටශන යටකත් කමම පුහුණුාභීන්ට වශකයෝ ය බා කද්. ඉන්දියාල තුෂ 

්රීට ංකා ශමුදා වාමාජිකයන්ට බා කදන ගුණාත්මක  ත්ලකයන් ඉශෂ පුහුණු 

වීම් කමකශයුම් වශා සදානම් වශ එකට එක්වූ ්රී  ංකා ශමුදාලන් ක ොඩ 

නැඟීමට කබකශවින් දායක වී ඇ .  

 

*** 

 

කකොෂඹ  

2022 ඔක්ක ෝබර් 7  


