
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඒව ෝ ඉන්ඩියා 2023 ගුවන්ඩ ප් දර්ශනය අග් ාමාත්්ය නවර්න්ඩද්  වමෝදි 

මැතිතුමා අතින්ඩ විවෘත වෙවර් 

 

ආසියාකේ විශාලතම ගුවන්ද දැක්ම සහ ප්රදර්ශනය වන ඒකරෝ ඉන්දියා 2023 

ප්රදර්ශනය අග්රාමාත්ය ශ්රී නකර්න්දද්ර කමෝි මැතිතුමා අතින්ද 2023 කෙබරවාරි 13 

වන ින කබෙංගලාරු හිි විවෘත විය. කමවර කමම ප්රදර්ශනය ෙැවැතකවන්දකන්ද 14 

වන වරට වන අතර එය 2023 කෙබරවාරි 13-17 ිනයන්ද හිි ෙැවැතකවනු ඇත. කමම 

ප්රදර්ශනය අග්රාමාත්ය නකර්න්දද්ර කමෝි මැතිතුමාකග ‘Make in India, Make for the 

World’ යන දැක්ම සාක්ෂාත  ර ගැනීම සහ ආරක්ෂ  ක්කේත්රය තුළ ස්වයෙං යැපීම 

තහවුරු කිරීම සඳහා ආරක්ෂ   ර්මාන්දතය තුළ ගුවන්ද අව ාශකේ වර්ධනය වන 

ඉන්දියානු ශක්තිය කලාව හමුකේ ප්රදර්ශනය  රනු ඇත. ගුවන්ද දැක්ම ඉන්දියාකේ 

සහ විකදශ රටවල් රැස  අති නවීන ගුවන්ද යානා ප්රදර්ශනය  රනු ඇත.  

2. ආරක්ෂ  අමාත්ය රාජ්නාත සිෙං මහතා ගුවන්ද දැක්මට සමගාමීව 2023 

කෙබරවාරි 14 වන ින ආරක්ෂ  ක්කේත්රකේ වඩා ශක්තිමත අන්දතර්ක්්රියා තුළින්ද 

කොදු කසෞභාග්යය (Shared Prosperity through Enhanced Engagements in Defence - SPEED) 

යන මැකයන්ද ආරක්ෂ  අමාත්යවරුන්දකග ෙර්ෂදය ෙැවැතූ අතර ඒ සඳහා ඒකරෝ 

ඉන්දියා 2023 සඳහා සහභාගී වන මිත්රශීලී රටවල ආරක්ෂ  අමාත්යවරු 

සහභාගී ූහ.  

3. ශ්රී ලෙං ාකේ ආරක්ෂ  රාජ්්ය අමාත්ය ප්රමිත බණ්ඩාර කතන්දනක ෝන්ද 

මහතා ඒකරෝ ඉන්දියා 2023 ප්රදර්ශනයට සහ SPEED ආරක්ෂ  අමාත්යවරුන්දකග 

හමුවට සහභාගී විය. වඩා ශක්තිමත සහකයෝගයක් ඇති  රගත හැකි ආ ාර 

හඳුනාගැනීම සඳහා ේ්යාොරි  නිකයෝජිත පිරිසක් ද අමාත්යවරයා සමඟ කමම 

ප්රදර්ශනයට සහභාගී විය. කමම “ආසියානු සියවස” තුළ  අෙකග භූ කගෝලීය මායිම් 

වලින්ද ඔබ්බට අවධානය කයාමු  රමින්ද තිරසාර සෙංවර්ධනය උකදසා  ෙර්කේෂණ සහ 

සෙංවර්ධන  ාර්යයන්ද සහ  ර්මාන්දතය සඳහා ආකයෝජන ඉහළ නෙංවන අතර බදධ 

ේ්යාොර, සහ-සෙංවර්ධනය සහ නිේොදනය හරහා ඒකරෝ ඉන්දියා වැනි කේි ාවන්ද 

තුළින්ද ආරක්ෂ  සහකයෝගීතාවය ඉහළ නැෙංවීමට  ටයුතු කිරීකම් අවශ්යතාවය 



කමම අවස්ථාකේ අදහස් දක්වමින්ද අමාත්යතුමා කෙන්දවා දුන්දකන්දය. ඉන්දියානු සාගර 

 ලාෙකේ කොදු ආරක්ෂ  අභිකයෝගයන්දට මුහුණ දීකම් දී ක ාළඹ ආරක්ෂ  

ෙර්ෂදය වැනි බහුොර්ශවීය ප්රයතනයන්ද හරහා ගන්දනා සමූහ ප්රතිචාරයන්ද හි 

වැදගත ම ද අමාත්යතුමා අවධාරණය  කේය. කමම සෙංචාරය අතරතුර එතුමා 

ආරක්ෂ  අමාත්ය රාජ්නාත සිෙං මහතාට අමතරව ආරක්ෂ  මාණ්ඩලි  

ප්රධානීතුමා සහ ත්රිවිධ හමුදාෙතිවරුන්ද ද හමු විය.  

4. ශ්රී ලෙං ා හමුදාවන්ද විසින්ද ඉන්දද්රා කර්ඩාර්, ගැඹුරු මුහුද නිරීක්ෂණ යාත්රා 

සහ හමුදා පුහුණු සිමියුකල්ටර වැනි ඉන්දියානු ආරක්ෂ  උෙ රණ රැසක් 

සාර්ථ ව කමකහයවනු ලැකබ්. ඉන්දියාකේ ‘අසල්වැසියා ප්රථමකයන්ද’ සහ  ලාෙකේ 

සැමට වර්ධනය සහ ආරක්ෂාව (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) යන 

ප්රතිෙතතිය අනුව ශ්රී ලෙං ා හමුදාවන්දකග ධාරිතා සෙංවර්ධනය සහති   රමින්ද 

ඉන්දියාව විසින්ද ොකවන තටා යක්, සමුද්රීය මුදවාගැනීම් සම්බන්දී රණ 

මධ්යස්ථානයක් සහ කඩෝනියර් ගුවන්ද යානයක් ලබා දීමට මෑත  ාලකේදී එ ඟ වී 

ඇත.  

*** 

 

වොළඹ 

2023 වපබ වාරි 16  

 

 


