
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය

කකාළඹ
***

පුවත්පත් නිකවේදනය

1990 හදිසි ගිලන්රථ කස්වාව ඉන්දියානු මූල්ය ප්රදාන යටකත් දැන් දිවයින පුරා 

දිවයින පුරා ව්යාප්ත කිරීම සම්පූර්ණ කරමින් නැකගෙනහිර පළාකත් කස්වාව දියත් කරන ලද

ඉන්දය විකදේශ කටයුතු අමාත්යවරයාකගෙන් විකශේෂ වීඩිකයාෝ පණිවිඩයක් 

2019  ජුනි 23  වන දින හදිසි ගිලන්රථ කස්වාව නැකගෙනහිර පළාකත් අම්පාර ප්රකදේශකයහි

පැවති විකශේෂ උත්සවයකද දියත් කරන ලද .  ප්රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබල ගෙැන්වීම්

අමාත්ය දයා ගෙමකගේ මැතිතුමා ,  ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ හා සහ කපාදු සැපයීම් අමාත්ය ආචාර්ය

හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා,  ඛනිජ කතල් සම්පත් සංවර්ධන නිකයාෝජ්ය අමාත්ය අකනාෝමා ගෙමකගේ

මැතිණිය,  ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා ඇතුළු තවත් සම්භාවනීය

අමුත්තන් රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. කම් සමඟ හදිසි ගිලන්රථ කස්වය දිවයින පුරා

ව්යාප්ත කිරීම සම්පූර්ණ වූ අතර  කමම කස්වාව දැන් ශ්රී ලංකාකවේ පළාත් නවය තුළම

ක්රියාත්මක කවේ.

ඉන්දය විකදේශ කටයුතු අමාත්ය ගෙරු අචාර්ය එස් . ජයශංකර් මහතා විකශේෂ වීඩිකයාෝ පණිවිඩයක්

මගින් රැස්ව සිටි පිරිස ඇමතීය .  ව්යාපෘතිය ආරම්භකයේ සිටම ඒ හා සබැඳි ඔහුකගේ කපෞදේගෙලික

සම්බන්ධතාවය ඔහු සිහිපත් කකළේය .  ආචාර්ය එස්.  ජයශංකර් මහතා  සඳහන් කකළේ කමම

කස්වාවම සන්නාමයක් බවට පත්ව ඇති බවයි. ගෙංවතුර හා මෑතකද සිදු වූ ත්රස්ත ප්රහාරවලද ශ්රී

ලංකාවට කමම කස්වාව ප්රකයාෝජනවත් වූ ආකාරය ද ඔහු සිහිපත් කකළේය .  කමම ව්යාපෘතිය

ඉන්දියාවට සහ ශ්රී ලංකාවට එකට එක්ව ළඟා කර ගෙත හැකි කදේ සඳහා කදිම නිදසුනක් බව

ඔහු කපන්වා දුන්කන්ය.

කමහිද අදහස් දක්වමින් ඉන්දය මහ කකාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා සඳහන් කකළේ

කමම ව්යාපෘතිය තුළින් ඉන්දියාව අසල්වැසි රාජ්යයන් සමඟ සිය සුහදත්වය කබදා හදා ගෙැනීමට

ඇති උනන්දුව  පිළිබිඹු වන  බවයි .  ඉන්දියාව  නිබඳවම  ශ්රී ලංකාව  කවනුකවන් පළමු“

ප්රතිචාරකයා  කලස සිටින බව ද එතුමා ප්රකාශ කකළේය” .

හදිසි ගිලන්රථ කස්වාව දිවයින පුරා ව්යාප්ත කිරීම 2018 ජුලි මාසකයේද යාපනකයන් ඇරඹිණි .

ඉන්දය අග්රාමාත්ය ගෙරු නකර්න්ද්ර කමාෝදි මැතිතුමා ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගෙරු රනිල් වික්රමසිංහ

මැතිතුමා සමඟ නවදිල්ලිකයේ සිට සජීවී වීඩිකයාෝ තාක්ෂණය ඔස්කස් එම අවස්ථාවට එක් විය .



කමම කස්වාව  2018 ජූලි මාසකයේ සිට උතුරු පළාකත්ද ,  2018 අකගොෝස්තු මාසකයේ සිට ඌව

පළාකත්ද,  සැප්තැම්බර් මාසකයේ සිට උතුරු මැද  පළාකත්ද ,  ඔක්කතාෝබර් මාසකයේ සිට වයඹ

පළාකත්ද, කනාවැම්බර් මාසකයේ සිට මධ්යම පළාකත්ද  2019 ජනවාරි මාසකයේ සිට සබරගෙමුව

පළාකත්ද ක්රියාත්මක කරන ලද.

2015  මාර්තු මාසකයේද ඉන්දිය අග්රාමාත්ය ගෙරු නකර්න්ද්ර කමාෝදි මැතිතුමා ශ්රී ලංකාවට පැමිණි

අවස්ථාකවේද ශ්රී ලංකා අග්රාමත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ශ්රී ලංකාකවේ හදිසි පූර්ව කරාෝහල්

ගිලන් රථ කස්වාවක් දියත් කරන කලස ඉල්ලා සිටිකයේය .  ඒ අනුව  1990  හදිසි ගිලන් රථ

කස්වාව ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 7.5 ක ඉන්දියානු ප්රදානයක් යටකත් දකුණු හා බස්නාහිර

පළාත්වල 2016  ජූලි මාසකයේද දියත් කරන ලද .  කමම ප්රදාන මඟින් ගිලන් රථ 88  ක් මිලද

ගෙැනීම,  වසරක් සඳහා කස්වකයේ කමකහයුම් වියදම් සහ හදිසි ප්රතිචාර මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම

ආවරණය විය.

ව්යාපෘතිකයේ සුභවාද බලපෑම සැලකිල්ලට කගෙන ,  ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගෙරු රනිල් වික්රමසිංහ

මහතා ඉන්දය අග්රාමාත්යවරයාකගෙන් හදිසි ගිලන් රථ කස්වය දිවයින පුරා ව්යාප්ත කරන කලස

ඉල්ලා සිටිකයේය. ඉන්දියානු අග්රමාත්ය නකර්න්ද්ර කමාෝදි මැතිතුමා 2017 මැයි මාසකයේ සිය ශ්රී ලංකා

සංචාරය අතරතුරද කමම ගිලන්රථ කස්වාව ඉන්දියානු රජකයේ මූල්ය ප්රදානයක් කලස දිවයින පුරා

ව්යාප්ත කරන බවට නිකවේදනය කකළේය. ගිලන්රථ 209 ක්, වසරකට සරිලන කමකහයුම් වියදම්

සඳහා  පුහුණු පිරිවැය  ආවරණය  වන පරිදි දිවයින පුරා  ව්යාප්ත  කිරීම  සඳහා  අතිකර්ක

ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 15.02 ක් ඉන්දියාවට ලබා ද ඇත.

ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීම ,  කමකහයුම් වල කාර්යක්ෂමතාව සහ කදේශීය පුදේගෙලයින් සම්බන්ධ

කර ගෙනිමින් රැකියා සහ පුහුණුව ලබා දම වැනි කරුණු නිසා කමම කස්වාව විශාල කලස

අගෙය කිරීමට ලක් කවේ.

ශ්රී ලංකාකවේ ඕනෑම ජාලයකින් ගොස්තු රහිත ‘1990’ ඇමතීකමන් හදිසි ගිලන්රථ කස්වාව ලබා

ගෙත හැකි අතර එය ඉන්දියානු නිවාස ව්යාපෘතිකයන් පසු ශ්රී ලංකාකවේ ක්රියාත්මක විශාලතම

ඉන්දියානු මූල්ය  ප්රදාන ව්යාපෘතිය කවේ.

ශ්රී ලංකාකවේ කත්රීම් සහ ප්රමුඛතා මත පදනම්ව ශ්රී ලංකාව සමඟ දේවිපාර්ශේවික සහකයාෝගිතාවය

තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ ජනතා කක්න්ද්රීය ව්යාපෘති ඵලදායී කලස ක්රියාත්මක කිරීමට

ඉන්දියාව කැපවී සිට.

* * * * *
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