
ඉ��යා� මහ ෙකාමසා�� කා�යාලය

ෙකාළඹ
***

�ව�ප� �ෙ�දනය

�� ලාං�ක ජනතාව සඳහා ඉ��යාෙව� මා��ය ආධාර 
සැපෙ�

ඉ��යා� රජය ��� ප�ත�ාග කරන ලද ඖෂධ සහ 

ෙවන� ෛව� සැප�� ෙතාගය� වැඩ බලන මහ 

ෙකාමසා�� �ෙන�� ෙ�. ෙ�ක� මහතා ��� ෙසෟඛ� 

අමාත� ෙකෙහ�ය ර��වැ�ල මහතා ෙවත 2022 මැ� 27 

වන �න ෙකාළඹ � භාර ෙදන ල�. ෙටා� 25කට අ�ක 

බර�� �� ෙමම ආධාර ෙතාගෙ� ව�නාකම �� ලංකා 

රැ�ය� ��යන 260කට ආස�නය. ෙසෟඛ� අමාත�ාංශෙ� 

ෙ�ක� ජනක ච����ත මහතා ද ෙමම අව�ථාවට 

සහභා� �ය. 

2. සාග� IX (SAGAR) ෙමෙහ�ම යටෙ� ෙමම මා��ය 

ආධාර ෙතාගය ක�න�� �� ලංකාවට භාර �ම සඳහා 

ඉ��යා� නා�ක හ��ෙ� (INS) ෙටා� 5600ක ලෑ��� 

ෙනෟකාව� වන ඝා�ය� ෙනෟකාව ෙයාදවා ��ණ. ෛව� 

සැප��වලට අමතරව �� ලාං�ක �වරය�ෙ� ප�හරණය 

සඳහා ��ෙත� ෙතාගය� ද ෙමම ෙනෟකාව ��� ර�ෙගන 



එන ල�. ලංකා �වර වරාය සං�ථාව ��� ඉ�� �නවල� 

ෙමම ��ෙත� ෙතාගය ප��ලා��ට ෙබ� ෙද� ඇත. 

3. �ව�ෙ� ��ධ ප�ෙ�ශවල ��ධ සං�ධාන සහ ෙර�හ� 

��� කරන ලද ඉ���වලට ප��චාර වශෙය� ඉ��යාව 

��� ෙමම ෛව� සැප�� ෙතාගය ප�ත�ාග කරන ල�. 

�ෙ�ශ කට�� අමාත� ආචා�ය එ�. ජ�ශංක� මහතා 2022 

මා�� මාසෙ�� කරන ලද �� ලංකා සංචාරය අතර�ර� 

�වසැ�ය පදනෙ� �ෙය��තය� සහ පා��ෙ��� ම���  

ආචා�ය හ�ෂ ද ��වා මහතා ��� රෙට� ෛව�   

�ෙ�ත�ෙ� පව�න අවශ�තාවය� ෙප�වා ෙදන ල�. 

ප�ත�ාග කරන ලද ෙමම ෛව� සැප�� ෙතාගෙය� එම 

අවශ�තා ස�රාල� ඇත. ෙමයට අමතරව, හ�බ�ෙතාට 

මහ ෙර�හල, ෙ�රාෙද�ය ��ෂණ ෙර�හල සහ යාපනය 

��ෂණ ෙර�හල  ෙවත ද ෙමම ෛව� ආධාර ෙතාගය ලබා 

ෙද� ඇත. 

4. 2022 අෙ��� 29 වන �න ද ෙ�රාෙද�ය ෙර�හල සඳහා 

�ශාල ෛව� සැප�� ෙතාගය� INS ඝා�ය� ෙනෟකාව 

��� �ව�නට ර�ෙගන එන ල�. ෙමම මා��ය ආධාර 

ෙතාගය �ල�ාධාර, �ෙ�ශ ��මය සහය, �ව�මය ආධාර 

ආ� ��ධ අ��� �� ලාං�ක ජනතාවට සහය �මට 

ඉ��යාව ග�නා ප�ය�නය� � ෙකාටස�.   ෙමම 

සහෙය�ගය� අග�ාමාත� නෙ��� ෙම�� මැ��මාෙ� 

“අස�වැ�යා ප�ථමෙය�” යන ප��ප��ය ���� කර�. 

“අස�වැ�යා ප�ථමෙය�” යන ප��ප��ෙ� ��කාංගය 

ව�ෙ� ජනතාව අතර සබඳතා ව�ධනය ��ම�. ෙමම 



ප�ය�නය� �� ලංකාෙ� තම සෙහ�දර සෙහ�ද�ය� ෙවත 

ඉ��ය ජනතාව ��� �� කරන ��ෙල�� 

ප�ත�ාගය�ෙග� තව� ස�ම� � ඇත. එ�ෙනකාෙ� 

�බ���ය ෙව�ෙව� ෙදරට ජනතාව ��� ලබාෙදන 

ප��ඛතාවය ෙමම සහෙය�ගය� සහ කැප�ම ��� 

ෙප��� ෙකෙ�. 

***

ෙකාළඹ 
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