
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ආරක්ෂක වේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විදයාලයීය නිවයෝජිත පිරිසක් 

ඉන්දියාවේ සංචාරයක 

  

 

ශ්රී ලංකා ත්රිවිධ හමුදාකේ ක ෞර්ෂ වර්ධනය ඇතුළු සමස්ත ධාරිතා 

සංවර්ධනය කවනුකවන්ද ඉන්දියාකේ කනාසැකලන කැ වීම පිළිඹිබු කරමින්ද ආරක්ෂක 

කස්වා අණ සහ මාණ්ඩලික විදයාලකේ ශ්රී ලංකා ත්රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ද සඳහා 

ඉන්දියාවට ජාතයන්දතර සහකයෝගීතා සංචාරයක් සංවිධානය කර තිකේ. 

සාමාජිකයන්ද 39 කදකනකුකෙන්ද සමන්දවිත නිකයෝජිත පිරිස නව ිල්ලලිකේ පිහිටා 

තිකෙන ත්රිවිධ හමුදා මූලස්ථානයන්දකේ ක්රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කරනු ඇති 

අතර ත්රිවිධ හමුදා ක්කේත්ර වයූහකේ ක්රම චර්යාවන්ද සම්ෙන්දධකයන්ද ද අධයයනය 

කරනු ඇත. හමුදාකේ ඉහළ නිලධාරීන්ද සමඟ හමුවන්ද සහ විවිධ කර්මාන්දත සහ 

සංස්කෘතික ස්ථාන සඳහා සංචාරයන්ද ද සංවිධානය කර ඇත. කමම සංචාරය 

කකාළඹ, ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය විසින්ද සංවිධානය කර තිකේ.  

 

2. නිකයෝජය ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් විකනෝද් කක්. කේකේ මහතා සහ 

සහකාර ආරක්ෂක උ කද්ශක ලුතිනන්ද කර්නල්ල පුනීත් සුෂිල්ල මහතා 2021 

සැප්තැම්ෙර් 4 වන ින ආරක්ෂක කස්වා අණ සහ මාණ්ඩලික විදයාලයට  ැමිණ 

කමම සුවිකේෂී සංචාරය සඳහා පිටත්ව යන නිකයෝජිත පිරිස හමු වූහ. කමහිදී 

නිකයෝජය මහ කකාමසාරිස්තුමා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර සියවස් ෙණනාවක් 

 ැරණි දැඩි සෙඳතාවයක්  වතින ෙවත් එය බුදු දහම සහ කදරකටහි ජනතාව අතර 

තිකෙන ෙැඳීම් මත  දනම්ව ඇති ෙවත් අවධාරණය කකේය. එෙැවින්ද කමම සංචාරය 

නිසිම ස්ථානය ස් ර්ශ කර ඇති අතර ශ්රී ලංකා ත්රිවිධ හමුදාවන්දකේ හදවත් සහ 

මනස් සමඟ සාධනීය කලස මුසු වීමට අතිශයින්ද වැදෙත් කේ. ආරක්ෂක කස්වා අණ 

සහ මාණ්ඩලික විදයාලකේ නිකයෝජය ආඥා ති කම්ජර් කජනරාල්ල ලලිත් කේරත් 

මහතා කමම සංචාරය සම්ෙන්දධකයන්ද ඉන්දියාව ලො දුන්ද මහඟු සහය දැඩි කලස 

අෙය කකේය. කමම සංචාරය ඉන්දියාකේ සංස්කෘතිය, තාක්ෂණික නිපුණත්වය සහ 

අභිමානවත් ඉන්දදීය හමුදාවන්දකේ වයූහය සම්ෙන්දධකයන්ද  ශිෂය නිලධාරීන්දට මනා 

දැනුමක් සහ වැටහීමක් ලො කදනු ඇති ෙව ද එතුමා ප්රකාශ කකේය.  

 

3.  කමම සංචාරයන්ද කදරට හමුදාවන්ද අතර සකහෝදරත්වය සහ මිත්රත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීමට ෙන්දනා පියවරක් කේ. එකස්ම කමම සංචාර ඉන්දියාව සහ ශ්රී 

ලංකාව අතර සමස්ත ආරක්ෂක සහකයෝගිතාවය තුළ කාර්මික නිපුණත්වයට 

විකේෂ අවධානයක් ලො කදමින්ද ඉන්දියාකේ 'අසල්ලවැසියා ප්රථමකයන්ද' යන 

ප්රති ත්තිය පිළිඹිබු කරයි. තවද දැනටමත් ෙැඹුරු හා ශක්තිමත් වෘත්ීය 



සම්ෙන්දධතාවක්  වතින කදරට හමුදාවන්ද අතර සදාකල්ල  වතින ක ෞද්ෙලික මිත්ර 

ෙැඳීම් කොඩනැගීමට ද කමය මනා කේිකාවක් වනු ඇත.  

 

*** 

 

වකාළඹ 

2021 සැප්තැම්බර් 4  

 

 

 


