
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

මහ කකාමසාරිස්ුමා උුරු සහ නැකෙනහිර කේශපාලන නායකයන්ද හමු කේ 

 

මහ කකාමසාරිස් ශ්රී කොපා බ ගාලේක බ මැතුුමා ය ය උුරු සහ නැකෙනහිර සාරාරක  

කෙවන ිනය වූ 2021 මාර්ු 13 වන ින විවිධ කේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ද යාපනය සහ 

ත්රිකුණාමාමලක ී හමු විය.  

කේ අෙරින්ද පළමු හමුව කලස මහ කකාමසාරිස්ු මා EPDP පක්ෂ පාර්ිකේන්දු මන්දී ෙරු 

කුණාලය ාහේ ිලීපන්ද මැතුුමා හමු විය. එහිී කුණාලය ාහේ ිලීපන්ද මැතුුමා 13 වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ාාව ්රියාත්මක රීම ම සේගන්දධකයන්ද ඉන්දියාකේ අ්ණ්ඩස ස්ාාවරය කවනුකවන්ද 

ඉන්දියාවට ය ය ස්ූතුය පළ කකළ්ය. එකස්ම වන්දනි ජන්දද ගල ප්රකේශක  වයාපීන්න්ද සාහා 

ඉන්දියාකේ සහකයාෙය ලගා කදන කලස ද එුමා ඉ බලා ය ටික ය.  

ITAK සභාපතු ෙරු මාවයි කස්නාධිරාජා, පාර්ිකේන්දු මන්දීවරුන්ද වන ෙරු කස බවේ 

අකසයිකලනාදන්ද (TELO), ෙරු ය ේධාර්ාන්ද (PLOTE), ෙරු සුමන්දතුරන්ද, ෙරු රා බස් 

නිර්මලනාදන්ද යන මැතුුමන්දලා සහ උුරු පළාකත් ෙරුම නායකයන්ද ඇුළු 15 

කදකනකුණාකෙන්ද සමන්දවිෙ TNA නිකයාජිෙ පිරිසක් පළාකත් ජනොවකලේ සාවර්ධන 

අවශයොවයන්ද පිිබගාව මහ කකාමසාරිස්ුමා දැනුවත් කකළ්ය. ජලය, සීපපාරක්ෂාව, 

අධයාපනය, කුණාසලො සාවර්ධනය, කසෞ්යය, කීිකකර්මාන්දෙය, සේගන්දධීයයොවය සහ ධීයවර 

යන ක්කෂ්ත්රයන්දහි වසා ශක්තුමත් සගාො සාහා ප්රාකයාක ක කයාජනා සකසක් කමහිී ඉිරිපත් 

විය.  

TMTK නායක ෙරු සී. වී. විලේකන්දස්වරන්ද මහො, සුකර්ෂ් කේමරන්දරන්ද මහො (EPRLF), එන්ද. ශ්රී 

කාන්දෙ මහො, ශිවාජිිාෙේ මහො (කදමළ ජාතුක පක්ෂය), ආනන්දි සශිදරන්ද මහත්ිය 

(ETSK), කවන්දදන්ද මහො, කීර් මහො (ජනනායක කපාරික බ) සහ ඓන්දකරකන්දසන්ද මහො 

(පසුමායි ෙයාෙේ) යන අයකෙන්ද සමන්දවිෙ දිළ පක්ෂ නිකයාජිෙ පිරිසක් වර්ෙමාන ආර්ික 

සහ කේශපාලන ප්රමු්ො සේගන්දධකයන්ද මහ කකාමසාරිස්ුමා දැනුවත් කකළ්ය. කමහිී 

විකශ්ෂකයන්දම මහ කකාමසාරිස්ුමා කසල කළමනාකරමය සහ කුණාසලො සාවර්ධනය යන 

ක්කෂ්ත්රයන්දහි සහකයාීතොවය සේගන්දධකයන්ද ඉිරිපත් වූ කයාජනා අෙය කකළ්ය.  



TNPF පක්ෂක  පාර්ිකේන්දු මන්දීවරුන්ද වන ෙරු ෙකේන්දරකුණාමාර් කපාන්දනේගලේ සහ ෙරු 

එස්. කකේන්දරන්ද යන මැතුුමන්දලා උුරු සහ නැකෙනහිර පළාත් සාහා TNPF හි 

ප්රමු්ොවයන්ද පිිබගාව මහ කකාමසාරිස්ුමා දැනුවත් කකළ්ය.  

පාර්ිකේන්දු මන්දී ෙරු ආර්. ශානක්රීයන්ද සහ ත්රිකුණාමාමල ිසත්්රික් TNA සභාපතු ෙරු 

කුණාහදාසන්ද යන මහත්වරුන්ද ඇුළු නැකෙනහිර පළාකත් කේශපාලන නායකයන්ද සමඟ මහ 

කකාමසාරිස්ුමා ත්රිකුණාමාමලක ී අදහස් හුවමාරු කර ෙත්කත්ය. කමහිී යටිෙල පහසුකේ 

සාවර්ධනය, කුණාසලො සාවර්ධනය, ජල පහසුකේ සහ වාරිමාර්ෙ, කාන්දො සවිගල ෙැන්දවීම සහ 

ගලශක්තුය සහ කොරුරු ොක්ෂම ක්කෂ්ත්රයන්දහි ආකයාජනය ඇුළු අාශ සේගන්දධකයන්ද 

ප්රාකයාක ක කයාජනා සකසක් මහ කකාමසාරිස්ුමා කවෙ ඉිරිපත් කකරිම. නැකෙනහිර පළාෙ 

සාවර්ධනය රීම ම සාහා ඉන්දියාකේ අ්ණ්ඩස සහකයාෙය ලගා කදන ගව මහ කකාමසාරිස්ුමා 

සහතුක විය.  

කමම ය යලු සාකච්ඡාවන්දහිී දිළ නායකයන්ද විය න්ද යටිෙල පහසුකේ සාවර්ධනය, ආර්ික 

ආකයාජන සහ ඉන්දීය ප්රදාන යටකත් අමෙර සාවර්ධන සහකයාීතො වයාපීන්න්ද ඉ බලා ය ටින 

ලී. කමම ක්කෂ්ත්රයන්ද සාහා ඉන්දියාකේ අ්ණ්ඩස සහකයාීතොවය ලගා ීමට ෙම දායකත්වය 

කනාපිරිකහලා ලගා කදන ගවට මහ කකාමසාරිස්ු මා සහතුක විය. ජනොවකලේ අවශයොවයන්ද 

සහ ජනොව විය න්ද පත් කරන ලද නිකයාජිෙයන්ද විය න්ද ලගා කදන ප්රමු්ොවයන්දට අනුව 

උුරු සහ නැකෙනහිර පළාත් සාවර්ධනයට ිගු කලක ය ට ඉන්දියාව ලගා කදන සහකයාෙය 

සහ කැපවීම මහ කකාමසාරිස්ුමා කමහිී අවධාරමය කකළ්ය.  

සමානාත්මොවය, යුක්තුය, සාමය සහ අභිමානය උකදසා දිළ ජනොවකලේ ීපෙයානුලල 

අභිලාෂයන්දට අදාළව ශ්රී ලාකා රජක  කැපවීේ එුමා ය හිපත් කළ අෙර එක්සත් ශ්රී ලාකාවක් 

ුළ අර්ාවත් ගලය කගීමක් හරහා ඒවා ළඟා කර ෙැීපම සාමය, සාහිඳියාව, ය යලු අාශ 

ඇුළත් වන ප්රෙතුය සහ රකටහි ශක්තුය යනාියට ද දායකත්වය ලගා කදන ගව ප්රකාශ 

කකළ්ය. 

*** 

කකාළඹ  
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