
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

ඇස්රාකසකාකා කකාඩ්-19 එන්දනත් ඉන්දියාකේ සිට ශ්රී ලාකා ට සයීම ම ළිබ ඳ මාධ්ය ඩමසීම් ලට 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ ප්රකාකකයාක  ප්රතිචාායය 

 

මා ඔබගේ අවධානය 2021 අගේල් 2 2 වන න න ්දියන යාගව දේග ක යුතු  අමාත්ාාංකග් රයාකයයා 

දේසිදිය නව න ල් 2ිග්දී ලබා දුදිය  රයාකය ගවත් ගයාු  ිරීමමු යමමියි.  ඔු  ්ත්ා ැමැමන ිව ැමවූයග් 

්දියදීය රජය ගයාදේඩ්-19 එදියනත් මත් ිරසිදු අැනයන ත්ැනමක් ැනවා ගනාමමිය බවි.  ඇත්ත් 

වකගයදියම, ැසුගිය සියග්දීත් ගලාව දේදේධ යලාැයදියි පිිටි රුවල් 2 රැසයු එදියනත් සමැීමම සිදු 

ගයරුණා   

 දේැාර්කදේය ැරිත්ාග ල ගලස, ගයාවමක්ස ්(COVAX) ැැසුයම යුගත් සැ වාණිජ ඇණවුම් මත් ්දියන යාව 

දේසිදිය ගයාදේඩ්-19 එදියනත් මාත්රා ලිියන 64යු අධිය සාංඛ්ාවක් සැයා ඇිය රුවල් 2 80 අත්ර ශ්රී ලාංයාව 

ද සිටිි.   ගමම වාණිජ ඇණවුම් ගබාගැෝමයක් සිදු යර ඇත්ගත් ැසුගිය වසගර්දීි.  ගවනත් ිරසිදු රුක් 

ත්ම රගේ ජනත්ාව එදියනත් යරන අත්රම ගමවදිය දේකාල රමාණයිරදිය ගයාදේඩ් 19 එදියනත් ගලාව 

අගනක් රුවලු සැයා නමැම   

නිසි අනුමමියය ලද ඇස්රාගසනියා ගයාදේඩ් 19 එදියනත් ්දියන යාගව ැරිත්ාග ලයක් ගලස ගමම වසගර් 

ජනවාරි මාසග්දී ශ්රී ලාංයාවු ලමණු අ අත්ර අ අනුව සමලසුම් යද න නයදියු ගැර එදියනත්යරණ 

වමඩසුැන ඇරඹීමු ශ්රී ලාංයාවු ැමිර වුණා  ශ්රී ලාංයාගව සප ැ ලි ගර ස සැ අසල් 2වාසිය ස වකගයදිය 

්දියන යාව ත්ම රු  ද ගයාදේඩ් 19 එදියනත්යරණය අරඹා න න ිරිැයිරදියම ශ්රී ලාංයාගව ජනත්ාවු ද 

්දියන යාගව කයත්ාවගයදිය රියලා  ිලිවන බවු සැියය වුණා   

්දියන යාගව නිෂ්ැාන ත් ගයාදේල්ල් 2ඩ් එදියනත් මාත්රා ලිියන 1 25යු අධිය රමාණයක් ගම් වන දේු ශ්රී 

ලාංයාවු සැයා ියගබනවා  ්දියන යාගව ගයාදේඩ් 19 එදියනත් නිෂ්ැාදනය ග ශීය අවකත්ාවය සැ 

ගග ලෝලීය ්ල් 2ුම සපුරාලීම සඳැා ්ැද නමාංගවලිදිය ියගබනවා   

වමක්සිදිය මමත්රී වමඩසුැන යුගත් ගයාදේඩ් 19 එදියනත් සමැීමම  නදිය ගැදියනුම් යරදියගදිය, ගලාවම 

පිනග ලත් ්දියන යාගව එදියනත් නිෂ්ැාදන ධාරිත්ාවයදිය ගග ලෝලීය සුබසි ධිය උගදසා  ගයාදේඩ් 19 වසාංග ලත්යු 

එගරිව සුදිය වමදීමු ගයාදා ග ලමනීමු ්දියන යාව දක්වන දමඩි යමැවීම ි.   

**** 

 

ගයාදඹ 

2021 අගේල් 2 4 

 

 


