
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා පදනම අඩු වරප්රසාදලත් කාන්දතාවන්දවේ 

සනීපාරක්ෂක අවශ්යතාවයන්ද සඳහා “සිනිඳු” වයාපෘතිය 

ප්රවර්ධනය කරයි 

 

ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා පදනකේ සහකයෝගය ඇතිව සිනිඳු පදනම විසින්ද ශ්රී 

ලංකාකේ අඩු වරප්රසාදලත් කාන්දතාවන්දකේ සනීපාරක්ෂක පහසුකේ ඉහළ 

න ංවීම සඳහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘතියක් හඳුන්දවාදීකේ 

උත්සවයක් 2022 අකේල් 5 වන ින කකාළඹ, ටාජ් සමුද්ර කහෝටලකේ දී 

ප ව ත්විණ. ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් බාේකල් මහතා 

සහ රාජ්ය තාන්දික ප්රජ්ාකේ සාමාජිකයන්ද, කලෝක බ ංකුකේ සහ කකාළඹ 

ස ලසුකේ නිකයෝජිතයන්ද, සිනිඳු පදනකේ සම සභාපතිනියන්ද වන රිෆා 

මුස්තාෆා මහත්ිය සහ ජ්සායා කමාහිනුදීන්ද මහත්ිය, මහාචාර්ය මමත්රී 

වික්රමසිංහ මහත්ිය සහ විවිධ ක්කේත්රවල නායිකාවන්ද ඇතුළු පිරිසක් කේ 

සඳහා සහභාගී වූහ.  

2.  සිනිඳු වයාපෘතිය කාන්දතාවන්ද විසින්ද කාන්දතාවන්දකේ කසෞඛ්යය සහ 

සනීපාරාක්ෂාව කවනුකවන්ද ක්රියාත්මක කරන වයාපෘතියකි. කමම අවස්ථාව 

අමතින්ද රිෆා මුස්තාෆා මහත්ිය ප්රකාශ කකේ ඉහළ වියදම නිසා ශ්රී 

ලංකාකේ කාන්දතාවන්දකගන්ද 50%ක් පමණ සනීපාරක්ෂක තුවා භාවිතා 

කනාකරන බවයි. “පෑඩ් මෑන්ද” කලස ප්රචලිත අරුණාචලේ මුරුගානන්දදේ 

මහතාකගන්ද ආභාසය ලද සිනිඳු පදනම ඉන්දියාකවන්ද කගන්දවන ලද අඩු 

පිරිව යක් ව යවන යන්දත්ර සහ අමුද්රවය භාවිතකයන්ද ශ්රී ලංකාකේ අඩු 

වරප්රසාදලත් කාන්දතාවන්ද කවනුකවන්ද භාවිතකයන්ද පසු ිරාපත්වන 

සනීපාරක්ෂක තුවා නිේපාදනය කරයි. කමම ආකෘතිය ිවයින පුරා 

ක්රියාවට න ංවීමට ද ඒ මඟින්ද කාන්දතාවන්දට අඩු පිරිව යක් සහිත 



සනීපාරක්ෂක තුවා නිේපාදනය කිරීමට පමණක් කනාව රැකියා ජ්නනය 

කිරීමට ද සිනිඳු වයාපෘතියට හ කි බව ඇය ප්රකාශ කළාය. කමම වසර මුලදී 

ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා පදනම කමම මාහ ඟි අරමුණ සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියල් 

500,000ක් ලබා කදන ලදී.  

3.  කමම අවස්ථාකේ අදහස් දක්වින්ද මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් බාේකල් 

මහතා රටක ප්රගතිය සහ කසෞභාගයය සඳහා කාන්දතාව ඉතා ව දගත් 

කාර්යභාරයක් සිදු කරන බව ප්රකාශ කකේය. ඉන්දියාකේ කේ 

සේබන්දධකයන්ද වන වර්ධනයන්ද සහ කසෞඛ්ය සහ සනීපාරක්ෂාව යන 

ක්කේත්රය තුළ “සිනිඳු” පදනම විසින්ද ක්රියාවට නංවන කමම වයාපෘතිය අගය 

කරින්ද මහ කකාමසාරිස්තුමා විකේෂකයන්දම දුේකර පළාත් තුළ කේ 

සේබන්දධකයන්ද ද නුවත් කිරීකේ ව ඩසටහන්ද සංවිධානය කිරීකේ 

අවශයතාවය අවධාරණය කකේය.  

4.  1998 වසකර් ආරේභ කරන ලද ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා පදනම ආරේභකේ 

සිටම ආර්ික, අධයාපනික, විදයා සහ තාක්ෂණික සහ සංස්කෘතික 

සහකයෝගීතාවය යන ක්කේත්රයන්දහි කදරට ජ්නතාව අතර සබඳතා ඉහළ 

න ංවීම සඳහා අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කර ඇත. ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා පදනකේ 

මූලික අවධානය නිර්මාණාත්මක සහ නකවෝත්පාදන ව ඩසටහන්ද සඳහා 

සහකයෝගය ලබාදීම සහ වර්ධනය සහ කසෞභාගයය කවනුකවන්ද කදරකටහි 

තරුණ ප්රජ්ාව සහ සිවිල් සමාජ්යන්ද එක් කිරීම සඳහා කයාමු වී ඇත. ඉන්දියා 

- ශ්රී ලංකා පදනම කේ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියල් ිලියන 150ක් වටිනා 

වයාපෘතීන්ද 300ක් සඳහා මූලය අනුග්රහය ලබා දී ඇත. පර්කේෂණ, කලාව 

සහ සංස්කෘතිය, සමාජ් කාර්යයන්ද, විදයා යන ක්කේත්රයන්දහි වයාපෘතීන්ද 

20ක් පමණ කේ වන විට ක්රියාත්මක කවින්ද පවතී.  

 

*** 

කකාළඹ  

2022 අකේල් 06 

 

 


