
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුවත්පත් නික�දනය

ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් ක�ා�පාල් බාග්කල් මැතිතුමා ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය
රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමු ක�

ඉන්දීය  මහ  ක�ාමසාරිස් ක�ා�පාල් බාග්කල් මැතිතුමා  අද  දින
ජනාධිපති කල්�ම් �ාර්යාලක.දී අති�රු ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමා  හමු විය .  එහිදී එතුමා  ඉන්දීය  නාය�ත්වක.   සුභාසිංශන
ජනාධිපතිතුමා සහ ශ්රී ලාංකි� ජනතාව කවත පළ �ර සිටික.ය .  සිය
අක්තපත්ර වීඩිකයා�  තාක්ෂණය  ඔස්කස් නව්ය ආ�ාරයකින් පිළි�ැනීම
පිළිබඳව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා සිය �ෘතක�දීත්වයද ජනාධිපතිතුමා කවත
පළ �ර සිටික.ය. 

2.  ජනාධිපති ධූරක. වැඩ භාර �ැනීකමන් අනතුරුව සිය ප්රථම නිල
විකKශ සංචාරය වශකයන් 2019 කනාවැම්බර් මස සිදු �ළ ඉන්දීය සංචාරය
පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා  කමහිදී සිහිපත් �කNය .  ක�ාවිඩ්-19 වසං�තයට
මුහුණදීම සඳහා ශ්රී ලං�ාවට සහය ලබා දීම සම්බන්ධකයන් එතුමා ඉන්දීය
රජයට සිය ස්තූතිය පළ �ළ අතර ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව අතර සමස්ත
Kවිපාර්ශවි� සහකයා�ගීතාවය වඩා ශක්තිමත් කිරීමට අකVක්ෂා �රන බව
සඳහන් �කNය. 

3. මෑත �ාලීනව කදරට අතර ඉහළ කපකN අන්තර්ක්රියා සාම්ප්රදායි�ව
සමීප සහ විශිෂ්ට Kවිපාර්ශවි� සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට
ඉවහල් වූ බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ප්ර�ාශ �කNය. පාස්කු ඉරු දින කුරිරු
ත්රස්ත ප්රහාරකයන් අනතුරුව අග්රාමාත්ය ශ්රී   නකර්න්ද්ර කමා�දි මැතිතුමා ශ්රී



ලං�ාක� සුහද සංචාරය� නිරත වූ බව සිහිපත් �ළ මහ ක�ාමසාරිස්තුමා
ශ්රී ලං�ාක� සමීපතම සමුද්රීය අසල්වැසියා වශකයන් ඉන්දීය නාය�ත්වය
කදරකටහි ජනතාවකග් සාමය ,  කසෞභා�්යය සහ ආරක්ෂාව කවනුකවන් ශ්රී
ලං�ාව සමඟ තිකබන සහකයා�ගීතාවය වඩා ශක්තිමත් කිරීමට දක්වන දැඩි
�ැපවීම අවධාරණය �කNය. 

4. 2020 මැයි 23 වන දින ජනාධිපතිතුමා සහ අග්රාමාත්ය නකර්න්ද්ර
කමා�දි මැතිතුමා අතර පැවති දුර�ථන සා�ච්ඡාක�දී  අකන්යන්ය ප්රමුඛතාවන්
කලස  හඳුනා�ත් ක්කෂ්ත්රමතපදනම්වශ්රීලං�ාක�සංවර්ධනසහකයා�ගීතා� 
යාපෘතීන්සහවිකjෂකයන්මශ්රීලං�ාක�අවශ්යතාවන්ටඅනුකූලවකවළඳ,  වාණිජ
සහ  අකනකුත් නව  ක්කෂ්ත්රයන්හි සහකයා�ගීතාවය  ඇතුළු ශ්රී ලං�ාක�
පjචාත් ක�ාවිඩ් ආර්ථි�  පුනර්ජීවනය  සඳහා  ඉන්දියාක�
සහභාගීත්වයක��වත්කිරීමටකමහිදීඑ�ඟවිය.  ඉන්දීයආකයා�ජනවිසින්j 
රීලං�ාආර්ථි�යටලබාකදනදාය�ත්වයකපන්වාකදමින්මහක�ාමසාරිස්තුමාV 
ර�ාශ�කNශ්රීලං�ාරජය  විසින් හඳුනාක�න  ඇති ප්රමුඛතා  ක්කෂ්ත්රයන්හි
ආකයා�ජනය කිරීමට ඉන්දීය සමා�ම් සූදානම් බවයි.

5. ජනාධිපතිතුමා සහ මහ ක�ාමසාරිස්තුමා කදරට අතර අත්දැකීම්,  V 
රවීණත්වය සහ කතාරතුරු කබදා  �ැනීම සහ ත්රස්තවාදය  වැනි කපාදු
තර්ජනයන් සඳහා මුහුණදීමට සාමූහි� ප්රයත්නයක් දැරීම ඇතුළු ආරක්ෂ�
ක්කෂ්ත්රය  තුළ  පවත්නා  සමීප  සහකයා�ගීතාවය  තවදුරටත් පුළුල් සහ
ශක්තිමත් �ළ හැකි ආ�ාරයන් පිළිබඳවද සා�ච්ඡා �කළා�ය.

6.  ඉන්දියාව  සහ  ශ්රී ලං�ාව  අතර  කපාදු කබෞKධ  උරුමය  සහ
ශිෂ්ටාචාරමය බැඳීම් කදරකටහි ජනතාව වඩා සමීප �රවීමට ඉවහල් වන
බව  ජනාධිපතිතුමා  සහ  මහ  ක�ාමසාරිස්තුමා  ප්ර�ාශ  �කළා�ය.  මහ
ක�ාමසාරිස්තුමා  ක�ාවිඩ්-19 වසං�ත තත්වය කwතුකවන් ශ්රී ලං�ාක� සිරව
සිටින ඉන්දීය ජාති�යන් නැවතත් ම�රටට යැවීම සඳහා ශ්රී ලං�ා රජය
ලබා කදන සහකයා��ය සම්බන්ධකයන් ජනාධිපතිතුමාට සිය ස්තූතියද කම්
අවස්ථාක�දී පළ �ර සිටික.ය.



*****

ක�ාළඹ
ශ� වර්ෂ 1942 ජෛජෂ්ත 8

2020 මැයි 29


