
ඉන්දියානු මහ  ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

යාපනය ජාත්යන්තර ගුවන් කතාටුපළ විවෘත කිරීම සහ එලායන්ස් එයාර්

සමාගම විසින් ක#න්නායි සහ යාපනය අතර  ක�ටි දුර ගුවන් ගමන් ආරම්භ

කිරීම

ඉන්දියා   -   ශ්රී ලං�ා   සබඳතා   අහස සිපගනී  

ශ්රී ලං�ා ජනාධිපති අතිගරු මෛමත්රීපාල සිරිකස්න මැතිතුමා අද දින

යාපනය ජාත්යන්තර ගුවන් කතාටුපළ විවෘත �ක8ය .  ශ්රී ලං�ා අග්රාමාත්ය

අතිගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාද කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය .  කමම

ඓතිහාසි� අවස්ථාව සනිටුහන් �රමින් ඉන්දීය සම්භාවනීය අමුත්තන් රැගත්

මංගල ගුවන් යානය ක#න්නායි සිට යාපනය ගුවන් කතාටුපළ කවත ළඟා

විය.  එයා ඉන්ඩියා  (Air India) Air  India) )  අනුබද්ධිත එලායන්ස් එයා  (Air India) Allia) nce  Air)

සමාගම විසින් ATR72-600  ක�ටිදුර ගුවන් යානය කස්වකI කයාදවා ඇති

අතර එය එලායන්ස් එයා සමාගකම් ප්රථම ජාත්යන්තර ගුවන් යානයයි. 

2. ශ්රී ලං�ාකL ප්රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් කස්වා අමාත්ය ගරු අර්ජුන

රණතුංග  මැතිතුමා,  කවනත් අමාත්යවරුන් සහ  පාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රීවරුන්

රැසක්,  උතුරු පළාත් ආණ්ඩු�ාර  ආ#ාර්ය  සුකර්න් රාඝවන් මැතිතුමා ,  ශ්රී

ලං�ාකL ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් ගරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා ,  එයා

ඉන්ඩියා  හි  ප්රධාන  �ළමනා�ාර  අධ්යක්ෂ  අශ්වානි කලාහානි මහතා ,

එලායන්ස් එයා හි ප්රධාන විධාය� නිලධාරි සී.එස්. සුබයියා මහතා, යාපනකI

ඉන්දීය ක�ාන්සාල් කජනරාල් එස් .  බාල#න්ද්රන් මහතා,  ශ්රී ලං�ා ත්රිවිධ හමුදා

සාමාජි�යින් සහ  ශ්රී ලං�ා  සහ  ඉන්දීය  රජකI නිලධාරීන් සමාරම්භ�

අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. 



3. කමම අවස්ථාව අමතමින් මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ප්ර�ාශ �ක8 ඉන්දියාව

සහ ශ්රී ලං�ාව අතර ද්විපාර්ශවි� සම්බන්ධතා සැබවින්ම අහස සිපගත් බවයි.

කමම මංගල ගුවන් යානය ශ්රී ලං�ාව තුළ ජනතා කක්න්ද්රීය සංවර්ධන L 

යාපෘතීන් තවදුරටත් ක්රියාත්ම� කිරීමට ඉන්දියාව දරන �ැපවීම සඳහා තවත්

නිදසුනක් බව  එතුමා  සඳහන් �ක8ය.  එකස්ම,  කමතුළින් ද්විපාර්ශවි�

සම්බන්ධතාවකI හදවත  බඳු කදරකටහි ජනතාව  අතර  තිකබන  සබඳතා

තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට කදරටම ගන්නා උත්සහය පිළිඹිබු වන බව

එතුමා ප්ර�ාශ  �ක8ය.  ඉන්දීය අග්රාමාත්ය නකර්න්ද්ර කමාjදි මැතිතුමා  2015

වසකර්දී සිදු �ළ  ශ්රී ලං�ා  සං#ාරය  අතරතුර  සිදු �ළ  මා  ඉන්දියාව“මා ඉන්දියාව

කවනුකවන් සිහින දකින අනාගතය මා හට ඉන්දියාකL අසල්වැසි රාජ්යයන්

සඳහාද අවැසි අනාගතය කL  යන ප්ර�ාශය මහ ක�ාමසාරිස්තුමා කමහිදී” යන ප්රකාශය මහ කොමසාරිස්තුමා මෙහිදී

සිහිපත් �ක8ය. 

4. ශ්රී ලං�ා  රජය  සමග  2005  කනාවැම්බර් මා සකI ඇති �රගත්

අවකබාjධතා  ගිවිසුම  යටකත් පලාලි ගුවන් කතාටුපක8 ධාවන  පථය

සංවර්ධනය කිරීම  සඳහා ඉන්දියානු රජය මින් කපර මූල්ය ප්රදාන ලබා දී

තිබිණ.  යාපනකI සිට �ලාපීය වාණිජ මගී ගුවන්යානා කමකහයවීම  සඳහා

කදපාර්ශවයම �ටයුතු �රන ලදී. 

5. ගුවන් කතාටුපකළහි අකනකුත් පහසු�ම් ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළු මෑත�දී

සිදු �රන ලද පුළුල් කිරීකම් �ටයුතු ශ්රී ලං�ා රජය විසින් සිදු �රන ලදී. 

*****

ක�ාළඹ

2019 ඔක්කතාjබර් 17 

 


