
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුවත්පත් නික�දනය

මහ ක�ාමසාරිස් ක�ා�පාල් බාග්කල් මැතිතුමා ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට වීඩිකයා� තාක්ෂණය හරහා අක්තපත්ර පිරිනමයි

ශ්රී ලං�ාක� නව ඉන්දීය  මහ ක�ාමසාරිස් ක�ා�පාල් බාග්කල් මැතිතුමා  අද
උදෑසන වීඩිකයා� තාක්ෂණය ඔස්කස් පැවති උත්සවය�දී සිය අක්ත පත්ර අති�රු
ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කවත පිරිනමන ලදී. 

2.  මහ ක�ාමසාරිස්තුමා නව්යා�ාරයකින් අද දින කමම සාම්ප්රදායි� උත්සවය
සූදානම් කිරීම  සම්බන්ධකයන් ජනාධිපතිතුමාට  ස්තූති �ළ  අතර  ක�ා�ලීය
ක�ාවිඩ්-19 වසං�තය විසින් මතු �ර ඇති අභිකයා�� ජය �ැනීමට තාක්ෂණය
භාවිතා  කිරීකම් වැද�ත්�ම  ඉන්දියාක� කමන්ම  ශ්රී ලං�ාක� නාය�ත්වයද
අවධාරණය �රන බව ප්ර�ාශ �කJය. අද දින �ත් කමම නව්ය ප්රක�ශය මගින්
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව කදරට අතර මිත්රශීලී සහ විවිධ ක්කNත්රයන්හි සබඳතා
සඳහා ලබා කදන වැද�ත්�ම කමන්ම කපාදු අභිකයා��යන්ට මුහුණ දීකම්දී ශ්රී
ලං�ාව සමඟ තවදුරටත් සමීපව �ටයුතු කිරීමට ඉන්දියාව දක්වන �ැපවීමද
කපන්නුම් ක�කරන බව එතුමා සඳහන් �කJය. 

3.  මහ  ක�ාමසාරිස්තුමා  ඉන්දීය  නාය�ත්වකX සහ  ජනතාවකග් උණුසුම්
සුභාසිංශන ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ශ්රී ලාංකි� ජනතාව
කවත පළ �ර සිටිකXය.  ශ්රී ලං�ාව සමඟ තිකබන සබඳතා වලට ඉන්දියාව
ලබාකදන සුවික\ෂී වැද�ත්�ම පිළිබඳව සඳහන් �රමින් මහ ක�ාමසාරිස්තුමා
කදරට  අතර  පවත්නා  සමීප  මිත්රශීලී සබඳතා  සහ සහකයා�ගීතාවය  වර්ධනය
කිරීමට  සහ  ශක්තිමත් කිරීමට  ඉන්දියාක� ඉහළම  තලයන්හි දැඩි �ැපවීම
අවධාරණය �කJය. මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ශ්රී ලං�ාව සහ ඉන්දියාව අතර කපාදු
කබෞද්ධ උරුමය පිළිබඳව සඳහන් �ළ අතර කමම සතිය මුලදී එතුමා අස්ගිරි



පාර්ශවකX මහා නා  හිමියන්ට සහ මල්වතු පාර්ශවකX අනු නා හිමියන්ට
වීඩිකයා� ඇමතුම් ලබා දුන් බවද බුදුන් වහන්කස්ට සිය නමස්�ාරය පුද �රමින්
කදරකටහි ජනතාවට සාමය සහ කසෞභා�්යය ප්රාර්ථනා �ළ බවද පැවසීය.

4.ස්වභාවි� ව්යසන කහා�  දැනට මුහුණ දී ඇති ක�ා�ඩ් වසං�තය කහා�  ශ්රී
ලං�ාව මුහුණකදන ඕනෑම අසීරු අවස්ථාව�දී ශ්රී ලං�ාක� සමීපතම සමුද්රීය
අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව සෑමවිටම ප්රථමකයන් ප්රතිචාර දක්වන රාජ්යය වී ඇති
බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ප්ර�ාශ �කJය.  ඉන්දීය ජනතාව විසින් ලබා කදන
සහකයා��යක් වශකයන්

පසුගිය සති කිහිපය තුළ ඉන්දියාව කටාන් 25�ට අධි� ජීවිත සුරකින අත් 
යාවශ්ය ඖෂධ සහ වෛවද්ය අයිතම කතා� හතරක් ශ්රී ලං�ාවට පරිත්යා� �ර
ඇති බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා සඳහන් �කJය .  කමයට අමතරව,  ඉන්දියාක� ප් 
රමුඛ කපකJ කසෞඛ්ය ආයතන විසින් ක�ාවිඩ් -19 වසං�තය �ළමනා�රණය
කිරීම සම්බන්ධකයන් පවත්වන ලද විවිධ ඔන්ලයින් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ශ්රී
ලාංකි� කසෞඛ්ය වෘත්ති�යන්ද සහභාගී වූ බව එතුමා  පැවසීය .  ක�ාවිඩ්-19

වසං�තයට  එක්ව මුහුණ දීමට  අග්රාමාත්ය කමා�දි මැතිතුමා  දක්වන �ැපවීම
අවධාරණය �ළ මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ආර්ථි� පුනර්ජීවනයට සහ හැකි සෑම
අයුරකින්ම  ඉන්දියාව  ශ්රී ලං�ාවට  තවදුරටත් සහකයා��ය  ලබා  කදන  බවට
ජනාධිපති ක�ා�ඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහති� විය.

5.  අග්රාමාත්ය කමා�දි මැතිතුමා සිය කදවන ධුර �ාලකX වැඩ භාර �ැනීකමන්
අනතුරුව සිදු �ළ පළමු විකද්ශ සංචාරය අතරතුර ශ්රී ලං�ාක� සුහද සංචාරය�
නිරත වූ බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා සිහිපත් �කJය. ජනාධිපති අති�රු ක�ා�ඨාභය
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය පළමු නිල විකද්ශ සංචාරය වශකයන් 2019 කනාවැම්බර්
මාසකX සිදු�ළ ඉන්දීය සංචාරය ද්විපාර්ශවි� සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කිරීමට
ඉවහල් වූ බව එතුමා පැවසීය .  එකස්ම,  අග්රාමාත්ය ධූරකX වැඩ භාර �ැනීකමන්
අනතුරුව සිය ප්රථම විකද්ශ සංචාරය වශකයන් අති�රු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා 2020 කපබරවාරි මස සිදු �ළ ඉන්දීය සංචාරය කදරකටහිම කසෞභා�්යය
සහ ආරක්ෂාව කවනුකවන්  ද්විපාර්ශවි� අවකබා�ධතා  ක්රියාත්ම� කිරීමට මඟ
කපන්වීය.  එම අවකබා�ධතා තවදුරටත් ක්රියාත්ම� කිරීම සඳහා කමන්ම දකුණු
ආසියාව  හා  ඉන්දියානු සා�ර  �ලාපය  තුළ  ඉන්දියාක� සමීපතම  සමුද්රීය
අසල්වැසියා වන ශ්රී ලං�ාව සමඟ තිකබන දිගු�ාලීන සහකයා�ගීතාවය �ැඹුරු



කිරීම සඳහා ශ්රී ලං�ාක� නාය�ත්වය සමඟින් සමීපව �ටයුතු කිරීමට අකප්ක්ෂා
�රන බව මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ප්ර�ාශ �කJය.

6. ශ්රී ලං�ාක� ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් කලස පත්වීමට කපර ක�ා�පාල් බාග්කල්
මැතිතුමා  2017 වසකර් සිට ඉන්දීය අග්රාමාත්ය �ාර්යාලකX ඒ�ාබද්ධ කල්�ම්
වශකයන් �ටයුතු �කJය .  එයට කපර එතුමා ඉන්දීය විකද්ශ �ටයුතු අමාත් 
යාංශකX නිල  මාධ්ය ප්ර�ාශ� ,  ඒ�ාබද්ධ  කල්�ම් (බාහිර  ප්රචාර�  අංශය),

ඒ�ාබද්ධ කල්�ම් (පාකිස්ථානය,  ඇෆ්�නිස්ථානය හා ඉරානය)  සහ  2014 සිට
2017 දක්වා ඒ�ාබද්ධ කල්�ම් (රාජ්ය)  වශකයන් �ටයුතු �ර ඇත .  ක�ා�පාල්
බාග්කල් මැතිතුමා පාකිස්ථානකX නිකයා�ජ්ය ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස්තුමා (2011-

2014)  කලසද �ත්මණ්ඩු,  ලන්ඩන්,  රුසියාක� සහ යුක්කර්නකX පිහිටි ඉන්දීය
තානාපති �ාර්යාලයන්හිද කස්වය �ර ඇත.  විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධියක්
ඇති ක�ා�පාල් බාග්කල් මැතිතුමා හට හින්දි ,  උර්දු,  ඉංග්රීසි සහ රුසියානු භාෂා
�තා �ළ හැකි අතර එතුමා සංස්�ෘත ,  යුක්කර්න සහ කන්පාල භාෂාද හදාරා
ඇත.  එතුමා කම් වන විට සිය නිල නිවකස්දී නිර්කද්ශිත කසෞඛ්ය පිළිකවත්
අනු�මනය �රමින් සිටියි. 

***
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