
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 
 

පුවත්පත් නිවේදනය 
 

එක්සත් ජාතීන්වේ මහා මණ්ඩලවේ 77වන සැසිවාරය අතරතුර 

ඉන්ියාවේ නිදහසින් 75වන වසර සැමරීමට විවේෂ වැඩසටහනක් 
 

ඉන්දියාකේ නිදහකස් අභිමානවත් 75 වන වසර සැමරීම සඳහා වන 

විකේෂ වැඩසටහනක් 2022 සැප්තැම්බර් 24 වන ින නිේ කයෝක් හි 

එක්සත් ජාතීන්දකේ 77වන සැසිවාරය අතරතුර දී පැවැත්විණ. “India@75 - 

ඉන්දියාව - UN අතර සහකයෝගීතාවය” යන කත්මාව යටකත් පැවති කමම 

උත්සවයට එක්සත් ජාතීන්දකේ මහා මණ්ඩලකේ සභාපති චබා කකාකරෝසි 

මහතා, එක්සත් ජාතීන්දකේ සංවිධානකේ නිකයෝජය මහ කේකම් අමිනා 

කේ. කමාකහාමඩ් මහත්මිය සහ ආර්කම්නියාව, ඇන්දිගුවා සහ 

බාබියුඩා, සයිප්රස්, ගැම්බියාව, ගයනාව, ජැකමයිකාව, මාලිවයින, 

ටැන්දසානියාව, ිකමෝර් - කලස්කත් සහ කයමනය යන රටවල විකේශ 

අමාතයවරුන්ද කම් සඳහා සහභාගී වූහ. එක්සත් ජාතීන්දකේ සංවිධානකේ 

මහ කේකම් ඇන්දකටෝනිකයෝ ගුකටරස් සහ ප්රංශකේ විකේශ අමාතයතුමා 

විසින්ද කමම අවස්ථාව සඳහා විකේෂ පණිවිඩයන්ද ඉිරිපත් කර තිබිණ.  
 

2. කමම අවස්ථාව අමතමින්ද විකේශ කටයුතු අමාතය ආචාර්ය එස්. 

ජයිශංකර් මහතා නිදහසින්ද පසුව කගවී ගිය 75 වසරක කාලය තුළ කලාව 

ිළිඳුතම රාජයයක සිට කලාව පස්කවනුවට විශාලතම රාජයය දක්වා 

ඉන්දියාව පැමිණි ශක්තිමත් ගමන පිළිබඳව අදහස් දැක්වීය. ඉන්දියාකේ 

සංවර්ධනකයහිලා තාක්ෂණකේ භූමිකාව අවධාරණය කරමින්ද විකේශ 

කටයුතු අමාතයතුමා ඩිජිටේ කපාදු යිතල පහසුකම් ආහාර සුරක්ිතතා 

ජාලය ඉන්දියානුවන්ද මිලියන 800ක් දක්වා ඉහළ නැංවූ බව ප්රකාශ කකේය. 

තාක්ෂණික ශක්තිය උපකයෝගී කරගනිමින්ද ඇමරිකානු කඩාලර් බිලියන 

300කට අධික ප්රතිලාභ කබදා දී ඇති අතර බිලියන 2කට අධික එන්දනත් 

ප්රමාණයක් ලබා දී ඇත.  
 

3. ඉන්දියාකේ වර්ධනය කසසු කලෝකය හා අවිකයෝජනීයව සම්බන්දධ වී 

තිකබන බව අවධාරණය කළ එතුමා ඉන්දියා - UN සංවර්ධන සහකයෝගීතා 

අරමුදල එක්සත් ජාතීන්දකේ සංවිධානකේ පළමු ඒක රාජය දකුණ - දකුණ 



වැඩසටහන බව ද ඒ හරහා කම් වන විට රටවේ 51ක සංවර්ධන වයාපෘතීන්ද 

66ක් ක්රියාත්මක වන බව ද පැවසීය. ඉන්දියාව කකාවිඩ්-19 වසංගත 

සමකේදී අප්රිකාව, කැරිබියන්ද, ලතින්ද ඇමරිකාව සහ අසේවැසි 

රාජයයන්දට එන්දනත් ලබාකදමින්ද එම අවශයතාවයට පළමුව ප්රතිචාර 

දැක්වීය. තම රටවේ කකාවිඩ් -19 එන්දනත් ලබාදීම සඳහා ඉන්දියාකේ 

කගෝලීය ප්රයත්නය වූ “වැක්සින්ද මමත්රී” වැසටහකන්ද සෘජු ප්රතිලාභීන්ද වූ බව 

පැමිණ සිි ඇතැම් නිකයෝජිතකයෝ ප්රකාශ කළහ.  
 

4. එක්සත් ජාතීන්දකේ සංවිධානය සමඟ ඉන්දියාකේ සම්බන්දධතාවය 

පිළිබඳ අදහස් දක්වමින්ද විකේශ කටයුතු අමාතයතුමා ප්රකාශ කකේ එක්සත් 

ජාතීන්දකේ සංවිධානකේ ආරම්භක සාමාජිකයකු වශකයන්ද එක්සත් 

ජාතීන්දකේ සංවිධානය සමඟ ඉන්දියාකේ සබඳතාවය ද 75 වසරක 

සුවිකේෂී සන්දධිස්ථානයකට ළඟා වූ බවයි. කමම සහකයෝගීතාවකේ බහු 

විධ ස්වාභාවය සාම සාධක හමුදාවන්ද තුළින්ද සැලකිය යුතු කලස පිළිඹිබු 

වන අතර ඉන්දියාව කම් සඳහා ලක්ෂ 2.5කට වැඩි සාමාජිකයන්ද පිරිසක් 

ලබා දී ඇත. කම් අනුව ඉන්දියාව සාම සාධක හමුදාව සඳහා වැඩිම 

දායකත්වය ලබා දී ඇති රට කේ. කේශගුණික විපර්යාසයන්ද සම්බන්දධකයන්ද 

වන කගෝලීය ක්රියාමාර්ගයන්ද පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්ද විකේශ කටයුතු 

අමාතයතුමා සඳහන්ද කකේ දැනට සාමාජික රටවේ 100කට වැඩි 

ප්රමාණයක් සහිත ජාතයන්දතර සූර්යබල සන්දධානය 2015 වසකර්දී 

ඉන්දියාව සහ ප්රංශය එක්ව පිහිටවූ බව යි. ඉන්දියාව ආපදා ප්රතයාස්ථ 

යිතල පහසුකම් සඳහා වන සන්දධානකේ ද ආරම්භක සාමාජිකයකු කේ. 

සංවර්ධනය කපාදු භාණ්ඩයක් කලස විස්තර කළ විකේශ කටයුතු 

අමාතයතුමා ඉන්දියාව කලාවට දීප්තිමත් අනාගතයක් සහතික කිරීම 

සඳහා එක්සත් ජාතීන්දකේ සංවිධානය සමඟ සිය සහකයෝගීතාවයන්ද 

ශක්තිමත් කිරීමට කැපවී සිින බව අවධාරණය කකේය.  
 

*** 
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