
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස ් ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දියානු මහ ව ාමසාරිස ් ාර්යාලවේ ආරක්ෂ  උපවේශ  ශ්රී ලං ා ආරක්ෂ  වේ ම්, යුධ හමුදාපති 

හා නාවි  හමුදාපති හමුවේ 

 

ශ්රී ලං ාවට පැමිකෙන විකෙස් රාජ්ය තාන්දි යන්ද සඳහා ශ්රී ලං ා රජ්ය විසින්ද නිර්කේශ  ර තිකෙන කසෞඛ්ය 
පිළිකවත් අනුගමනය කිරීකමන්ද අනතුරුව ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස ්  ාර්යාලකේ නව ආරක්ෂ  

උපකේශ   පිතාන්ද (ඉන්දියානු නාවි  හමුොව) වි ාස් සූේ ශ්රී ලං ාකේ ආරක්ෂ  අමාතයාංශකේ කජ්යෂ්ඨ 

නිලධාරීන්ද සහ හමුො ප්රධානීන්ද හමු විය. 

 

2.  පිතාන්ද සූේ 2020 ජූලි 28 වන ින ශ්රී ලං ා ආරක්ෂ  කේ ම්  කම්ජ්ර් කජ්නරාේ (විශ්රාමි )  මේ 

ගුෙරත්න මැතිතුමාෙ, ජූලි 27 වන ින වැඩ ෙලන ආරක්ෂ  මාණ්ඩලි  ප්රධානී සහ ශ්රී ලං ා යුධ හමුොපති 

ලුතිනන්ද කජ්නරාේ ශකේන්දර සිේවා මැතිතුමාෙ ජූලි 29 වන ින ශ්රී ලං ා නාවි  හමුොපති වයිස ්අේමිරාේ 

නිශාන්දත උළුකේතැන්දන මැතිතුමාෙ හමු විය.  

 

3. කෙරකටහි හමුොවන්ද අතර පවතින සාම්ප්රොයි  සුහෙත්වය සහ මිත්රත්වය එකලසම පවත්වා ගනිමින්ද කමහිදී 

ේවිපාර්ශවි  ආරක්ෂ  සහකයෝගීතාවය තුළ අකනයෝනය වශකයන්ද වැෙගත්  රුණු රාශියක් සා ච්ඡා 

ක රිෙ. එකස්ම කමහිදී, කෙරකටහිම නිකයෝජිතයන්ද ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං ාව අතර පවතින ආරක්ෂ  

සම්ෙන්දධතාවය වඩා ශක්තිමත්  ර ගැනීම උකෙසා ෙැඩිව  ැපවන ෙව අවධාරෙය  රන ලදී.  

 

4. පුහුණු වීම් සහ කවනත් සමීප සෙඳතා වැනි කේ තුළින්ද කුසලතා සංවර්ධන ක්කෂ්ත්රය මත පෙනම්ව 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං ාව ශක්තිමත් සහ වර්ධනය වන ආරක්ෂ  සම්ෙන්දධතාවයක් පවත්වාකගන යන ෙව 

කමහිදී ප්ර ාශ ක රිෙ. ඉන්දියාව විසින්ද විකේශීය හමුොවන්ද සඳහා ලො කෙන පුහුණු අවස්ථාවන්දකගන්ද 

අඩ ට වඩා ශ්රී ලං ා ආරක්ෂ  හමුො සාමාජි යන්දට ලො කේ. කෙරටටම කපාදු ආරක්ෂ   රුණු සහ 

අභිකයෝග කමන්දම  ලාපය තුළ ආරක්ෂාව සහ සාමය තහවුරු වන කලස ඒවාට මුහුෙ දීමට අකනයෝනය 
වශකයන්ද ෙක්වන අධිෂ්ඨානය ේවිපාර්ශවි  ආරක්ෂ  සෙඳතා සඳහා මඟ කපන්දවන ෙව කමහිදී සඳහන්ද 

 රන ලදී. ඉහළ කපකළ් නිරන්දතර හමුවීම් සහ අන්දතර් ක්රියා, ඒ ාෙේධ පුහුණුවීම් සහ අභ්යාස, කනෞ ා 

සංචාර සහ ක්රීඩා වැඩසටහන්ද යනාිය කමම ශක්තිමත් සහකයෝගීතාවකේ ප්රධානතම අංග කේ. 

 

5. ක ාවිඩ්-19 වසංගතය කහ්තුකවන්ද පැනවී තිකෙන සංචරෙ සීමා හමුකේ වුවෙ කමම වසකර්දී කෙරකටහි 

ආරක්ෂ  ක්කෂ්ත්රය තුළ සිදුවූ හමුවීම් සහ අන්දතර් ක්රියා පිළිෙඳව සතුට කමහිදී පළ ක රිෙ. නිකයෝජිත 



මට්ටකම් සංචාර කිහිපයක් කමම වසකර්දී සිදු වූ අතර එයට අමතරව  කම්ජ්ර් කජ්නරාේ (විශ්රාමි )  මේ 

ගුෙරත්න මැතිතුමා සහ ලුතිනන්ද කජ්නරාේ ශකේන්දර සිේවා මැතිතුමා 2020 කපෙරවාරි මස ඉන්දියාකේ 

ලක්නේ හි පැවති ආරක්ෂ  ප්රෙර්ශනය 2020 සඳහා සහභ්ාගී විය. 

 

6. 2020 ජූනි මස ඉන්දදීය නාවි  හමුොකේ ජ්ලශ්වා කනෞ ාව මගින්ද ක ාවිඩ්-19 වසංගතය කහ්තුකවන්ද ශ්රී 

ලං ාකේ සිරව සිටි ඉන්දදීය ජ්ාති යන්ද නැවතත් මේරටට රැකගන යාම සඳහා ශ්රී ලං ා නාවි  හමුොව සහ ශ්රී 
ලං ා වරාය අධි ාරිය ලො දුන්ද විශිෂ්ට සහකයෝගය සම්ෙන්දධකයන්ද ඉන්දියාකේ  ෘතකේදීත්වය කමහිදී පළ 

ක රිෙ. කමම කමකහයුම සාර්ථ ව ක්රියාත්ම  කිරීම ඉන්දදීය සහ ශ්රී ලං ා හමුොවන්ද අතර තිකෙන ඉතා 

සමීප සෙඳතා සඳහා සාක්ියක් කේ.  

 

7. ක ාවිඩ්-19 වසංගතය කහ්තුකවන්ද මතුව තිකෙන අභිකයෝගයන්දට මුහුෙ දීම සඳහා සහකයෝගකයන්ද 

 ටයුතු කිරීමට කෙරකටහි නාය ත්වය ෙක්වන  ැපවීම අනුව ඉන්දියාව පසුගිය මාස වලදී ශ්රී ලං ාවට 

අතයාවශය වවෙය සහය ලො දී ඇති ෙව කමහිදී සඳහන්ද ක රිෙ. කමම සන්දෙර්භ්ය තුළ ඉන්දදීය නාවි  

හමුොව ක ාවිඩ්-19 කරෝගීන්ද ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ප්රවාහන උපාංග කෙ ක්ෙ උෂ්ෙත්ව ස් ෑනර හතරක්ෙ  

ශ්රී ලං ා නාවි  හමුොවට පරිතයාග  ර ඇති ෙව කමහිදී සිහිපත් ක රිෙ. ක ාවිඩ් වසංගතයට සාර්ථ ව 

මුහුෙ දීම  සම්ෙන්දධකයන්ද ශ්රී ලං ාව සතු වටිනා අත්ෙැකීම් සහ ශ්රී ලං ාව විසින්ද අනුගමනය  රන ලෙ මනා 

පිළිකවත් කෙො හො ගැනීම උකෙසා ඉන්දියාව විසින්ද ෙංේලාකේශය, තායිලන්දතය සහ මියන්දමාරය ඇතුළු 

විවිධ සහ ාර රාජ්යයන්ද සඳහා සංවිධානය  රන ලෙ අන්දතර්ජ්ාල සම්මන්දත්රෙයක් සඳහා ශ්රී ලං ා යුධ හමුො 

මාණ්ඩලි  ප්රධානී කම්ජ්ර් කජ්නරාේ එච්. කේ. එස්. ගුෙවර්ධන මහතා සහභ්ාගී වීම කමහිදී අගය  රන ලදී.  

 

8. ශ්රී ලං ා ිවිධ හමුො සාමාජි යන්ද 400 ට අධි  සංඛ්යාව කේ සහභ්ාගීත්වකයන්ද කමම වසකර් ජූනි 21 

වන ින ශ්රී ලං ා යුධ හමුො මූලස්ථානකේ පැවති ජ්ාතයන්දතර කයෝගා ින සැමරුම ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං ාව 
අතර කමන්දම කෙරකටහි හමුොවන්ද අතර පවතින සමීප වෘත්ීමය සහ සංස් ෘති  සෙඳතාවය තවදුරටත් 

සනාථ  රන්දනක් ෙව කමහිදී ප්ර ාශ ක රිෙ. 

  

                                                                                                    *** 

 

ක ාළඹ 

ශ  වර්ෂ 1942 ශර්වන 11 
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