
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය යටිතල පහසුකම්ර 

ශක්තිමත් කරයි 

 

2023 ජනවාරි 8 වන ින ප්රවාහන අමාත්ය ආචාර්ය බන්දුල 

ගුණවර්ධන මහත්ා සහ ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් 

ක ෝපාල් බාග්කල් මහත්ා මහව සිට ඕමන්දකේ දක්වා ුම්රරිය 

මාර් ය (කිකලෝ මීටර 128) ප්රතිසංස්කරණය කිරීකම්ර කටයුතු 

මැදවච්චිකේ ී උේසවාකාරකයන්ද ආරම්රභ කළහ. ුම්රරිය 

මාර් ය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට අදාළ අකනකුේ කටයුතු ද 

කමහි ී සම්රූර්ණ කකකරනු ඇත්. කමම වයාපෘතිය දැනට 

ක්රියාේමක ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 318ක ණය පහසුකමක් 

යටකේ ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 91.27ක වියදමකින්ද 

ඉන්දියාකේ රාජය සමා මක් වන IRCON විසින්ද සම්රූර්ණ කරනු 

ඇත්. ධීවර අමාත්ය  ග්ලස් කේවානන්දද, මුදල් රාජය අමාත්ය 

කෙහාන්ද කස්මසිංහ, මහාමාර්  රාජය අමාත්ය සිරිපාල  ම්රලේ 

සහ ප්රවාහන අමාත්යාංශකේ කජයෂ්ඨ නිලධාරීන්ද රැසක් කමම 

අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.  

2.  උේසව අවස්ථාව ඇමතූ ප්රවාහන අමාත්යතුමා 

විකේෙකයන්දම ප්රවාහන ක්කෂ්ත්රයට ඉන්දියාව ලබා කදන 

සහකයෝ ය සම්රබන්දධකයන්ද සිය කෘත්කේීේවය පළ කකේය. 



පසුගිය වසර කිහිපය තුළ IRCON සමා ම විසින්ද ශ්රී ලංකාකේ 

සිු කළ වයාපෘතීන්ද අ ය කළ එතුමා කදරට අත්ර ුම්රරිය 

සහකයෝගීත්ාවය ත්වුරටේ ඉහළ නැංවිය යුතු යැයි පැවසීය.  

3.  ණය පහසුකම්ර 5ක් යට කේ ඉන්දියාව ුම්රරිය ක්කෂ්ත්රය තුළ 

ඇමරිකානු ක ාලර් බිලියන 1කට අධික වයාපෘතීන්ද ක්රියාේමක 

කර ඇති බව මහ කකාමසාරිස්තුමා කමහිී සඳහන්ද  කකේය. 

කමයට අමත්රව, දැනට පවතින ණය පහසුකම්ර යටකේ 

ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 180ක පමණ වයාපෘතීන්ද දැනට 

ක්රියාේමක අවධිකේ කහෝ ඉිරිකේී ක්රියාේමක කරන අවධිකේ 

පවතී. ශ්රී ලංකාකේ භාණ්  සහ මගී ප්රවාහනය වැඩි ියුණු 

කිරීම හරහා ආර්ික ක්රියාකාරකම්ර ඉහළ නැංවීකමහි ලා 

ුම්රරිය මාර්  නවීකරණය කිරීකම්ර වැද ේකම මහ 

කකාමසාරිස්තුමා අවධාරණය කකේය. අභයන්දත්ර වශකයන්ද 

කමන්දම කදරකටහිම ජනත්ාව උකදසා ඉන්දියාව සමඟ වන්දදනා 

 මන්ද, සංචාරක කටයුතු, කවළඳාම සහ ආර්ික ක්රියාකාරකම්ර 

වැඩි ියුණු කිරීම සඳහා සම්රබන්දධකත්ාවය ශක්තිමේ කිරීකම්ර 

වැද ේකම ද එතුමා අවධාරණය  කකේය. හරිත් සහ තිරසාර 

ප්රවාහන විසඳුම්ර හඳුන්දවා ීම සඳහා ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාව සමඟ 

කටයුතු කරනු ඇති බව එතුමා ප්රකාශ කකේය.  

4. ශ්රී ලංකා කේ ිගු කාලීන සංවර්ධන සහකරුවකු වශකයන්ද 

ඉන්දීය රජය සහනදායි ණය සහ ප්රදාන යටකේ ිවයින තුළ 

විවිධ වයාපෘතීන්ද ක්රියාවට නංවා ඇත්. කමම මූලය පහසුකම්ර 

යටකේ ක්රියාේමක විවිධ සහකයෝගීත්ා අංශයන්ද අත්රින්ද ශ්රී 

ලංකා ුම්රරිය කස්වය ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි කර  නී. IRCON ශ්රී 

ලංකාකේ සිය කමකහයුම්ර කටයුතු 2009 මාර්තු මස ආරම්රභ කළ 



අත්ර උතුරු පළාකේ සමස්ත්  ු ම්රරිය මාර්  ජාලය (කිකලෝ මීටර් 

253) යළි ක ා  න මින්ද සහ දකුණු ුම්රරිය මාර් ය (කිකලෝ 

මීටර් 115) ප්රතිසංස්කරණය කරමින්ද  ශ්රී ලංකාකේ ුම්රරිය මාර්  

නවීකරණය සඳහා දායකේවය ලබා ී ඇත්.  එකස්ම, කමම 

සමා ම කිකලෝ මීටර් 330ක ුම්රරිය මාර් යක නවීන සංඥා සහ 

විුලි සංකේශ පේධතියක් හරහා සුරක්ිත්ත්ාවය සහ 

විේවාසනීයේවය සහතික කිරීමට ද දායක වී ඇත්.  

5. 2022 අකේල් මාසකයන්ද පසුව ද ඉන්දියාව විසින්ද විවිධ ණය 

පහසුකම්ර හරහා ශ්රී ලංකාවට අඛණ් ව සහකයෝ ය ලබා ී 

ඇත්. ණය පහසුකමක් යටකේ සපයන ඉන්දියා කේ නිෂ්පාිත් 

මහින්දරා SUV ජීප් රථ 500න්ද 125ක් මෑත්ක ී ශ්රී ලංකා කපාලිසිය 

කවත් භාර කදන ලී. එකස්ම, ණය පහසුකමක් යටකේ ලබා 

කදන අකශෝක් කල්ලන්ද් බස් 500න්ද 75ක් ද පසුගිය සතිකේ ී ශ්රී 

ලංකා  මනා මන මණ් ලය කවත් බාර කදන ලී.  

 

*** 

 

වකාළඹ  
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