
    ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය 
ාර්යාලය

ක
ාළඹ

 පුවත්පත් නික�දනය

   ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා -      ඉන්දියා සමාජක� වාර්ෂි
 මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සභාව ක
ාළඹදී

   ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා -    ඉන්දියා සමාජක� (Sri Lanka India Society –Sri  Lanka India Society –

SLIS)    වාර්ෂි
 මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සභාව 2019  සැප්තැම්බර් 30   වන දින ක
ාළඹදී
පැවැත්විණ.     ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා -       ඉන්දියා සමාජක� අනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශාස
 ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාක�

          ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය ගරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප් මැතිතුමා කමහි ප් ප්
    රධාන අමුත්තා කලස සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය භාගී විය විය. 

         ඉන්දියාව සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාව නිදහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ස ලබා ක
ටි කලකින් එනම් 
ලකින් එනම්
1949        වර්ෂක�දී පිහි ප්ටුවන ලද ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා -     ඉන්දියා සමාජය ශ්රී ලංකා රී ලංකා 

       ලං
ාක� පැරණිතම සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විශාලතම මිත්රත්ව සමාජය ක�. 

 කමම අවස් කාර්යාලය ථාක�දී,      ප්රධාන ක@ශනය පවත්වමින් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය 
         ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය තුමා ප්ර
ාශ 
කA ඉන්දියාව සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාව අතර

       පවතින සම්බන්ධතා මෑත 
ාලක�දී විශාල වශකයන් සුබවාදී කලස
   වර්ධනය වී ඇති බවයි ඇති බවයි.      මාලදිවයිකන් පැවති ඉන්දීය සාගර සමුළුවට

    සමගාමීව ඉන්දීය වික@ශ 
ටයුතු පිළිබඳ   අමාත්ය එස් කාර්යාලය .    ජයිශං
ර් සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්රී ලංකා 

           රී ලංකා ලං
ා අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව වික්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව රමසිංහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මැතිතුමා අතර හ කොමසාරිස් කාර්යාලය මුව පිළිබඳව
    කමහි ප්දි මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය තුමා සිහි ප්පත් 
කAය.     ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාව නි� කයාPක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව 

නගරක�දී,      ආරම්භ
 සාමාජි
යකු වශයෙන් ආපදා පුනරුත්ථාපන වශකයන් ආපදා පුනරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප්ත්ථාපන



  යටි කලකින් එනම්තල පහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සු
ම් සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ා   වන එ
තුවට (Sri Lanka India Society –Coalition  for  Disaster

Resilient  Infrastructure  -  CDRI)   එක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව විය.  CDRI   යනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ආපදා

   පුනරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප්ත්ථාපනය ඉහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ළ නැංවී ඇති බවයිම සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ා    සමාන අදහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ස් කාර්යාලය වලින් සමන්විත
      රටවල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව වල එ
තුකවන් ඉන්දියාව විසින් ස් කාර්යාලය ථාපනය 
රන ලද

සංවිධානයකි. 

 ඉන්දියාක� නිෂ්පාදිත,      නව දුම්රිය කද
ක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නදායි ණය ආධාර

        යටකත් කබලිඅත්ත සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කපාකළාන්නරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප්ව දක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව වා ධාවනය කිරී ලංකා ම සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ා
         ලබා දීම ඇතුළු මෑත 
ාලීන වර්ධනයන් මගින් කදරට අතර සංවර්ධන

   සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කයාPගී වියතාවය ඉහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ළ මට්ටම
ට ළඟා    වී ඇති බවයි අති බව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය 
   ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය තුමා ප්ර
ාශ 
කAය.     ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා දුම්රිය

     කදපාර්තකම්න්තුවට සම්පූර්ණකයන්ම වායු සමී
රණය 
ළ දුම්රිය

  කද
ක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව සැපයීම සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ා      නව ගිවිසුමක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව අත්සන් 
ර තික].  රටම
         
ම්පනයට පත් 
ළ පාස් කාර්යාලය කු වශයෙන් ආපදා පුනරුත්ථාපන ඉරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප් දින ප්රහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ාරකයන් අනතුරු තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මෙහි ප්ව ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය 
        සංචාර
යින් නැවතත් විශාල වශකයන් ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාවට පැමිකණන බවද

 එතුමා සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලය න් 
කAය.        ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ාක� සංවර්ධන ප්රමුඛතාවයන් මත
       පදනම්ව එහි ප් සංවර්ධනයට සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කයාPගය ලබා දීමට ඉන්දියාව සූදානම්

   බව එතුමා අවධාරණය 
කAය. 

   ශ්රී ලංකා රී ලංකා ලං
ා -      ඉන්දියා සමාජක� හි ප්ටපු සභාපති ටී.  එස් කාර්යාලය .   ප්ර
ාශ්රී ලංකා 
       මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය තා සමාජක� ක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව රියා
ාර
ම් ඉහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ළ නැංවී ඇති බවයිමට දැක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව වූ දායකත්වය දාය
ත්වය

       අගය 
ළ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය තුමා නව සභාපති කරාහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ාන් තුඩාක�
       මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය තාටද නව විධාය
 
මිටුවටද සිය ශුභාසිංසන එක්රමසිංහ මැතිතුමා අතර හමුව 
කAය. 
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