ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය,
කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය
ශ්රී ලලංකයා - ඉන්දීය සමයාජය සලංවිධයානය කළ ශ්රී ලලංකයා සහ ඉන්දීය
ජයාතික දින සසැමරුමක් ශ්රී ලලංකයා අගයාමයාතත්යතුමයාකගේ ප්රධයානත්වකයන්
සසැමකර්.
2019 පපබරවවර මස 10 වන දන පකවළඹද පවත්වන ලද උතසවයකද ශ්රී ලලංකයා
- ඉන්දියයා සමයාජය විසින් ශ්රී ලලංකයාකවේ 71 වන නිදහස් දිනය හයා ඉනදයවපව
70 වන ජනරජ දනය සමරන ලලබය. ශ්රී ලලකව අගයාමයාතත්ය ගරු රනිල් වික්රමසිලංහ
මසැතිතුමයා ප්රධයාන ආරයාධිත අමුත්තයා කලස සහභයාගී වූ අතර ශ්රී ලලංකයාකවේ
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් ගරු තරලංජිත් සිලං සන්ධු මසැතිතුමයා විකශේෂ
ආරයාධිත අමුත්තයා කලස සහභයාගී විය. මහවචවරය මමත වික්රමසිලංහ මසැතිණිය,
වදලබල, බලශකත හව වත්යයාපයාර සලවරධන අමයාතත්ය ගර රව කරණවනවයක
මසැතිතුමයා, මුදල් රයාජත්ය අමයාතත්ය ගරු එරයාන් වික්රමරත්න මතිතුමයා, ශ්රී ලලංකයා ඉන්දියයා සමයාජකයේ සභයාපති ට. එස් ප්රකයාශේ මසැතිතුමයා, පවරලපමනත
මන්තවරුන් සහ තවත් සමභවවනය අමතතන රැසක්ද කමම අවස්ථයාවට
සහභවග වහ.
කමම අවස්ථයාකවේ අදහස් දක්වමින් ගරු රනිල් වික්රමසිලංහ මසැතිතුමයා ඉන්දියයාව
සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර ඇති ඓතහවසක හව සලසකකතක බලඳම පිළිබඳව සිහිපත්
කකළේය. 2030 වන වට ඉනදයවව පලවලකපය කතවන වශවලතම ආරථකය වන
බව පසැවසූ එතුමයා කලයාලෝකකයේ වඩයාත්ම ගතික ආර්ථිකයන් කිහිපයක්ම
ඇතුළත් වන දකුණු ආසියයානු - අගේනිදිග ආසියයානු කලයාපයට විශයාල
කගයාලෝලීය වර්ධන ජයාලයක කකයාටසක් වීමට විභවතයාවයක් ඇති බවද ප්රකයාශ
කකළේය. ඉන්දියයාව හයා ශ්රී ලලංකයාවට එක්ව කවේගකයන් සලංවර්ධනය වීම
පිලිබඳ දකුණු ආසියයාවට උදයාහරණයක් සසැපයිය හසැකි බව තව දුරටත්
අදහස් දක්වමින් එතුමයා පසැවසීය.

උත්සවය අමතමින් ඉන්දීය මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ඩයාකවයාලෝස් හි කලයාලෝක
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සමුළුකවේදී
අනයාවරණය
වූකයේ
කලයාලෝකකයේ
කසසු
රටවල්
සම්බන්ධකයන් කගයාලෝලීය ප්රධයාන
විධයායක නිලධයාරීන්කගේ විශේවයාසය සීග
කලස පහත වසැට ඇතත් ඉන්දියයාව පිළිබඳ ඔවුන්කගේ විශේවයාසය ඉහළ කගයාස්
ඇති බව ප්රකයාශ කකළේය. 21 වන සියවකස් විශයාලතම පරිවර්තන සිදුවන
රයාජත්යය කලස ඉන්දියයාව හඳුනයාකගන ඇති බවද එතුමයා ප්රකයාශ කකළේය. ශ්රී
ලලංකයාවද කමම සයාර්ථකත්වකයේ කකයාටසක් වනු දසැකීම ඉන්දියයාකවේ
අකපේක්ෂයාව බව පසැවසු මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ඉන්දියයාකවේ සීග ආර්ථික
වර්ධනය කහේතුකවන් බිහිවන සුවිසල් අවස්ථයාවන්කගන් ප්රකයයාලෝජන ගන්නයා
කලස ශ්රී ලලංකයාවට ආරයාධනයා කකළේය. ශ්රී ලලංකයාව තුළ ජනතයා කක්න්ද්රීය
සලංවර්ධන වත්යයාපපෘතීන් ක්රියයාත්මක කිරීමට ඉන්දියයාව කසැප වී සිටින බව
සඳහන් කළ එතුමයා ඉන්දියයාව ශ්රී ලයාලංකක්ය ජනතයාව සඳහයා නිවයාස 47,000
ක් සම්පුර්ණකයන්ම කනයාමිකල් තනයා දී ඇති බවද කියයා සිටිකයේය. තවත්
නිවයාස 16,000 ක් ඉදිකිරීමට නියමිත බවද එතුමයා පසැවසුකවේය. එකස්ම
ඉන්දියයාව ශ්රී ලලංකයාව පුරයාම සියළුම ක්කෂේත්ර ආවරණය කරමින් ඉන්දීය
ප්රදයාන යටකත් සලංවර්ධන වත්යයාපපෘතීන් 70 ක් සම්පුර්ණ කර ඇති බවද
තරලංජිත් සිලං සන්ධු මසැතිතුමයා සිහිපත් කකළේය.
ශ්රී ලලංකයා ඉන්දියයා සමයාජය “කනටටිපටටම්” නමින් හසැඳන්කවන සයාමය හයා
කසසෞභයාගත්යය සලංකකත්වත් කරන අලිකයකුකගේ රුව රැගත් සයාම්ප්රදයායික
ඉන්දියයානු විසිතුරු භයාණ්ඩයක් රනිල් වික්රමසිලංහ මසැතිතුමයාට තිළිණ කකළේය.
“මමත සඟරයාකවේ” නව සලංස්කරණයක්ද කම් අවස්ථයාකවේදී එළි දක්වන ලදී .
ශ්රී - ලලංකයා ඉන්දියයා සමයාජය ශ්රී ලලංකයාකවේ පවතින පසැරණිතම සහ විශයාලතම
මිත්රත්ව සමයාජය කවේ. කමය ශ්රී ලලංකයාව සහ ඉන්දියයාව නිදහස ලබයා ගත් පසු
1949 වර්ෂකයේදී පිහිටුවන ලදී.

