
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

ශ්රී ලංකා - ඉන්දියා සමාජය (SLIS) ඉන්දියාවේ 71 වන ජනරජ ිනය සහ ශ්රී ලංකාවේ 72 

වන නිදහස ්ිනය සමරයි 

ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා වලස රාජය අමාතය සුසිල් වේමජයන්දත සහභාගී වේ 

 

ශ්රී ලංකා - ඉන්දියා සමාජය ඉන්දියාකේ 71 වන ජනරජ ිනය සහ ශ්රී ලංකාකේ 72 වන 

නිදහස් ිනය 2020 කෙබරවාරි 28 වන ින කකාළඹ ටජ් සමුද්රා කහෝටලකේ ෙැවති 

උත්සවයකදී සමරනු ලැබීය.  ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා කලස ශ්රී ලංකාකේ ජාතයන්දතර 

සහකයෝගීතා රාජය අමාතය සුසිල් කේමජයන්දත මහතා සහභාගී වූ අතර ක ෞරවනීය 

අමුත්තා කලස ශ්රී ලංකාකේ වැඩබලන ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් විකනෝද්  කේ. කජ්කබ්  

මහතා සහභාගී විය. SLIS හි සභාෙති කරාහාන්ද තුඩාකේ මහතා, රාජය තාන්දික ප්රජාකේ 

සාමාජිකයින්ද, කේෂ්ත්ර්කේ නායකයින්ද සහ අකනකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන්දද කම් සඳහා 

සහභාගී වූහ. 

කමම අවස්ථාකේදී  රු රාජය අමාතය සුසිල් කේමජයන්දත මහතා 19 වන සියවකස් සිට ශ්රී 

ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාකේ විකාශනය පිළිබඳව විස්තර කකළය්. මෑතකදී ශ්රී ලංකා 

නායකයන්ද විසින්ද සිදු කළ සාර්ථක ඉන්දදීය සංචාරයන්ද පිළිබඳව අමාතයවරයා අදහස් දැේවූ 

අතර ඉන්දදීය වයවසායකයින්දකේ වැඩි ආකයෝජනයන්ද සහ කදරට අතර  ැඹුරු ආර්ික 

සම්බන්දධතාවයේ ඇති කිරීමට ශ්රී ලංකාව අකේේෂ්ත්ා කරන බව සඳහන්ද කකළ්ය. 

කමම අවස්ථාකේ අදහස් දැේවූ වැඩබලන මහ කකාමසාරිස ් කජ්කබ් මහතා 2020 වර්ෂ්ත්ය 

ඉන්දදීය ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාකේ පියා වන ආචාර්ය භීම්රාඕ අම්කබඩ්කර්කේ 129 වන ජන්දම 

ිනය සනිටුහන්ද කරන බව ෙැවසීය.  අ යන්ද, ප්රතිෙත්ීන්ද ඉන්දදීය වයවසථ්ාකේ ක ෞරවනීය 

ස්ථානයේ කර  ත් බව ඔහු කෙන්දවා දුන්දකන්දය. තවද ශ්රී ලංකාකේ ජනාධිෙතිවරණකයන්ද 

ෙසුව මෑතකදී ශ්රී ලංකා නායකයින්ද විසින්ද ඉන්දියාකේ  සිදු කළ ඉහළ කෙකළ් සංචාරයන්ද 

පිළිබඳව විකශෂ්්ත්කයන්ද සඳහනේ කළ එතුමා, කදරට තුළම  ශේතිමත්  නායකත්වයේ  ඇති 

බවද  එහි ප්රතිෙලයේ  කලස ද්විොර්ශව්ික සබදතා සඳහා නැවුම් ප්රවණතාවයේ ඇති බවද 

ප්රකාශ කකළය්. 2019 ොස්කු රස්ත ප්රහාරකයන්ද ෙසුව අග්රාමාතය නකර්න්දද්ර කමෝි 



මැතිතුමාකේ සුහඳ ශ්රී ලංකා සංචාරය කදරට අතර මිර සබඳතා කකකරහි ධනාත්මක 

බලෙෑමේ ඇති කකළ්ය. ශ්රී ලංකාවට වැඩිම සංචාරකයින්ද පිරිසේ ෙැමිකණන්දකන්ද 

ඉන්දියාකවන්ද වන අතර 2019 දී ඉන්දදීය සංචාරකයන්ද ලක්ෂ 4.6 ේ ශ්රී ලංකාවට ෙැමිණ 

තිකබ්. වැඩබලන මහ කකාමසාරිස් කජ්කබ් මහතා ආසියාකේ වයාොරයකයින්දට සහ 

වයවසායකයින්දට  වැද ත් වී ඇති ඉන්දදීය අයවැකේ ප්රමුඛතම අං යන්දද අවධාරණය 

කකළ්ය. කලෝකකේ ෙසව්න විශාලතම ආර්ිකය වන ඉන්දියාව 2024 වන විට ඇමරිකානු 

කඩාලර් ට්රිලියන 5 ක ආර්ිකයේ කරා  මන්ද කරමින්ද සිටින අතර දළ කද්ශීය නිෂ්ත්්ොිතකේ 

වර්ධනය 6-6.5% දේවා ඉහළ යනු ඇතැයි අකේේෂ්ත්ා කකකර්. 2006 සිට 2016 දේවා වූ 

දශකය තුළ වාර්තා ත මිලියන 271 ක ජනතාවේ දරිද්රතාවකයන්ද මිදී ඇත. කලෝක 

බැංකුකේ ෙහසුකවන්ද කළ හැකි වයාොර කරණ්ි ත කිරීම්වල ඉන්දියාව 2014 දී 142 සිට 

2019 දී 63 දේවා ස්ථාන 79 කින්ද  ඉහළ ක ාස් තිකබන බවද එතුමා ෙැවසීය. 

තවද කමම අවසථ්ාකේදී සිේ දහකම් නිර්මාතෘ ගුරු නානේ කද්ේජිකේ 550 වන ජන්දම ිනය 

නිමිත්කතන්ද කකාළඹ ශ්රී ගුරු නානේ දර්බාර් හි මන්දවින්දදර් සිං මහතා ගුරු නනාේ 

කද්ේජිකේ ජීවිතය හා ඉ ැන්දවීම් පිළිබඳ ඉිරිෙත් කිරීමේ කකළය්. 

කමම අවස්ථාකේදී SLIS හි සඟරාව වන මමත්රී  සඟරාවද  නිකුත් කරන ලදී. 

ඉන්දියාකේ හා ශ්රී ලංකාකේ නිදහසින්ද කකටි කලකට ෙසු 1994 දී ආරම්භ කරන ලද  ශ්රී 

ලංකා - ඉන්දියා සමාජය ශ්රී ලංකාකේ ෙැරණිතම හා විශාලතම මිරත්ව සමාජය කේ.  

 

* * * * * 

  

කකාළඹ 
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