
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

පුවත්පත් නිකේදනය 

ඉන්දියානු ක ෝලීය සතිය සමාරම්භ කරමින්ද  

අග්රාමාය නකර්න්දද්ර කමෝි මතතිුමමා ිදු  කළ කාව 

ිල්ලිකේ පුවත්පත් කාරුමරු කාර්යාාංශය විිදන්ද 2020 ජූි මස 9 වන ින පළ කරන ලදී 

ිදයලු කකෂ්ත්රයන්දහි සම්භාවය ය අත්ත්නි  ආයුක ෝවන්ද! ඉන්දියා Inc සමූහ වයාපාරය කමම 

වතඩසටහන සාංවිධානය කිරීම මා අ ය කරනවා. කමම වතඩසටහන ඉන්දියා Inc සමා ම 

විිදන්ද පසුගිය වසරවල ිදු  කර ඇති විශිෂ්ඨ කාර්යභාරකේ කකාටසක. ඔ කේ වතඩසටහන්ද 

ඉන්දියාකේ අවස්ථා ක ෝලීය ප්රජාාව කව ැගක න යාමට පපකාරී ුණාා. ඉන්දියාව සහ කකසත් 

රාජාධානිය අර තික න සම් න්දධා වඩා ශකතිමත් කිරීමට ඔ  පපකාරී වී තික නවා. කමම 

වසකර් වතඩසටහන වත් සහකරුවන්ද කව ළඟා වී තිබීම මකේ සුමටට කරුාක. ඉිරි 

වසකර්දී ව වත් සාර්ථක වීමට ඔ ට හතකි කවතයි මා විශ්වාස කරනවා.  

මිත්රවරුනි   

කමම කාලකේදී  පුනර්ීවනය පිළි ඳ කා කිරීම ස්වභාවිකයි. කකස්ම ක ෝලීය පුනර්ීවනය 

සහ ඉන්දියාව කකිකනකට සම් න්දධ කිරීමත් ස්වභාවිකයි. ක ෝලීය පුනර්ීවනය ුමළ 

ඉන්දියාව ප්රත්  ූමමිකාවක ඉු  කරනු ඇතයි විශ්වාස කකකරනවා. කයට පළත් කහ්ුමව 

ඉන්දියානු කුසලාවයයි. කලාව පුරාම ඉන්දියානු කුසලා  ලකාකේ දායකත්වය ඔ  දතක 

තික නවා. ඉන්දියානු වෘත්ීයකේදීන්ද  වවදයවරුන්ද  කහියන්ද   තාංකුකරුවන්ද  ය තිඥයන්ද  

විදයාඥයන්ද  මහාරාර්යවරුන්ද සහ කය කවකහසා වතඩ කරන කම්කරුවන්ද කමයට ඇුමළත්. 

කකස්ම  කමහිදී ඉන්දියානු ාකෂා කකෂ්ත්රය සහ ාකෂා වෘත්ීයකේදීන්ද අමක කළ 

හතකකක කාටද? ඔුණන්ද අපට මඟ කපන්දවන්දකන්ද දශක  ානාවක ිදටයි. ඉන්දියාව ම 

දායකත්වය ල ා දීමට පනන්දු වක දකවන  නිරම ඉක න  තය මට සූදානම් කුසලා 

 ලා ාරයක  ඳුයි. කදපාර්ශ්වයටම ප්රතිලාභ අත්කර කදන සහක්රියාවන්ද ඉා දලදායි කවනවා.  

මිත්රවරුනි   

කදවන කරුා වන්දකන්ද ප්රතිසාංස්කරාය වීමට සහ පිබිදීමට ඉන්දියාව සුම හතකියාවයි. 

ඉන්දියානුවන්ද ස්වභාවකයන්දම ප්රතිසාංස්කාරකයන්ද! ඉන්දියාව සමාජා කහෝ කේවා ආර්ික කහෝ 

කේවා ිදයලු අභිකයෝ යන්ද ජායක න ඇති  වට ඉතිහාසය සාකි දරනවා. ඉන්දියාව කකස ්කර 

ඇත්කත් ප්රතිසාංස්කරාය සහ ප්රක ෝධය සඳහා වන මනා ජාවයකින්ද වන අර කම ජාවය කම් 

අවස්ථාකේදීත් පවතිනවා.  



මිත්රවරුනි   

කක අකින්ද  ඉන්දියාව ක ෝලීය වසාං යට කකරහි විශාල සටනක කරනවා. ජානාවකේ 

කසෞ යය සම් න්දධකයන්ද වති අවධානයක කයාත් කරන අරම අප කවතනිම අවධානයක 

ආර්ිකය කවද ල ා කදනවා. ඉන්දියාව පුනර්ීවනය පිළි ඳ කා කරන විට කයින්ද අදහස් 

වන්දකන්ද සහානුකම්පාව සහි පුනර්ීවනයක  පාරිසරික කමන්දම ආර්ික අතින්දද තිරසාර 

පුනර්ීවනයක. ඉන්දියාව අයත් වන්දකන්ද කසා ාදම් මෑණියන්ද වන්දදනා කරන 

සාංස්කෘතියකටයි. පෘිවිය අපකේ මෑණියන්ද  වත් අප ඇකේ දරුවන්ද  වත් ඉන්දියාකේදී 

විශ්වාස කකකරනවා.  

මිත්රවරුනි   

පසුගිය වසර හය ුමළ ිදයලු කදනා හට කවනසකින්ද කාරව මූලය සහ  තාංකු කස්වා සතපීම  

නිවාස සහ යටිල පහසුකම් ඉිකිරීම  වයාපාර කිරීකම් පහසුව  භාණ්ඩ සහ කස්වා  ද්ද ඇුමළු 

වතද ත්  ු  ප්රතිසාංසක්රා  කලාව විශාලම කසෞ යස්වා කයෝජානා ක්රමය වන ආයුෂ්මාන්ද 

භාරත් වතඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම වතනි කකෂත්්රයන්දහි ඉන්දියාව දතවතන්ද ජායග්රහා අත්කර 

ක න තික නවා. කමම ජායග්රහා ීළළ  සාංවර්ධන ප්රයත්නයන්ද සඳහා පදනම සකස් කර දී 

තික නවා.  

මිත්රවරුනි   

කළ කනාහතකි යතයි සතලකකන කද් ිදු  කිරීම සඳහා ඉන්දියානුවන්දට ශකතිය තික නවා. 

ආර්ික පුනර්ීවනය සම් න්දධකයන්ද අපට දතනටමත් කකාළ කළි ිස්වීම පුු මයක කනාකවයි. 

කමම වසාං  කාලසීමාව ුමළ අප පුරවතිදයන්දට සහන ල ා දී තික නවා   තඹුරු වූහාත්මක 

ප්රතිසාංස්කරා අරඹා තික නවා. වඩා දලදායි  ආකයෝජානයට හිකර ර කාරී ආර්ිකයක 

අප ක ාඩන මින්ද තික නවා.  

අපකේ සහන පතකකජාය මනාව සතලසුම් කර තික න අර කහි අරත්ා වන්දකන්ද ු ගීම 

ජානාවට වතිම පපකාරය ල ා දීමයි. ාකෂාය නිසා සෑම රුපියලකම ප්රතිලාීනන්ද කව 

සෘජුවම ලතබී තික නවා. මිියන  ානක ජානාවකට ආහාර පිසීම සඳහා කනාමිකල්ල  ෑස්  

 තාංකු ගිණුමට ත්දල්ල  කනාමිකල්ල ධානය ඇුමළු වත් කද් ැගසක සහන පතකකජායට ඇුමළත් 

කවනවා. අප නතවත් රට විවෘ කළ පසු  මිියන  ානක ජානාවකට ැගකියා සතපීම 

සඳහා කලාව විශාලම මහජාන කස්වා වතඩසටහන ක්රියාත්මක කළා. කමය ග්රාීළය ආර්ිකය 

නතවත් පා  න්දවනු ඇති කස්ම  ග්රාීළය ප්රකද්ශයන්දහි කල්ලපවත්නා යටිල පහසුකම් 

නිර්මාාය කිරීමට පපකාරී වනු ඇති.  

මිත්රවරුනි   

අප කුද්ර  කුඩා සහ මධය පරිමාා අාංශය ුමළ ප්රතිසාංස්කරා හඳුන්දවා දී තික නවා. වර්ධනය 

වන කුද්ර  කුඩා සහ මධය පරිමාා අාංශය මහා පරිමාා අාංශයටද වතද ත්. ආරකෂක 



කකෂ්ත්රය ුමළ ආකයෝජාන අවස්ථාවන්ද පවතිනවා. සෘජු විකද්ශ ආකයෝජාන කරගුලාිද ිහිල්ල 

කිරීමත් සමඟ  කලාව විශාලම හත්දාවක වන ඉන්දියානු හත්දාව කයට අවශය කද් 

නිපදවන්දනතයි ඔ ට ආරාධනා කරනවා. වර්මානය වන විට  අභයවකාශ කකෂ්ත්රය ුමළ 

කපෞද් ික ආකයෝජානයන්දට වති අවස්ථාවන්ද පවතිනවා. කමයින්ද අදහස් වන්දකන්ද ජානාවකේ 

සු ිදද්ිය පකදසා වාණිජා වශකයන්ද අභයවකාශ ාකෂාය භාවිා කිරීම සඳහා වති 

අවස්ථාවක පවතින  වයි. ිජිටල්ල වශකයන්ද  ල තන්දූ  අකේකෂා සහ  මිනිසුන්ද මිියන 

 ානකින්ද සමන්දවි කවළඳකපාළක පවතිනවා. ඔ ට ඒ අය කවනුකවන්ද නිපදවිය හතකි 

නිෂ්පාදන කමානවාදතයි කල්ලපනා කරන්දන.  

මිත්රවරුනි   

ඉන්දියාකේ ඖෂධ කර්මාන්දය ඉන්දියාවට පමාක කනාව ත්ළු කලෝකයටම සම්පක වන 

 ව කමම වසාං ය අපට නතව වරක පසක කළා. විකශ්ෂකයන්දම ියුණු කවමින්ද පවතින 

රටවල්ල සඳහා ඖෂධ පිරිවතය අඩු කිරීම සඳහා කය පුකරෝ ාීළ කාර්යභාරයක ඉු  කර 

තික නවා. කලාව කවකසන දරුවන්දකේ ප්රතිශකතිකරා කන්දනත් අවශයාවයන්දක න්ද 

ුමකනන්ද කදකක පමා සපුරාලන්දකන්ද ඉන්දියාකේ නිෂ්පාදනය කරන ලද ප්රතිශකතිකරා 

කන්දනත් වින්ද. කකාවිඩ්-19 වවරසයට කකරහිව කන්දනක නිපදවීම සඳහා වන ජාායන්දර 

ප්රයත්නයන්දහිි ද ඉන්දියානු සමා ම් ක්රියාකාරීව කටයුුම කරනවා. කකාවිි-19 වසාං යට 

කකරහි කන්දනක කසායා  ත් පසුව කය වති ියුණු කිරීම සහ නිෂ්පාදනය ඉහළ නතාංවීකමහි 

ලා ඉන්දියාවට වතද ත් ූමමිකාවක හිමි වනු ඇති  ව මට සහතිකයි.  

මිත්රවරුනි   

ස්වයාංකපෝි භාරයක සඳහා කකෝටි 130ක ඉන්දියානුවන්ද ක්රියාකරනවා. ස්වයාංකපෝි 

ඉන්දියාවක කද්ශීය නිෂ්පාදනය සහ පරිකභෝජානය ක ෝලීය සතපයුම් දාම සමඟ සම් න්දධ 

කරනවා. ස්වයාංකපෝි භාරයක යන්දකනන්ද අදහස් වන්දකන්ද කලෝකයට ආවෘව පතවීම 

කනාකවයි. කයින්ද අදහස් වන්දකන්ද ස්වයාංව කපෝෂාය වීම සහ ස්වයාංව නිෂ්පාදනය කිරීමයි. 

කාර්යකෂමාවය  සමානාත්මාවය සහ ු ෂ්කරාවයන්දට සාර්ථකව ත්හුා දීම ප්රවර්ධනය 

කරන ප්රතිපත්ීන්ද අප අනු මනය කරනවා.  

මිත්රවරුනි  

 

කමම සාංසදය පණ්ිත් රවි ශාංකර්ුමමාකේ ිදයවන ජාන්දම ිනයද සතමරීම මට සුමටක. කුමමා 

ඉන්දියානු සම්භාවය සාංගීකේ සුන්දදරත්වය කලෝකයට ක නගියා. කකස්ම  දෑත් කක කර 

ආරාර කිරීම කම් වන විට කලාව පුරා කකරම් ප්රරි වී ඇත්දතයි ඔ  දතක තික නවා. කමම 

වසාං ය නිසා කයෝ ා  ආයුර්කේද සහ සාම්ප්රදායික ඖෂධද කලාව පුරා ජානප්රිය වී තික නවා. 

ඉන්දියාකේ කපෞරාණික සාංස්කෘතිය  විශ්වීය වටිනාකමකින්ද යුත් සාරධර්ම අපකේ ශකතියයි.  



 

මිත්රවරුනි   

ක ෝලීය යහප සහ කසෞභා යය පකදසා ඉන්දියාවට කළ හතකි සෑම කදයකම ඉු  කිරීමට 

ඉන්දියාව සූදානම්. කමය ප්රතිසාංස්කරාය කවමින්ද පවතින  දලදායිව කටයුුම කරන  සහ 

පරිවර්නය කවමින්ද පවතින ඉන්දියාවක. කමය නව ආර්ික අවස්ථාවන්ද පිරිනමන 

ඉන්දියාවක. කය සාංවර්ධනය සඳහා මානව කකන්දීය සහ ිදයලු කදනා ඇුමළත්  ිදයලු කදනාට 

ප්රතිලාභ හිමිවන ප්රකේශයක අනු මනය කරන ඉන්දියාවක.  

ඉන්දියාව ඔ  සතම කන කක  ලා ිදටිනවා.  

ආයුක ෝවන්ද! 

ක ාකහෝම ස්ූතියි.  

 

**** 

 

කකාළඹ 
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