
මහ ෙකාමසා���මාෙ� ප��ඩය

ඉ��යාව �දහෙ� 75 වන සංව�සරය සමරන ෙමම අව�ථාෙ�� �� 

ලංකාෙ� මාෙ� සෙහ�දර සෙහ�ද�ය�ට උ��� �භා�ංසන ��නම�. �� 

ලංකාව ද �දහෙ� 75 වන වසෙර� ප��ම ද මහ� ���ය� ෙගන ෙදන 

කරැණ�. 

ඉ��යාෙ� 75 වන �දහ� �න සංව�සරය (අසා� කා අ��� මෙහ��ස�) 

���ෙත� සැමරැ� සහ වැටසටහ� මාලාව� �� ලංකාව �රා පව�වන ල�. 

ඉ��යාව සහ �� ලංකාව ��� ඒකාබ�ධව �දහෙ� 75 වන වසර සැම�ම ෙමම 

සැමරැ� මාලාෙ� එ� වැදග� අව�ථාව� ෙ�. 

�ත�වරැ�, ඉ��යාව ‘අස�වැ�යා ප�ථමෙය�’ යන ප��ප��ය මත 

පදන�ව සෑම�ටම �� ලංකාෙ� ජනතාව සහ ඔ��ෙ� �බ���ය හදවෙත� 

තබා ග��� කට�� කර�. ඉ��යාව ��� ෙපර ෙනා� �රෑ ප�� ෙමම 

වසෙ�� ලබා �� ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 4කට ආස�න �ල�, ආ��ක සහ 

මා��ය ආධාර ඉ��යාව �� ලංකාෙ� සෙහ�දර සෙහ�ද�ය� ෙවත ද�වන 

කැප�ම ���� කර�. ඉ��යාව සහ ඉ��යා� ජනතාව ��ධාකාර 

සහෙය�ගය� හරහා �� ලාං�ක ජනතාවෙ� ��ධ අවශ�තාවය�ට ප��චාර 

දැ��ම සඳහා ����ව කට�� කළහ. 

��පා�ශ�ක බැ�� නව �ෙ�ත�ය� කරා  ෙයා� ෙව�� පව�. �ෙ�ශ 

කට�� අමාත� ආචා�ය එ�. ජ�ශංක� මහතා ��� 2022 මා�� මාසෙ� �� 

කරන ලද �� ලංකා සංචාරය අතර�ර� ෙදරට රජය� අතර ���� 8කට 

අ�ස� තැ�ණ. ෙමම ���� �ළඟ පර�ෙ� �� ලංකා ඒ�ය ��ට� අනන�තා 

වැඩසටහෙන� �ට ෙබෟ�ධ සබඳතා ප�ව�ධනය ��ම සඳහා වන ඇම�කා� 

ෙඩාල� ��යන 15ක ප��නය ද�වා ද ආර�ෂක ඇ�� ��ධ �ෙ�ත� ද�වා ද 

�ස� වපස�ය� ආවරණය කර�. ෙමම ���� අප සබඳතාවෙ� ��ත��වයට 

සා��ය�. 

ඉ��යාව �� ලංකා ආ��කය යථා ත��වයට ප� ��ම ෙ�ගව� 

��ෙම� ලා ස��ය සහකරැෙව� වශෙය� කට�� කර�. ෙම� � වරාය, 

�න�ජන�ය බලශ��ය, ය�තල පහ�ක� ආ� අෙන��න� වශෙය� වා��� 

�ෙ�ත�ය�� ඉ��ය ආෙය�ජන ර��යා ජනනය සහ ආ��ක කට�� ෙ�ගව� 

��ම හරහා  �රණා�මක කා�යභාරය� ඉ� කර� ඇත. 



��ටාචාරමය සබඳතාවය, ෙබ� හ� ග�නා උරැමය සහ ෙදරට ජනතාව 

අතර පව�න ��කා�න බැ�� ඉ�� - �� ලංකා සබඳතාවෙ� ශ��ම� සල�� 

ෙ�. අ�ත ��� ��ත� ��� ෙගාඩනඟන ලද මාවෙ� ෙ�ගෙය� ඉ��යට 

ගම� කරන අප ද ෙමම ඓ�හා�ක බැ�� අනාගත පර�ර උෙදසා ද ශ��ම� 

��මට අෙ��ෂාෙව� ���. 

මම නැවත� �� ලංකාෙ� ෙවෙසන �ය�ම ඉ��යා�ව�ට සහ අපෙ� �� 

ලාං�ක සෙහ�දර සෙහ�ද�ය�ට මාෙ� �භා�ංසන ��නම�. 

***


