
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

යාපනය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් වකවේ 

 

ඉන්දියානු රජකේ ප්රදාන යටකේ ඉි වූ සුවිකේෂී යාපනය සංස්කෘතික 

මධ්යස්ථානය ශ්රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්රමසංහ, ඉන්දීය රජකේ ධීවර, 

පශු පාලන සහ කිරි නිෂ්පාදන සහ ක ාරතුරු සහ විකාශන රාජය අමා ය 

ආචාර්ය එල්. මුරුගන්ද, ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් 

බාග්කල්, ධීවර අමා ය ඩග්ලස් කේවානන්දද, බුේධ්ශාසන, ආගමික සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු අමා ය විදුර වික්රමනායක සහ ග්රාමීය ආර්ික රාජය 

අමා ය කාදර් මස් ාන්ද යන මහේවරුන්ද සහ පාර්ිකේන්දතු මන්දීවරුන්ද 

කමන්දම විවිධ් ක්කෂ්ත්රවල සේභාවනීය අමුේ න්ද රැසකකග් 

සහභාගීේවකයන්ද 2023 කපබරවාරි 11 වන ින ජන ා අයිතියට පේ 

කකරිණ. 

2.  යාපනය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය අග්රාමා ය නකර්න්දර කමෝි 

මැතිතුමා විසන්ද ශ්රී ලංකාවට ලබා දුන්ද තිළිණයක් බව සඳහන්ද කළ 

ජනාධිපති රනිල් වික්රමසංහ මැතිතුමා ඒ සේබන්දධ්කයන්ද එතුමාට සහ 

ඉන්දීය රජයට කෘ කේීේවය පළ කකේය. ආර්ික අභිකයෝගයන්ද හිි ශ්රී 

ලංකාවට ලබා දුන්ද සහකයෝගය කවනුකවන්ද ද ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවට 

සය ස්තුතිය පළ කකේය. කදරට අ ර සංස්කෘතික සමාන ා අවධ්ාරණය 

කරමින්ද එතුමා ප්රකාශ කකේ ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව එකම කාසකේ 

කදපැේ  වන බවයි.   

3. කමම අවස්ථාව අම මින්ද රාජය අමා ය ආචාර්ය එල්. මුරුගන්ද මැතිතුමා 

ශ්රී ලංකාව සමඟ ඉන්දියාකේ සහකයෝගී ාවය අග්රාමා ය නකර්න්දර කමෝි 

මැතිතුමාකග් “අසල්වැසයා ප්රථමකයන්ද” යන ප්රතිපේතිය ම  පදනේ වන 

බව සඳහන්ද  කකේය. එතුමා යාපනය විේව විදයාලකේ ආර්ික දුෂ්කර ා 



ඇති පවුල්වල සසුන්ද 100 කදකනකු සඳහා විකේෂ ශිෂයේව වැඩසටහනක් ද 

නිකේදනය කකේය. ඉන්දියානු රජය උතුරු පළා  පුරා ජන ා කක්න්දීය 

වයාපෘතීන්ද රැසක් ක්රියාේමක කර තිකබන බව ද එතුමා කපන්දවා දුන්දකන්දය.  

4.  ජනාධිපති රනිල් වික්රමසංහ මැතිතුමා සහ අමා ය විදුර 

වික්රමනායක මැතිතුමා යාපනය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය කවනුකවන්ද 

විකේෂ සමරු තිළිණයක් රාජය අමා ය ආචාර්ය එල්. මුරුගන්ද මැතිතුමා 

කව  පිරිනැමීය. කමම උේසවකේ ී ඉිරිපේ කරන ලද සංස්කෘතිකාංග ශ්රී 

ලංකා සංස්කෘතිකේ කපාකහාසේබව සහ විවිධ්ේවය ප්රදර්ශනය කකේය.  

5.  අති නවීන කමම සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය  ට්ටු කදකක 

කකෞතුකාගාරයක්, ආසන 600කට අධික ප්රමාණයකින්ද යුේ නෘ යශාලා 

ආකාරකේ නවීන ශ්රවණාගාරයක්,  ට්ටු 11ක ඉගැනුේ කුළුණක්, එළිමහන්ද 

රංග ශාලාවක් කලස ද භාවි ා කළ හැකි මහජන චතුරස්රයක්, වායු සමනය 

කරන ලද ප්රදර්ශන ගැලරි, විවෘ  ප්රදර්ශන සහ ආසන 100කින්ද සමන්දවි  

සේමන්දත්රණ ශාලාවක් ඇතුළු විවිධ් පහසුකේවින්ද සමන්දවි  කේ.  

6.  අග්රාමා ය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා 2015 මැයි මාසකේ ී යාපනය 

සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය සඳහා මුල්ගල  ැබූ අ ර එය ඉන්දියානු 

අග්රාමා යවරයකු යාපනකේ සදුකළ පළමු සංචාරය කේ. යාපනය 

සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ඉිකිරීකමන්ද අනතුරුව එය 2022 මාර්තු 

මාසකේී විකේශ කටයුතු අමා ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහ ාකග් ශ්රී 

ලංකා සංචාරය අ රතුර අ ථය ආකාරකයන්ද විවෘ  කරන ලී.  

7.  යාපනය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය උතුරු පළා  ඇතුළු ශ්රී ලංකාකේ 

ජන ාවට ඉන්දියානු රජකේ කැපවීම පිළිඹිබු කරන මාහැඟි නිදසුනකි. ශ්රී 

ලංකාව සමඟ ඉන්දියානු රජකේ සංවර්ධ්න සහකයෝගී ාවය 

ඇමරිකානු  කඩාලර් බිියන 5 ක් වන අ ර එමගින්ද යටි ල පහසුකේ 

සංවර්ධ්නය, අධ්යාපනය, කසෞඛ්ය, නිවාස, ජීවකනෝපාය සංවර්ධ්නය වැනි 

දදනික ජීවි කේ සෑම පැතිකඩක්ම ස්පර්ෂ කරයි.   

 

 

*** 



 

කකාළඹ  

2023 කපබරවාරි 11  

 


