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මහනුවර 

*** 

 

මාධ්ය නිකුත් කිරීම 

 

ඉන්දීය නිකයෝජ්ය මහ කකාමසාරිස්වරයා මධ්යම පළාකත් සංචාරය කිරීම. 

 

ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස් (DHC)  විව ෝද් වේ. වජ්කබ් මහතා  2022 

ව ාවැම්බර් 23-25 දේවා මධ්යම පළාවේ (නුවරඑළිය සහ මහනුවර) සංචාරයක නිරත විය. 

 

 2. නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා නුවරඑළිවේ සිට සිය සංචාරය ආරම්භ කළ අතර, හැටන්ද 

වතාණ්ඩමන්ද වෘේීය පුහුණු මධ්යස්ථා යට (TVTC) ව ාස් TVTC හි ජ්වයෂ්ඨ 

කළම ාකාරීේවය සමඟ කටයුතු කවේය.  TVTC වැඩිදියුණු කිරීම ඉන්දදියාවේ දැ ට පවති  

සංවර්ධ  ේයාපෘතිවලින්ද එකකි.  නිවයෝජ්ය මහවකාමසාරිස් දිේඔය මූලික වරෝහවේ ද 

නිරීේෂණ චාරිකාවක නිරත විය.  හිටපු අමාේය සහ පාර්ලිවම්න්දතු මන්දේරී මුේතු සිවලිං ම් 

මහතාවේ ව ෝකජ ක අභාවය පිළිබඳව නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා ව ෝකය පළ 

කවේය. 

 

 3. ව ාවැම්බර් 24 වැනි දි  නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා මධ්යම පළාේ ආණ්ුකාර 

අති රු ලලිේ යූ. මවේ මහතා හමුවිය.   මධ්යම පළාවේ සංවර්ධ  ේයාපෘතිවලට අමතරව 

මෑත කාලී  අර්ුදය සම ය කිරීමට ඉන්දීය රජය විසින්ද ලබා වද  සහය සඳහා 

ආණ්ුකාරවරයා සිය කෘතඥතාව පළ කවේය. ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දදියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික 

සබඳතා, ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික සබඳතා පිළිබඳව ඔවුන්ද අදහස් හුවමාරු කර  ේහ.    

2023 වසවර් ඉන්දදියාව විසින්ද G20 සහ SCO හි සභාපතිේවය දැරීම, ඉන්දදියාවේ හා ශ්රී ලංකාවේ 

වසර 75ක  ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ මහනුවර සහකාර මහ වකාමසාරිස් කාර්ේලය පිහිටුවා 

වසර 100 ේ සපිවර  බව ආී කරුණු පිළිබදව ආණ්ුකාරවරයාව දැනුවේ කර  ලී. 

නිවයෝජ්ය සහකාර මහවකාමසාරිසවරයා විසින්ද පේවලකැවේ, සිබා විශ්වවිද්යාලය වවත 

ව ාස් ඉන්දීය රජවේ ආධාර යටවේ ව ාඩ ැව   උඩරට  ැටුම් පාසල  සංවර්ධ  

ේයාපෘතිවේ ඉදිකිරීම් ප්ර තිය සමාවලෝච ය කිරීමට ගිය අතර එහිී ඔහු  රු දියවඩ  

නිලවම් ආචාර්ය ප්රීප් නිලං  දෑල මහතා ද මුණ  ැසුණි. 

 

 4. ව ාවැම්බර් 25 ව  දි , නිවයෝජ්ය සහකාර මහ වකාමසාරිස්වරයා විසින්ද ප්රධා  ආරාධිත 

අමුේතා වලස වප්රාවදණිය විශ්වවිද්යාලවේ ‘2022 ජාේයන්දතර සතිය’ සමාප්ති උේසවවේ 



සංස්කෘතික උවළල ආරම්භ කර  ලී.  නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා, සමාරම්භක 

කථාවේී, හවුේ උ න්දුවකින්ද අසේවැසියන්ද වලස, අපවේ සංස්කෘතික සබඳතා අ ය කළ යුතු, 

ආරේෂා කර ප්රවර්ධ ය කළ යුතු බව සඳහන්ද කවේය.  ඉන්දදියාවේ ආණ්ුේරම ේයවස්ථා 

දි ය සැමරීම සඳහා, විශ්වවිද්යාවේ උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. ඩී. ළමාවං  මහතා සමගින්ද 

නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා විසින්ද වප්රාවදණිය විශ්වවිද්යාලවේ හි ප්රධා  

පුස්තකාලවේ ‘ඉන්දදියානු ආණ්ුේරම ේයවස්ථාව සකස් කිරීම’ පිළිබඳ ඡායාරූප ප්රදර්  ය 

ආරම්භ කර  ලී.  වප්රාවදණිය විශ්වවිද්යාලවේ නීති අධ්ය ාං ය විසින්ද ඉන්දීය ආණ්ුේරම 

ේයවස්ථාව පිළිබඳ කමිටු සාකච්ඡාවේ සංවිධා ය කර  ලද අතර, එහි ප්රධා  වද් කයන්ද 

වලස නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්  විව ෝද් වේ. වජ්කබ් මහතා සහ නීති අධ්ය ාං වේ 

ප්රධානී මහාචාර්ය ීපිකා උඩ ම සහභාගි වූහ.   ැටවේ රාවජෝපව ාරාමවේ සංවිධා ය 

කර තිබූ උේසවයකී නිවයෝජ්ය මහ වකාමසාරිස්වරයා විසින්ද අතිපූජ්ය කැප්පිටියාව ාඩ ශ්රී 

විමල ස්වාමින්ද වහන්දවස් වවත E- ැණසල සඳහා පරි ණක ප්රදා ය කර  ලී. 

ස්වාමීන්දවහන්දවස්  ඉන්දදියාවේ සහය වීම  ැ  ස්තුතිවන්දත වූහ. 

 

*** 

 මහනුවර 
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