
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

මහත්මා ගාන්ධිතුමාක�   150   වන ජන්ම සංවත්සරය ශ්රී ලං�ාක�දී  

සැමකර්

මහත්මා  ගාන්ධිතුමාක� 150  වන  ජන්ම  දිනය  නිමිත්ක&න්

එතුමාට උපහාර දැක්වීම සදහා අග්රාමා&්ය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ

මැතිතුමා  සහ  ඉන්දීය  මහ  ක�ාමසාරිස් &රංජිත් සිං  සන්ධු

මැතිතුමා  මහත්මා  ගාන්ධිතුමාක� කලා7�ඩ  උඩු�ය  පිළිරුවක්

ක�ාළඹ අරලියගහ මන්දිරක=දී 2019  ඔක්ක&ා7බර් 02  වන දින

නිරාවරණය ක�රිණ. ගාන්ධිතුමා �ල්පනාකවහි නිම�න වී සිටින

බවක් දැක්කවන,   අඟල් 43� උසකින් යුතු කමම පිළිරුව පද්ම

භූෂණ  සම්මානලාභී මූර්ති ශිල්පී රාම් වන්ජි සු&ර් විසින්

නිර්මාණය �ර ඇ&.  අඩි 552  කින් යුත් කලාව උසම කලා7�ඩ

පිළිමය වන සර්ධාර් වල්ලභ්භායි පකටල් මැතිතුමාක� පිළිමය

නිර්මාණය කිරීකම් කගෞරවයද මූර්ති ශිල්පී රාම් වන්ජි සු&ර් හට

හිමි ක�. 

කමම අවස්ථාක�දී  ශ්රී ලං�ා &ැපැල් කදපාර්&කම්න්තුව විසින්

නිකුත් �රන ලද මහත්මා ගාන්ධි සමරු මුද්දර කද�ක්ද අ� 



රාමා&්ය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා සහ මහ ක�ාමසාරිස් &රංජිත්

සිං සන්ධු මැතිතුමා විසින් එළිදක්වන ලදී. විදුලිබල, බලශක්ති සහ

ව්යාපාර  සංවර්ධන  අමා&්ය ගරු රවි �රුණානාය� ,  වැවිලි

�ර්මාන්& අමා&්ය ගරු නවීන් දිසානාය� ,  &ැපැල් සහ මුස්ලිම්

ආගමි� �ටයුතු පිළිබද අමා&්ය ගරු එම් .  එච්.  ඒ.  හලීම්,  වරාය,

නාවි� සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමා&්ය සහ අග්රාමා&්යතුමාක�

�ාර්ය  මණ්ඩල  ප්රධානී සාගල  රත්නාය� ,  ශ්රී ලං�ා  &ැපැල්

කදපාර්&කම්න්තුක� නිකයා7ජ්ය &ැපැල්පති ඩී . ඒ. ආර්. කක්. රණසිංහ

සහ මුද්දර �ාර්යාංශක= අධ්යක්ෂ එස්. කක්. මීගම යන සම්භාවනීය

අමුත්&න්ද කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය. 

එදිනම  පස්වරුක� BMICH  හි පිහිටි ජා&්යන්&ර  සම්බන්ධ&ා

පිළිබද බණ්ඩාරනාය� මධ්යස්ථානයීය ශ්රවණාගාරක=දී විනිසුරු පී .

සී.  තුකරයිරාජා  මහ&ා ක� විකjෂ  කද්ශනයක් සංවිධානය  �ර

තිබිණ. “සම�ාලීන යුගය තුළ මහත්මා ගාන්ධිතුමාක� අදාළත්වය”

යන කත්මාව යටකත් කමම කද්ශනය පැවැත්විණ. �ථානාය� ගරු

�රු ජයසූරිය මැතිතුමා සහ මහ ක�ාමසාරිස් &රංජිත් සිං සන්ධු

මැතිතුමාද කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ .  ශ්රී ලං�ා  -  ඉන්දියා

සමාජක= (Sri Lanka – India Society) Sri  Lanka  –  India  Society) )  සභාපති කරාහාන්

තුඩාක�,  ශ්රී ලං�ා  -  ඉන්දියා  සමාජක= හිටපු සභාපති කුමාර්

නකnසන්,  ශ්රී ලං�ා  -  ඉන්දියා සමාජක= කල්�ම් ,  වෘත්තීයක�දීන්,

විද්වතුන් සහ  සංස්�ෘති�  සහ  ව්යාපාර  ක්කqත්රක= &වත්

සම්භාවනීය අමුත්&න් රැසක්ද කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. 


