
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

**** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

භාරත් කකෝ ජානිකේ ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහකන්ද 

ජයග්රාහකයන්දට ත්යාග පිරිනැකේ 

අද දින (2021.07.26) අතතය ආකාරයෙන් පැවති උත්සවෙක දී 

ඉන්දිොනු මහ යකාමසාරිස් කාර්ොලෙ යතවන වරට පැවති 2020-21 

‘භාරත් යකෝ ජානියේ’ (ඉන්දිොව ගැන දැනගන්න) ප්රශ්න විචාරාත්මක 

වැඩසටහයන් පළමු වටයේ ජෙග්රාහකෙන්ට තයාග පිරිනැමීෙ. වැඩ බලන 

ඉන්දීෙ මහ යකාමසාරිස් වියනෝද් යේ. යේකබ් මැතිතුමා යමම උත්සවයේ 

ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා යලස සහභාගී විෙ.  

2.  2015-16 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද ‘භාරත් යකෝ ජානියේ’ ප්රශ්න 

විචාරාත්මක වැඩසටහන ඉන්දිොව පිළිබඳ දැනුම වර්ධනෙ කර ගැනීමට 

ඉන්දීෙ ඩෙස්යපෝරාව සහ ඉන්දිොයේ මිතුරන් දිරිගැන්ීම තුළින් ඔවුන් හා 

ඉන්දිොව අතර තියබන සබඳතාවෙ ශේතිමත් කිරීමට ඉන්දිොනු රජෙ 

විසින් ගන්නා ලද වැදගත් පිෙවරකි. යමම ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන 

වට 4කින් සමන්විත වන අතර අවසාන තයාගෙ වශයෙන් ඉන්දිොනු රජයේ 

අනුග්රහයෙන් ඉන්දිොනු සංචාරෙේ ලබා යද්. වියද්ශිකෙන්යේ කාණ්ඩෙ 

ෙටයත් ෆාතිමා හිල්මා, කළණි තිලකරත්න සහ යකෞශලයා දසනාෙක, NRI 

කාණ්ඩෙ ෙටයත් ජෙන්ත් අගර්වාල්, විකාශ් සිං සහ ඉන්දීෙ සම්භවෙේ 

සහිත කාණ්ඩෙ ෙටයත් නිතිශ් මිශ්රා, තශාලිනි සිවඥානම් සහ දර්ශි 

ශ්රීධරන් ෙන අෙ ශ්රී ලංකායවන් ජෙග්රහණෙ කළ ජෙග්රාහක ජෙග්රාහිකාවන් 

විෙ. පළමු වටෙ සඳහා යලාව පුරා රට වලින් ජෙග්රහණෙ කළ තරුණ 

තරුණිෙන් 163 යදනාට යමම පිරිස ද අෙත් යේ.  

3. වැඩ බලන මහ යකාමසාරිස්තුමා ශ්රී ලංකායවන් තරඟෙ සඳහා 

සහභාගී වූ සිෙලුම තරඟකරුවන්ට සිෙ ස්ූතිෙ පළ කළ අතර 

ජෙග්රාහකෙන්ට සිෙ සුබ පැතුම් පිරිනැමීෙ. ඉන්දිොයේ සහ ශ්රී ලංකායේ 



ජනතාව අතර පවතින ශේතිමත් සබඳතා පිළිබඳව ද මහ 

යකාමසාරිස්තුමා යමහිදී සඳහන් කයේෙ. යමවන් වැඩසටහන්, පසුගිෙ 

වර්ෂයේ සිට මාර්ගගත ක්රමෙ ඔස්යස් පැවැත්වුව ද යදරයටහි ජනතාව 

එකට එේ කිරීමට මාහැඟි දාෙකත්වෙේ ලබා දී ඇති බව එතුමා පැවසීෙ.  

4.  යකාවිඩ් සීමා ෙටයත් යදරයටහි ජනතාව අතර බැඳීම් සහ 

සංස්කෘතික සබඳතා ඉදිරිෙට යගනොම සඳහා මහ යකාමසාරිස් 

කාර්ොලෙ විසින් අයේේෂා සහගත සැලැස්මේ සකස් කර ඇති බව ද වැඩ 

බලන මහ යකාමසාරිස්තුමා සඳහන් කයේෙ. ඇමරිකානු යඩාලර් මිලිෙන 

15ක ප්රදානෙ ෙටයත් යබෞද්ධ බැඳීම් ප්රවර්ධනෙ කිරීම, කුසලතා 

සංවර්ධනෙ සහ වෘත්තිකෙන් සහ යස්වකෙන් සඳහා අවස්ථාවන් සහ 

පහසුකම් සැලසීම, සමුද්රීෙ ආපදා කළමනාකරණ ේයේත්රෙ තුළ 

සහයෙෝගීතාවෙ, සංවර්ධන සහයෙෝගීතාවෙ අඛණ්ඩව ඉදිරිෙට යගනොම, 

ක්රීඩා සහ තරුණ සබඳතා දිරිගැන්ීම සහ යචන්නායි සහ ොපනෙ අතර 

ගුවන් ගමන් ෙළි ආරම්භ කිරීම සහ ඉන්දිොයේ කරයිකාල් සහ ශ්රී ලංකායේ 

කන්කසන්තුරෙ අතර යබෝට්ටු යස්වාව ඇරඹීම තුළින් සම්බන්ධකතවාෙ 

සහ යසෞභාගයෙ ප්රවර්ධනෙ කිරීම ෙනාදිෙ යමෙට ඇතුළත් යේ.  

5.  අතතය අකාරයෙන් පැවති යමම වැඩසටහයන් දී තයාගලාභීන් තම 

අත්දැකීම් යබදා ගත් අතර ජාතයන්තර ප්රශ්න විචාරාත්මක තරඟෙ සඳහා 

සහභාගී ීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීෙ රජෙට ස්ූතිෙ 

පළ කයේෙ. එයස්ම ඔේු ජනතාව අතර සබඳතා ප්රවර්ධනෙ කිරීමට 

ඉන්දිොනු මහ යකාමසාරිස් කාර්ොලෙ සහ ස්වාමි වියේකානන්ද 

සංස්කෘතික මධයස්ථානෙ ගනු ලබන පිෙවර අගෙ කළ අතර ඉන්දිොව, 

එහි ජනතාව සහ සංස්කෘතිෙ සඳහා ඔවුන්යේ දැඩි කැමැත්ත ද ප්රකාශ 

කයළෝෙ.  

 

**** 
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