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*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

ළමා නිවාසවල දරුවන් සඳහා ප්රවාිකයයන් ිසිකන් සවිසාානය යනන ලද ිත්ර රනයය සීපප නන්ද - ශ්රී 

ලවයා සබඳරා සවවේරවත් යනමින් සාර්ථයව අවසන් වේ 

ඉන්දියාකේ 75 වසරක නිදහස ශ්රී ලාකාව ළ ළ සමරන්න්ද ිවන ප රාරා ළමා නිවාසවල ශ්රී ලාායය 

දරු දැරියන්ද 2021 අකේල 10-11 කදිප කකාළඹ ප්රවාිකකයන්දකේ සාගමය (කමය ප්රවාිකකයන්දකගන්ද 

සමන්දිත ස්කේච්ඡා සාිධාපයක් වප අතර ඒ අතරින්ද වැඩි කදකපකු ඉන්දියානුවන්ද කේ) ිිකන්ද ඉන්දීය 

මහ කකාමසාරිස ් කාර්යාලකේ සහ ශ්රී ලාකා රේකේ අධයාපන ප අමාතයාාශයේ කේ සහ තවසහ සහකරුවන්ද 

රැසකකේ සහකයෝගකයන්ද සාිධාපය කරප ලද සමස්ත ලාකා චිත්ර තරයකේ අවසාප වයය සහහා 

කකාළඹය රැස් ිය.  

 2. අධයාපන ප අමාතය ගරු මහාාාර්ය ී.. ලල. ීරරිස ්මැිතළ මා ප්රධාප රරාිතත අුතසහතා කලස ද ඉන්දීය 

මහ කකාමසාරිස ්ගරු කගෝපන ාල බාේකල මැිතළ මා කගෞරවනීය අුතසහතා කලස ද කමම අවස්ථාවය සහභාගී 

ිය. රාේය අමාතය ියයල නිශයේ ාන්දත තළ ු  තවසහ ස්භාවනීය අුතසහතන්ද රැසක් කමම අවස්ථාවය සහභාගී 

ිය. කමම තරයය ියළිබහ ප්රශයේ ාසපාසහමකව අදහස් දක්වන්න්ද ස්භාවනීය අුතසහතන්ද සහහන්ද කකළ් ලය 

ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලාකාකේ ේපතාව අතර ශයේ ක්ිතමසහ සබහතා සහහා අගපා නිදනකපක් වප බවන . දරුවන්ද 

සහහා කමවන්ද වටිපා අසහදැය් ලබා ීක් වැදගසහකම ද ඔේු අවධාරණය කළහ. 

3.  කමම තරයය උපන -කණිෂ්ඨ, කණිෂ්ඨ සහ කේයෂ්ඨ වශයේ කයන්ද කාඩ ත ළ පක් යයකසහ පන ැවැසහිණ. 

පන ළුත වයය සහහා ිවන කන්ද ිකයලු ප්රකශශයේ වල ළමා නිවාස විනන්ද ිකනකන්ද 4375ක් සහභාගී ිය. කහාහම චිත්ර 

60 ඉිරිපන සහ කළ ිවන කන්ද ිකයලු පන ළාසහවල තරයකරුවන්දය ලක් භාරකරුවකු සමය අකේල 10 වප ිප 

කකාළඹ යාජ් සුතද්රා කහෝයලකේ පන ැවිත  අවසාප වකය යරරාධපාකරපලී. 

ලක්ලක්කාඩ තකේප්රථමස්ථාපළ පිපාගන්දපාලදේය්ාහකයන්දයියළිකවළින්ද ශ්රී ලාකා රුියයල 

100,000ක්, 50,000ක් සහ 25,000ක් ියරිපමප ලී. තවසහ තයාග රැසක් ද, සහිතක පන සහ ද, පන දක්ක් ද 

ේය්ාහකයන්දය මින් ිය. අවසාප වයයය සහභාගී  ස ිකයලු තරයකරුවන්දය ිිධ අනු්ාහකයන්ද ිිකන්ද 

ලබා දුන්ද ුතදල තයාග, පන රිඝපක සහ ිිධ තයාග ියරිපමප ලී.  

4.  කමම තරයය ශ්රී ලාකාකේ 75 වප ඉන්දීය නිදහස ් ිප සැමරුක් කකායසක් ද කේ. ිිධ 

වැතසයහන්ද සහ ක්රියාකාරක් රැසක් තළ ළසහ වප කමම සැමරු් මාලාව ඉන්දියාව නිදහස ලබා 75 

වසරක් සියකරප 2022 අකගෝස්ළ  මාසය වප කතක් ිකවනු තත. ඉන්දීය අ්ාමාතය ශ්රී පකර්න්දද්ර කමෝි 

මැිතළ මා කමම සැමරු් 2021 මාර්ළ  12 වප ිප ලප් 75වප ඉන්දීය නිදහස් ිප සාවසහසරයය සිත 

75කය කපන ර ඉන්දියාකේී සමාර්භ කරප ලී. 2021 අකේල 9 වප ිප පාගාපන්දද කබෞශධ අධයයප 

රයතපකේ ඉන්දියානු මධයසථ්ාපයක් ිවෘත කිරීමසහ සමය  ශ්රී ලාකාකේ කමම සැමරු් මාලාව නිල 

වශයේ කයන්ද රර්භ කකරිණ.  

*** 
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