
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

අවයෝධ්යා දීවපෝත්සවය 2021 සඳහා ශ්රී ලංකාවවන් පහව ාස් 

සාමාජික සංස්කෘතික දූත පිරිසකට උත්තර් ප්රවේශ් රජවයන් 

ආරාධ්නා 

 

උත්තර් ප්රකේශකේ අකයෝධ්යා නුවර 2021 ක ාවැම්බර් 1-5 දක්වා 

සංවිධ්ා ය කකකර  අති උත්කර්ෂවත් දීක ෝත්සව් සැමරුම සඳහා උත්තර් 

ප්රකේශ් රජය ශ්රී ලංකාකවන්ද  හකළාස් සාමාජික සංස්කෘතික දූත පිරිසකට 

ආරාධ් ා කර ඇත. රාමාය  වයා ෘතිය සඳහා ව  ක ෝලීය විශ්වකකෝෂකේ 

ශ්රී ලංකා  රිච්කේදකේ සාමාජිකයන්ද ව  ඥා කුමාර් සීතාම්බරම් සහ 

 යාත්රි සුවීන්දරන්ද සහ කකාළඹ ස්වාමි විකව්කා න්දද සංස්කෘතික 

මධ්යස්ථා කේ සහ  ාටය කලා මන්දිරකේ ප්රවීණ භරත  ාටය ගුරුවරියක 

ව  කලාශූරි ශ්රීමතී වාසුගි කජ දීශ්වරන්ද ය  මහත්ම මහත්ීහු කමම දූත 

පිරිකස් ප්රධ්ා ත්වය උසුළති.  

2.  ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් ශ්රී ක ෝ ාල් බාග්කල් මහතා කමම දූත පිරිස 

ිවයික න්ද පිටත් වීමට ක ර හමු වූ අතර එතුමා එහිදී ඉන්දියාව සහ ශ්රී 

ලංකාව අතර  වති  සියවස්  ණ ාවක්  ැරණි බැඳීම් තවදුරටත් 

ශක්තිමත් කිරීම උකදසා කමවැනි සංස්කෘතික සහ ආධ්යාත්මික අන්දතර් 

ක්රියාකාරකම්හි වැද ත්කම අවධ්ාරණය කකේය. මහ කකාමසාරිස්තුමා 

ඉන්දියාකව්දී ඔවුන්ද විසින්ද සිදු කිරීමට නියමිත සංස්කෘතික ඉිරි ත් කිරීම 

සඳහා සිය සුබ ැතුම් ද කමහිදී එක් කකේය.  

3.  උත්තර් ප්රකේශ් රජකේ සංස්කෘතික කද ාර්තකම්න්දතුකව් අකයෝධ්යා 

 ර්කේෂණායත ය විසින්ද කමම  හකළාස් සාමාජික ශ්රී ලංකා සංස්කෘතික 

දූත පිරිකස් සංචාරය සංවිධ්ා ය කරනු ලබයි. අකයෝධ්යා නුවර, උත්තර් 

ප්රකේශ් ප්රාන්දතකේ ශුේධ් වූ සර්ු  ං ා ඉවුකර් පිහිටා ඇත. රාම කදවිඳුන්ද උ න්ද 

  රය කලස සැලකක  අකයෝධ්යාව හින්දදු බැතිමතුන්දකග් වන්දද ාමා යට 



 ාත්ර ව  ඉතා වැද ත් පූජනීය   රයක් කව්. කමහි සුවිසල්  කදකවාලක් ද 

ඉිකවමින්ද  වතී.  

4.   2017 වසකර් සිට උත්තර් ප්රකේශ් රජය අකයෝධ්යාකව් දීක ෝත්සවය 

දී ාවලි ි ට ක ර ි  සමරනු ලබයි. කමම වසකර්දී  ස්ව  වරට 

 ැවැත්කව  දීක ෝත්සවය සඳහා  ළමු වරට කරෝ  යා ා 500ක් විසින්ද 

රාමාය කේ විවිධ් අවස්ථා අකයෝධ්යාකව් ගුව  මත සිතුවම් කරනු ඇත. 

ඉන්දියාකව් විවිධ් ප්රකේශයන්ද සහ ශ්රී ලංකාව ඇතුළු කලාව පුරා රටවල් 

නිකයෝජ ය කරමින්ද සහභාගී ව  සංස්කෘතික කණ්ඩායම් රාමාය ය මත 

 ද ම් වූ විවිධ් සංස්කෘතික ඉිරි ත් කිරීම් සිදු කිරීමට නියමිතය. දී ාවලි 

ි ට ක ර ි  එ ම් ක ාවැම්බර් තුන්ද ව  ි  කදාකළාස් ලක්ෂයක  හන්ද 

දල්වාලමින්ද වාර්තාවක් තැබීමට ද උත්තර් ප්රකේශ් රජය කටුතු කයාදා ඇත. 

දීක ෝත්සවයට සම ාීව සර්ු  දී කතර ප්රතා වත් “රාම්-කි- යිඩි” හි 

සංස්කෘතික සංචාර, සම්මන්දත්රණ, ග්රන්දථ කදාරට වැඩීම්, රාමාය  ක රහැර, 

ඡායාරූ  ප්රදර්ශ , ත්රිමා  කහාකලෝග්රැෆික් ප්රදර්ශ , ප්රක්කේ ණ සිතියම් 

සහ කල්සර් ප්රදර්ශ  ය ාිය ද  ැවැත්වීමට කටුතු කයාදා ඇත.  

5.  2021 ඔක්කතෝබර් 28 ව  ි  නුවර එළිය සීතා අම්මාන්ද කකෝවිකල් 

සංකක්තාත්මක පූජනීය සිහිවට යක් ඉන්දියාකව් ශ්රී ලංකා මහ 

කකාමසාරිස් මිලින්දද කමාරක ාඩ මහතා විසින්ද අකයෝධ්යාකව් රාම් ජන්දමභූමි 

කකෝවිකල් ප්රධ්ා  පූජකතුමා කවත භාර කද  ලදී. කමම පූජනීය සිහිවට ය 

මහ කකාමසාරිස්තුමා විසින්ද ශ්රී ලංකාකව් සීතා අම්මාන්ද කකෝවිකල් සිට 

ඉන්දියාවට රැක   එ  ලදී.   

6.  2021 ඔක්කතෝබර් 20 ව  ි ට කයදුණු පින්දබර වප් පුන්ද ක ාකහෝ ි  

කකාළඹ සිට පූජනීය කුසි ාරා නුවරට  ළමු ජාතයන්දතර ගුවන්දයා ය ළඟා 

වූ බව ද කමහි ලා සිහි ත් කළ ුතුය. තරුණ හා ක රීඩා, සංවර්ධ්  

සම්බන්දීකරණ හා අීක්ෂණ අමාතය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා වයවසාය 

සංවර්ධ්  රාජය අමාතය  රු  ාමල් රාජ ක්ෂ මහතාකග්  ායකත්වකයන්ද 

ුතු වූ එම දූත පිරිසට රාජය අමාතයවරු සිව් කදක ක්, කජයේඨ නිලධ්ාරිහු 

සහ ශ්රී ලංකාව පුරා විවිධ් නිකාය සහ විහාරස්ථා  නිකයෝජ ය කරමින්ද 

සියයකට ආසන්ද  භික්ූන්ද වහන්දකස්ලා පිරිසක් අයත් වූහ. කමවැනි 

සංස්කෘතික සහ ආධ්යාත්මික වැඩසටහන්ද විවිධ් ආ ම් අතර වි හිකදමින්ද 

කදරට ජ තාව අතර  වති  සී  බැඳීම් සඳහා මාහැඟි සාක්ෂය ස යයි.  



 

*** 

කකාළඹ  

2021 ඔක්කතෝබර් 30  


