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 පුවත්පත් නික�දනය

  මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයත්මා ගාන්ධිතුමාක� 150      වන ජන්ම සංවත්සරය ශ්රී ලංකාවේදීරී ලංකාවේදී ලං
ාක�දී
සැමකර්

1.   මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ ගා ගාන්ධිතුමාගේ න්ධිතුමා ගාන්ධිතුමාගේ ගේ 
 150     වන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් නිමිත්ගේ �න්
     එතුමා ගාන්ධිතුමාගේ ට උපහාර දැක්වීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් උපහා ගාන්ධිතුමාගේ ර දැක්වීගේ � විගේ �ෂ වැඩසටහනක් වැඩසට උපහාර දැක්වීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් හන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන්ක් 2019 ඔක්ගේ �ා ගාන්ධිතුමාගේ #බර්

1    වන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දින ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ගේ 'ා ගාන්ධිතුමාගේ ළඹ,    ජන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන්ා ගාන්ධිතුමාගේ ධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණ 'ා ගාන්ධිතුමාගේ ර්ය නිමිත්තෙන්ා ගාන්ධිතුමාගේ ලගේ ,දී පැවැත්විණ පැවැත්විණ.  ගේ මහිදී පැවැත්විණ
        අති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණගරු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ඉන්දීය මහ ජන ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන්ා ගාන්ධිතුමාගේ ධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණ මෛමත්රීපා ගාන්ධිතුමාගේ ල සිරිගේ 6න ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන් මැති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණතුමා ගාන්ධිතුමාගේ සහ ඉන්දී පැවැත්විණය නිමිත්තෙන් මහ

       ගේ 'ා ගාන්ධිතුමාගේ මසා ගාන්ධිතුමාගේ රි6 ගරු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ඉන්දීය මහ �රංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා මහත්මා ගාන්ධිතුමා මැති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණතුමා ගාන්ධිතුමාගේ මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ ගා ගාන්ධිතුමාගේ න්ධිතුමා ගාන්ධිතුමාගේ 
  ගේ ව� පුෂ්ගේ පා ගාන්ධිතුමාගේ #පහා ගාන්ධිතුමාගේ ර දැක්වීය නිමිත්තෙන්. 

2.         මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ ගා ගාන්ධිතුමාගේ න්ධිතුමා ගාන්ධිතුමාගේ හා ගාන්ධිතුමාගේ �රී ලං'ා ගාන්ධිතුමාගේ ව අ�ර ති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණබූ ගැඹුරු ගැඹුරු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ඉන්දීය මහ
   ස�බන්ධ�ා ගාන්ධිතුමාගේ වය නිමිත්තෙන්ක් ති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණබූ ගැඹුරු අ�ර 1927      වර්ෂ වැඩසටහනක් ගේ ,දී පැවැත්විණ එතුමා ගාන්ධිතුමාගේ �රී ලං'ා ගාන්ධිතුමාගේ ව පුරා ගාන්ධිතුමාගේ 

     සිදු කළ සංචාරයෙන්ද එය වඩාත් 'ළ සංචා ගාන්ධිතුමාගේ රගේ ය නිමිත්තෙන්න්ද එය නිමිත්තෙන් වඩා ගාන්ධිතුමාගේ ත් ගේ හා ගාන්ධිතුමාගේ ඳින්  පිළිඹිබු විය විය නිමිත්තෙන්.  එබැවින්,
       ගා ගාන්ධිතුමාගේ න්ධි ජය නිමිත්තෙන්න්ති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණය නිමිත්තෙන් සෑම වර්ෂ වැඩසටහනක් ය නිමිත්තෙන්'දී පැවැත්විණම �රී ලං'ා ගාන්ධිතුමාගේ ගේ Gදී පැවැත්විණ සැමරීම

         එතුමා ගාන්ධිතුමාගේ ගේ 
 ජන්ම දින ජන්ම සංවත්සරය නිමිත්තෙන්ය නිමිත්තෙන් සැමරීමක් ගේ මන්ම එතුමා ගාන්ධිතුමාගේ සහ �රී ලං'ා ගාන්ධිතුමාගේ ව
     අ�ර පැවති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණ ගැඹුරු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ඉන්දීය මහ ස�බන්ධ�ා ගාන්ධිතුමාගේ වය නිමිත්තෙන් සැමරීමක්ද ගේ G. 

ගේ 'ා ගාන්ධිතුමාගේ ළඹ
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