
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ඉන්දියාවේ නිදහවේ අභිමානවත් 75වන වසර සැමරීම 

 

ඉන්දියාකේ නිදහකස් 75 වන වසර 2022 අක ෝස්ු 15 වන ින ශ්රී 

ලංකාකේ විවිධ ප්රකේශයන්දි මහත් උනන්දුවකින්ද සමරන ලදී. කේ වසකර් 

සැමරුේ, ප්ර ති ාමී සහ සිය ශක්තීන්ද ශකයතාවයන්ද මත විශ්වාසය තබන 

ඉන්දියාවක 75 වන වසර විවිධ වැඩසටහන්ද හරහා සැමරීම ස ඳහා 

සංවිධානය කරන ලද ‘අසාි කා අේරිත් මකහෝත්සේ’ (Azadi Ka Amrit 

Mahotsav)  වැඩසටහකනි කකාටසකි.  

2.  කේ නිමිත්කතන්ද වන කකාළඹ ප්රධාන වැඩසටහන ඉන්දදීය මහ 

කකාමසාරිස්ුමාකේ නිල නිවස වන “ඉන්දියා හවුස්” ිි පැවැත්විණ. මහ 

කකාමසාරිස් ක ෝපාල් බාේකල් මහතා ඉන්දදීය ධජය එසවූ අතර හමුදා 

උත්තමාචාරය ද නිරීක්තෂණය කකේය. ඉන්දදීය ජනාධිපතිුමාකේ නිදහස් 

ින පණිවුඩය ද එුමා විසින්ද ඉිරිපත් කරන ලදී.  

3.  විවිධ සංස්කෘතිකාං  රැසක්ත ද කමිදී පැවති අතර ශ්රී ලංකා නාවික 

හමුදාව විසින්ද කේශානුරාගී ගීත වාදනය කරන ලදී. ගුරු සාදර සුපැුේ 

කලා මධයස්ථානකේ සිසු සිසුවියන්ද විසින්ද ‘භාරත් කකා සලාේ’ ගීතයට 

මනරේ නර්තනයක්ත ඉිරිපත් කරන ලදී. ශක්තතිය, ආරක්තෂාව සහ 

මාතෘත්වය සංකක්තතවත් කරන ුර් ා මෑණියන්දට උපහාර පිණිස තවත්  

‘ ර්බා’ නර්තනයක්ත ද ඉිරිපත් කකරිණ. කමම වැඩසටහන සජීවීව විකාශය 

කකරුණු අතර ඒ සඳහා ඉන්දියාකේ මිුරන්ද සහ ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දියානු 

ප්රජාකේ සාමාජිකයන්ද රැසක්ත අතථය අයුරින්ද සහභාගී වූහ.  



4.  මහ කකාමසාරිස්ුමා සහ ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ 

නිලධාරිහු ශ්රි ලංකාකේ සාමය සහ එකමුුබව උකදසා ිවි පිදූ ඉන්දදීය සාම 

සාධක හමුදාකේ විකරෝදාර රණවිරුවන්ද කවනුකවන්ද ඉිකර ඇති ඉන්දියානු 

සාම සාධක හමුදා ස්මාරකයට ද උපහාර පුද කළහ.  

5.  මහනුවර සහකාර මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය සහ යාපනය සහ 

හේබන්දකතාට කකාන්දසියුලර් කජනරාල් කාර්යාල විසින්ද ද නිදහස් ිනය 

නිමිත්කතන්ද විකශ්ෂ වැඩසටහන්ද සංවිධානය කර තිබිණ. යාපනකේ 

ඉන්දියානු නිදහස් ින සැමරුේ ඉන්දදීය රජකේ ප්රදාන යටකත් ඉිවූ අති 

නවීන පහසුකේවලින්ද සමන්දවිත ශ්රී ලංකාකේ එවැනි එකම ක ාඩනැගිල්ල 

වන යාපනය සංස්කෘතික මධයස්ථානකේ පැවැත්වීම විකශ්ෂත්වයකි.  

6.  ත්රෛ වර්ණ ඉන්දදීය ධජයට සිය ක ෞරවාදරය නිර්මාණශීලී සහ 

නවමු අයුරින්ද කපන්දනුේ කරමින්ද ඉන්දදීය ප්රජාකේ සාමාජිකයන්ද ‘හර් ඝර් 

තිරං ා’ (Har Ghar Tiranga) වැඩසටහන සඳහා මහත් උනන්දුවකින්ද සහභාගී 

වීම කමම වසකර්  සැමරුේි තවත් කැපී කපකනන ලක්තෂණයක්ත විය.  

*** 

 

කකාළඹ  

2022 අක ෝස්ු 15 

 

Video Link : https://we.tl/t-cGMO5XogXQ 
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