
   ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ක
ාමසාරිස් කාර්යාලය 
ාර්යාලය
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 පුවත්පත් නික�දනය

       මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයවරින් නර්තන 
ණ්ඩායමක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තන ඉන්දියාක� ජාති
 ක ා!ත්රි
 නර්තන
  උකළලට සහභාගී වේ සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයභාගී වේ ක�

          ඉන්දියාක� චට්ටිස් කාර්යාලය ාර් ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රාන්තක+ පැවති ජාති
 ක ා!ත්රි
 නර්තන උකළල -
2019              සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලයා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයවර සිට සහභාගී වේ ශ්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන් සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන් 
ලායතනක+ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්යක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තනෂ උමා ශ්රිධරන් උමා ශ්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්රිධරන්

   මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයත්මියක7 නාය
ත්වකයන් යුත් 12    කදකනකුක න් යුත් නර්තන 
ණ්ඩායමක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තන
 සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයභාගී වේ විය.

            ශ්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන් ලං
ාක� විවිධ ස් කාර්යාලයවක<ශි
 නැටුම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රදර්ශනය 
රමින් නර්තන 
ණ්ඩායම ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල 
   කර්ක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තනෂ උමා ශ්රිධරන්
යි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්න් ආමන්දානන්දයට සහභාගී වේ පත් 
කBය.    නර්තන උකළල 2019 කදසැම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප්බර්

27  සිට සහභාගී වේ 29   දක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තනවා දින 3   ක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තන පුරා පැවැත්විණි.     පළමු දින වූ දින වූ 2019  කදසැම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප්බර් 27
         වන දින ඔවුන් 
ළක ඩි නැටුම් හා අස්වනු නැටුම් ඉදිරිපත් කළහ නැටුම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා අස් කාර්යාලයවනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නැටුම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් ඉදිරිපත් 
ළහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.  ඊළඟ දවසේ දවකස් කාර්යාලය

        ඔවුන් රබන් නැටුම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් හ කොමසාරිස් කාර්යාලයා 
ඩු නැටුම් ඉදිරිපත් කළ අතර නැටුම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් ඉදිරිපත් 
ළ අතර,   කතවන කමන්ම අවසාන
     දිනක+දී ඔවුන් මොණර නැටුම ඉදිරිපත් කළහ ඔවුන් කමාණර නැටුම ඉදිරිපත් 
ළහ කොමසාරිස් කාර්යාලය.

          කමම නර්තන 
ණ්ඩායමට සහභාගී වේ අනු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය7රහ කොමසාරිස් කාර්යාලයය දැක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තනවූ ක+ චට්ටිස් කාර්යාලය ාර් ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රාන්ත රජය සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
    ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සංස් කාර්යාලය
ෘති
 සබඳතා 
වුන්සිලය විසිනි.    කමම 
ණ්ඩායම චට්ටිස් කාර්යාලය ාර්

           ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රාන්තක+ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඇමති භූකප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල ෂ් බාගෙල් මහතා හමුවූ අතර ඔහු එම අවස්ථාවේදී බාක ල් මහතා හමුවූ අතර ඔහු එම අවස්ථාවේදී මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයතා හ කොමසාරිස් කාර්යාලයමු දින වූ වූ අතර ඔහු එම අවස්ථාවේදී එම අවස් කාර්යාලයථාක�දී ඔවුන් මොණර නැටුම ඉදිරිපත් කළහ
     සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයති
 සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සිහිවට සහභාගී වේන ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රදානය 
කBය.

2019          ජාති
 ක ා!ත්රි
 නර්තන උකළල සඳහ කොමසාරිස් කාර්යාලයා ඉන්දියාක� සෑම ප්රාන්තයේ පැවති ජාතික ගෝත්රික නර්තන උළෙල රාන්තයකින්ම
   සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්රී සත්ය සායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන් ලං
ාව,  මාලදිවයි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්න,  බං7ලාක<ශය,  කබලාරුස් කාර්යාලය,   තායි කලායතනයේ අධ්යක්ෂ උමා ශ්රිධරන්ලන්තය සහ කොමසාරිස් කාර්යාලය



     උ න්ඩාව යන රට සහභාගී වේවලින් නර්තන 
ණ්ඩායම් ප්රදර්ශනය කරමින් නර්තන කණ්ඩායම ප් 80  කින් 1200   
ට සහභාගී වේ අධි
 පිරිසක් ඉන්දියාවේ ජාතික ගෝත්රික නර්තන
 සහ කොමසාරිස් කාර්යාලයභාගී වේ වූ හ කොමසාරිස් කාර්යාලය.
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