
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

හය වන ජාත්යන්තර කයා�ගා දිනය ශ්රී ලං�ා යුධ හමුදා මූලස්ථානක(දී
සැම  කර්  

2020 ජූනි 21 වන  දින  හය  වන  ජාත්යන්තර  කයා�ගා  දිනය
නිමිත්කතන් ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය ශ්රී ලං�ා යුධ හමුදාව
සමඟ එක්ව සංවිධානය �ළ කයා�ගා වැඩසටහනක් ක�ාළඹ යුධ හමුදා
මූලස්ථානක(දී පැවැත්විණ.  අග්රාමාත්ය ශ්රී නකර්න්ද්ර කමා�දි මැතිතුමාක9 සහ
ගරු ජනාධිපති කගා�ඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාක9 වික?ෂ පණිවිඩ කමම
අවස්ථාක�දී වි�ාශය ක�රිණ. 

2. ඉන්දීය  මහ  ක�ාමසාරිස් කගා�පාල් බා9කල් මැතිතුමා ,  ආරක්ෂ�
මාණ්ඩලි�  ප්රධානී සහ  ශ්රී ලං�ා  යුධ  හමුදාපති ලුතිනන් කජනරාල්
ශක�න්ද්ර සිල්වා  මැතිතුමා ,  සම්භාවනීය  අමුත්තන් රැසක් සහ  හමුදා
සාමාජි�යන් කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය .  පනාකගාඩ,  බටහිර ආරක්ෂ�
කස්නා  මූලස්ථානය  සහ  ත්රිකුණාමලය,  නාවි�  සහ  සමුද්රීය  ඇ�ඩමියද
අන්තර්ජාලය ඔස්කස් කමම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ විය.  

3. ශ්රී ලං�ාක� ක�ාවිඩ් වසංගතයට එකරහි සටකන්දී ඉදිරිකපළ �ටයුතු
�රමින් ශ්රී ලං�ා  යුධ  හමුදාව  �රන  කමකහවර  අගය  �රමින් මහ
ක�ාමසාරිස් කගා�පාල් බා9කල් මැතිතුමා පවතින වසංගත තත්වය තුළ ප් 
රතිශක්තිය කගාඩනැගීම සහ මානසි� ආතතිය අඩු කිරීම සඳහා කයා�ගා
සහ අයුර්ක�දක( ප්රතිලාභ පිළිබඳව සඳහන් �ක]ය .  අද වන විට කලාව
පුරා බිලියන ගණනක් ජනතාව වර්ණ, ආගම්, භාෂා කහා� ජාති ක_දයකින්



කතාරව කුමන කහා� කයා�ගා ක්රමයක් �රන බවත් නිකරා�ගීභාවය ,  සතුට,

අභ්යන්තරය පිළිබඳ මනා දැනුවත්භාවය සහ අවකබා�ධය වැනි ප්රතිලාභ
භුක්ති විඳින බවත් එතුමා ප්ර�ාශ �ක]ය. 

4. ආරක්ෂ� මාණ්ඩලි� ප්රධානී සහ ශ්රී ලං�ා යුධ හමුදාපති ලුතිනන්
කජනරාල් ශක�න්ද්ර සිල්වා  මැතිතුමා කමම අවස්ථාව අමතමින් ප්ර�ාශ
�ක] වසර දහස් ගණනක් පුරා ශ්රී ලං�ාව සහ ඉන්දියාව අතර පවතින
එ�මුතුභාවය කයා�ගා තුළින් පිළිඹිබු වන බවයි .  පවතින තත්වය හමුක�
නිර්කfශිත කසෞඛ්ය උපකදස් අනුගමනය �රමින් ජාත්යන්තර කයා�ගා දිනය
සැමරීම  සම්බන්ධකයන් යුධ  හමුදාපතිතුමා  ඉන්දියානු මහ  ක�ාමසාරිස්
�ාර්යාලයට සිය ප්රශංසාව පළ �ක]ය.  අතත්ය කයා�ගා වැඩසටහන තුළින්
සියලු සහභාගීවන්නන්ට �ය ,  මනස සහ ආත්මය එකිකන� සම්බන්ධ
�රන කසෞඛ්යමත් අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට ඉවහල් වූ වටිනා අවස්ථාවක්
උදා �රදුන් බව එතුමා ප්ර�ාශ �ක]ය. 

5. කමය ශ්රී ලං�ා  යුධ හමුදාව  ජාත්යන්තර  කයා�ගා  දින වැඩසටහන
සඳහා  අඛණ්ඩව  සහභාගී වූ කතවන වසර  ක� .  කමවර  කයා�ගා  දින
සැමරුම සමාජ  දුරස්ථ�රණ ක්රමක�ද  සහ අකනකුත් කසෞඛ්ය නිර්කfශ
අනුගමනය �රමින් සංවිධානය �ර තිබිණ .  කමම දිනය සමරමින් තවත්
විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් දවස පුරා ශ්රී ලං�ාක� දී පැවැත්විණ. 

*****

ක�ාළඹ 

ශ� වර්ෂ 1942 ජෛජෂ්ත 31 

2020 ජූනි 21


