
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය
කකයාළඹ

***

පුවත්පත් නිකවේදනය

75 වන ඉන්දීය නිදහස් දිනය

75 වන ඉන්දීය නිදහස් දිනය 2021 අකගයාගෝස්තු 15 වන දින කකයාවිඩ-19

කසසෞඛඛ්ය  මයාර්කගයාගෝපකදේශයන් දදැඩිව  අනුගමනය කරමින් ශ්රී  ලලංකයාකවේ  විවිධ
ප්රකදේශයන්හිදි සමරන ලදී.  කමම වසකර් නිදහස් දින සදැමරුම් ප්රගතිගයාමී සහ
ස්වයලං විශ්වයාසී ඉන්දියයාවක 75 වන වසරක් සදැමරීම සඳහයා අගයාමයාතඛ්ය නකර්න්ද
කමයාගෝදි  මදැතිතුමයා විසින්  2021 මයාර්තු මයාසකයේදී දියත් කරන ලද  'අසයාදි කයා
අම්රිත් මකහයාගෝත්සවේ' වදැඩසටහකන් කකයාටසක් කවේ. 

2.  ප්රධයාන උත්සවය ඉන්දීය මහ කකයාමසයාරිස්තුමයාකගේ නිල නිවස වන
කකයාළඹ  'ඉන්දියයා හවුස්' හිදි පදැවදැත්විණ.  මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ජයාතික ධජය
එසවීකමන් අනතුරුව ආරක්ෂක අලංශ උත්තමයාචයාරයන් නිරීක්ෂණය කකළේය.

ඉන්දීය ජනයාධිපතිතුමයා විසින් නිකුත් කරන ලද නිදහස් දින පණිවුඩය ද
එතුමයා කමහිදී ඉදිරිපත් කකළේය. කමම උත්සවය සජීවීව විකයාශය කකරුණු අතර
ඉන්දියයාකවේ සහ ශ්රී ලලංකයාකවේ මිතුකරයාගෝ සහ ශ්රී ලලංකයාකවේ ඉන්දීය ඩයස්කපයාගෝරයාකවේ
සයාමයාජිකකයයාගෝ අන්තර්ජයාලය ඔස්කස් කම් සඳහයා සහභයාගී වූහ. 

3. ඉන්දීය  සහ  ශ්රී  ලලංකයා  ජනතයාවකගේ  සුබසිදේධිය  කවනුකවන්  විකශ්ෂ
ආශිර්වයාද පූජයාවක් රත්මලයාන පරම ධම්ම කචේතිය පිරිකවකනහිදි පදැවදැත්විණ.

විකශ්ෂකයන්ම පිරිකවකනහි ඉන්දීය භික්ෂූන් වහන්කස්ලයා නිදහස් දිනය මහත්
උනන්දුවකින්  සදැමරූහ.  නිදහස්  දිනය  නිමිත්කතන්  තවත්  සලංස්කකෘතික
වදැඩසටහන්  රැසක්  අන්තර්ජයාලය  ඔස්කස්  සලංවිධයානය  කර  තිබිණ.  ඉන්දීය
ඩයස්කපයාගෝරයා කණ්ඩයායමක් වන කකයාළඹ ප්රවයාසිකයකන් ගේ සලංස්කකෘතික සලංගමය
විසින් සලංවිධයානය කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම් සහ අරුශ්රී ආර්ට් තියටර් වදැනි
කලයායතන හයා එක්ව ස්වයාමි විකවේකයානන්ද සලංස්කකෘතික මධඛ්යස්ථයානය විසින්



සලංවිධයානය කරන ලද 'පවල නයාටඛ්ය මයාලයා' නමදැති නර්තනයාලංග එකතුව ඒ අතර
විය. 

4. ශ්රී ලලංකයා භයාරත නයාටඛ්යම් ශිල්පීන්කගේ කගයාගෝලීය සලංගමය විසින් සලංවිධයානය
කරන ලද 'දියමන්ති පයාලම' නම් සුවිකශ්ෂ වදැඩසටහනක් අන්තර්ජයාලය ඔස්කස්
විකයාශය කරන ලදී.  විවිධ ඉන්දීය නර්තන ශශලීන් සහ ප්රවීණ ශිල්පින්
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වයලින් වයාදනයන් කමම වදැඩසටහනට ඇතුළත්
විය. 

5. ඉන්දීය  නිදහස්  දිනය  නිමිත්කතන්  විලයාසිතයා  ප්රදර්ශන,  ආහයාර  පයාන
සදැණකකළි සහ ඉන්දීය කදේශයාභිමයානී ගීත ගයායනයා තරඟ වදැනි විවිධ නවඛ්ය
වදැඩසටහන්  රැසක්  සමයාජ  මයාධඛ්යයන්  තුළ  සලංවිධයානය  කර  තිබිණ.  කමම
වදැඩසටහන් සඳහයා ඉතයා සතුටුදයායි ප්රතිචයාරයක් හිමි වූ අතර දිවයින පුරයා දහස්
ගණනක් ජනතයාව ඒ සඳහයා සහභයාගී වූහ.

6. 75 වන  නිදහස්  දිනය  සදැමරීම  සඳහයා  මහනුවර  සහකයාර  මහ
කකයාමසයාරිස්  කයාර්යයාලය,  යයාපනය  කකයාන්සියුලර්  කජනරයාල්  කයාර්යයාලය  සහ
හම්බන්කතයාට කකයාන්සියුලර් කජනරයාල් කයාර්යයාලය විසින් ද විවිධ වදැඩසටහන්
සලංවිධයානය  කර  තිබිණ.  ගයාලු  කකයාටුව,  යයාපනය  සලංස්කකෘතික  මධඛ්යස්ථයානය,

ඉන්දියයා හවුස්, ටයාජ් සමුදයා කහයාගෝටලය සහ කකයාළඹ, යයාපනය, හම්බන්කතයාට සහ
මහනුවර ඉන්දීය කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාල පරිශ්ර වදැනි කගයාඩනදැගිලි රැසක් ඉන්දීය
නිදහස් දිනට කපර දින ඉන්දීය ජයාතික ධජකයේ වර්ණයන්කගන් ආකලයාගෝකමත්
කර තිබිණ.  කමම සුවිකශ්ෂ වසකර්දී  'අසයාදි කයා අම්රිත් මකහයාගෝත්සවේ'  යටකත්
විවිධ වදැඩසටහන් රැසක් 2022 අකගයාගෝස්තු 15 වන දින කතක් ශ්රී ලලංකයාව පුරයා
පදැවදැත්කවනු ලදැකබ. 

***

කකයාළඹ
2021 අකගයාගෝස්තු 15




