
 

ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 
 

ශ්රී ලං ාකේ දී හින්දි ිවාස් සැමකර් 

 
 

2021 සැප්තැම්බර් 14 වන දිනට යෙදුණු හින්දදි දිවාස් නිමිත්යතන්ද ඉන්දදිොනු මහ 

ය ාමසාරිස්  ාර්ොලයේ සංස් ෘති  අංශෙ වන ස්වාමි වියේ ානන්දද සංස් ෘති  

මධ්යස්ථානෙ වැඩසටහන්ද සහ තරඟ මාලාවක් සංවිධ්ානෙ  ර තිබිණ. ශ්රී ලං ායේ 

සිටින හින්දදි භාෂාව සම්බන්දධ්යෙන්ද උනන්දදුවක් දක්වන අෙ සඳහා ඔවුන්දයේ 

සාහිතයමෙ සහ භාෂාමෙ හැකිොවන්ද ප්රදර්ශනෙ කිරීම සඳහා යේදි ාවක් 

නිර්මාණෙ  රමින්ද හින්දදි භාෂාව ප්රවර්ධ්නෙ කිරීම යමහි අරමුණ විෙ. ය ාවිඩ්-19 

වසංගතයේ අභියෙෝගෙන්ද සැලකිල්ලට ගනිමින්ද යමම වැඩසටහන්ද අතථය අ ාරයෙන්ද 

සංවිධ්ානෙ  ර තිබිණ. 

 

2.  යමම දිනෙ ශ්රී ලං ාව පුරා විසිරී සිටින හින්දදි භාෂා යලෝලීන්ද, විද්වතුන්ද, 

ගුරුවරුන්ද සහ ශිෂයෙන්ද 100 යේ පමණ සහභාගීත්වයෙන්ද  මහත් උද්යෙෝගෙකින්ද 

සමරන ලදී. ඉන්දදීෙ වියද්ශ  ටයුතු අමාතය ආචාර්ෙ එස්. ජයිශං ර් මහතා සහ 

වියද්ශ  ටයුතු සහ සංස් ෘති  රාජය අමාතය ශ්රීමතී මීනක්ි යල්ඛි මහත්මිෙ විසින්ද 

නිකුත්  රන ලද වියේෂ වීඩියෙෝ පණිවුඩ ද යමම අවස්ථායේදී  ඉදිරිපත්  රන ලදී. 

රත්මලාන පරම ධ්ම්ම යේතීෙ පිරියවයනහි පරියේනාධිපති සහ අධ්යක්ෂ අති පූජය 

ආචාර්ෙ මාඉටියප් විමලසාර මහා නාහිමිපාණන්ද වහන්දයස් ප්රමුඛ යගෞරවනීෙ මහා 

සංඝරත්නෙ සහ හින්දදි භාෂාව ඉයගන ගන්දනා ගිහි පින්දවත්ු ද යමම සැමරුම් සඳහා 

එක් වූහ.  

 

3.  හින්දදි  වි, සින්දදු ගාෙනා තරඟ සහ හින්දදුස්ථානි සහ යබාලිවුඩ් ගීත අනුව 

සංගීතමෙ සහ නර්තන ඉදිරිපත් කිරීම් යමම සැමරුම්වලට ඇතුළත් විෙ. දෘෂයමෙ 

වශයෙන්ද අභියෙෝගාත්ම  තත්ත්වෙන්දට මුුණ දී සිටින හින්දදි භාෂා යලෝලීන්ද සඳහා 

වියේෂ වැඩසටහනක් ද සංවිධ්ානෙ  ර තිබිණ. සිෙළු යදනා ඇතුළත් වන පරිදි යමම 

තරඟ පැවැත්වීම සහ ඉන්දදිොව සහ ශ්රී ලං ාව අතර පවතින සිෙවස් ගණනක් පැරණි 

සංස් ෘති , භාෂාමෙ සහ ආගමි  බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා හින්දදි භාෂාව සහ 

සාහිතයෙ ප්රවර්ධ්නෙ කිරීම යමහි අරමුණ විෙ.  

 

4.  හින්දදි දිවාස් සැමරුයම් ය ාටසක් වශයෙන්ද දිවයිනම ආවරණෙ වන පරිදි හින්දදි 

වීඩියෙෝ පණිවිඩ තරඟ, හින්දදියෙන්ද  තාන්දදර කීම සහ හින්දදි  වි ගාෙනා තරඟ වැනි 

හින්දදි භාෂා තරඟ 2021 සැප්තැම්බර් මාසෙ පුරා අන්දතර්ජාලෙ ඔස්යස් සංවිධ්ානෙ 

 ර තියේ.  



 
***** 

 

ය ාළඹ 

2021 සැප්තැම්බර් 15 

 
 


