
පුවත්පත් නිවේදනය 

දිවයින පුරා සිසුන් 150කට මහත්මා ගාන්ි ශිෂ්යත්ව ිරිනනමව  

ශ්රී ලංකාවේ ද ලංස්ත්රික්ව ලං25 පුරේම ලංවිසිර ලංසිටින ලංඋත්ත්ර ලං ෙළ ලංසිසුන් ලං150  ෙ නකු ලංත්ඳහේ ලං2018-
19 වර්ෂය ලංත්ඳහේ ලංමහත්මේ ලංගේන්ි ලංශිෂයන්ව ලංිරිනනමීමම ලං ෙරරවේින ලං11 වන ලංස්න ලංගරු ලංඅධ්යේෙන ලං
අමේත්ය ලංී.එල්. පීිනත්ර මමතිතුමේ ලංත්හ ලංශ්රී ලංකාවේ ද ලංඉන්ීය ලංමහ ලං වේමත්ේිනත්ර ලං ගෝෙේල් ලංරේග් ල් ලං
මමතිතුමේ ලංඅතින් ලංරත්ත්රමුල් ල් ලංිරහිටි ලංඅධ්යේෙන ලංඅමේත්යේාශයේද  ී ලංසිවි ලංවිය.  

 මම ලං අවත්රථේ ද ලං ී ලං අමේත්ය ලං ී.එල්. පීිනත්ර ලං මමතිතුමේ ලං මහත්මේ ලං ගේන්ි ලං මමතිතුමේ ග් ලං වටිනේ ලං
අෙහත්ර ලං හේ ලං එතුමේ ලං ෙසුගිය ලං සියව ත්රී ලං අවිහිාත්ේවේෙය ලං අවියක් ලං  වේට ලං  ගන ලං ප්රරක ලං ්රිත්ේනය ලං

ආිෙත්යයට ලං එ රහිව ලං නමී  ලං සිටි ලං ආවේරය ලං ිරිබරඳව ලං ඉත්ේ ලං ප්රශයේදාත්නේත්මවව ලං අෙහත්ර ලං ෙමක්වීය. 
මෑත්වී ලංයේෙනය ලංත්හ ලංකිලි නේච්චි ලං ප්ර ේශයේද   ලංසිවි ලංවළ ලංත්ාචේරයන් ලංිරිබරඳව ලංසිහිෙත් ලංවරමින් ලං

විවිධ් ලංජන ලංවර්ගයන්ට ලංඅයත් ලංජනත්ේව ලංඑම ලංප්ර ේශයේදයන්හි ලංත්ේමූහිවව ලංීවත් ලංවන ලංරව ලංප්රවේශයේද ලංවළ ලං

එතුමේ ලංවමඩිහිටියන් ලංරවට ලංෙත් ලංවූ ලංවිට ලංඑය ලංආෙර්ශයේදයට ලං ගන ලංීවත් ලං වන්නමයි ලංසිසු ලංෙරුවන් ගන් ලං

ඉල්කේ ලං සිටි  ය. ලං ශ්රී ලං කාවේ ද ලං විවිධ් ලං ක් ෂරරයන්හි ලං ත්ාවර්ධ්නයට ලං ඉන්ස්යේව ලං කරේ ලං  ෙන ලං

ත්හ යෝගයට ලංඅමේත්යතුමේ ලංඉන්ීය ලංරජයට ලංසිය ලංත්රතතිය ලංෙළ ලංව ළරය. ලං 

කරේගත් ලං ජයග්රහයයට ලං සුර ලං ෙමතු්  ලං එක් ලංවරමින් ලං මහ ලං  වේමත්ේිනත්රතුමේ ලං ප්රවේශයේද ලංව ළර ලං ඉන්ීය ලං

ජනත්ේව, ලං ඉන්ීය ලංරජය ලංත්හ ලංඉන්ීය ලංමහ ලං වේමත්ේිනත්ර ලංවේර්යේකය ලංවි ශයේදරෂ යන්ම ලංශ්රී ලංකාවේ ද ලං

ත්රුය ලං ශිෂය ලං ශිෂයේවන් ලං ුතු ස ලං ත්මත්රත් ලං ජනත්ේව ලං ත්මස ලං ත්මමවිටම ලං සිටින ලං රවයි. ලං මහ ලං

 වේමත්ේිනත්රතුමේ ලං බුවින් ලං වහන් ත්ර ලං ත්හ ලං මහත්මේ ලං ගේන්ිතුමේ ලං ිරිබරඳව ලං ෙ ලං වරුණු ලං ෙමක්වූ ලං අත්ර ලං

මහත්මේ ලංගේන්ිතුමේ ග් ලංෙරමේෙර්ශයේදයන් ලං දග යන් ලං වනත්ර ලංවන ලංනවීන ලං කෝවයට ලංෙවේ ලංවකාගු ලං

වන ලංරව ලංත්ඳහන් ලංව ළරය. ලංඉන්ස්යේව ලංත්හ ලංශ්රී ලංකාවේව ලංඅත්ර ලංත්ීමෙ ලංත්ාත්රවිතිව ලංත්රඳත්ේ ලංෙවතින ලං

රව ලං සිහිෙත් ලං වළ ලං එතුමේ ලං අධ්යේෙනය ලං අතින් ලං  මන්ම ලං කිකියේ ලං අතින් ලං ෙ ලං විශයේදේක ලං රටක් ලං වන ලං

ඉන්ස්යේ ද ලංෙවතින ලංඅවත්රථේවන් ගන් ලංප්ර යෝජන ලංගන්නමයි ලංත්රුය ලංශිෂය ලංශිෂයේවන් ගන් ලංඉල්කේ ලං

සිටි  ය. ලං ශ්රී ලං කාවේ ද ලං ත්රුය ලං ශිෂය ලං ප්රජේව ලං ඉන්ස්යේ ද ලං ත්හ ලං ශ්රී ලං කාවේ ද ලං අනේගත්යට ලං ෙමඩි ලං

ශයේදක්තියක් ලංවනු ලංුත්මයි ලංඑතුමේ ලංවිශයේදරවේත්ය ලංෙළ ලංව ළරය. ලං 

මහත්මේ ලං ගේන්ි ලං ශිෂයත්වයන්ට ලං අමත්රව, ලං ඉන්ීය ලං මහ ලං  වේමත්ේිනත්ර ලං වේර්යේකය ලං ශ්රී ලං කේාකිව ලං

සිසුන්ට ලං ඉාජි න්රු, ලං ත්ේක්ෂය, ලං වකේ, ලං විෙයේ, ලං ෙිනපූරව ලං වවෙය ලං ත්හ ලං  ේශීය ලං වවෙය ලං යන ලං

ක් ෂරරයන්හි ලං වේර්ිවව ලං ශිෂයත්ව ලං 50කක් ලං ෙමය ලං කරේ ලං  ේ. ලං “Study in India” නමමති ලං

වමඩත්ටහන ලංයට ත් ලංඉන්ස්යේ ද ලංකීර්තිමත් ලංඅධ්යේෙන ලංආයත්න ලංකිත්ව ලංඉගනුම ලංකමමටමට ලංඅවත්රථේ ලං

ෙහත්ර ලංගයනක් ලංෙ ලංශ්රී ලංකේාකිව ලංසිසුන්ට ලංහිමි ලං ද. ලං 

ශිෂයත්ව ලංවමඩත්ටහන් ලංත්හ ලං වනත් ලංඅධ්යේෙන ලංඅධ්ේර ලංිරිබරඳ ලංවමඩිවිර ලංවිත්රත්ර ලංත්ඳහේ ලංඉන්ීය ලංමහ ලං

 වේමත්ේිනත්ර ලංවේර්යේක   ලං වබ් ලංඅඩවිය ලංවන ලංwww.hcicolombo.gov.in  වත් ලංිරවි ත්න්න. ලං 
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