
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුවත්පත් නික�දනය

ඉන්දීය ජනතාවක� නීක ා!ගීභාවය සහ සුබසිද්ධිය උකදසා ශ්රී ලං�ාව ප්රාර්ථනා
එක් � යි

ඉන්දීය  ජය සහ ජනතාව  කවනුකවන් ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස්
�ාර්යාලය ශ්රී ලං�ාක�  පූජ්ය පක්ෂයට සහ ජනතාවට ඉන්දීය ජනතාව කප 
කනාවු විරූ අයුරින් වසංගතයක් සමඟ ධෛ=ර්යසම්පන්නව සටන් � න කමම
අවස්ථාක�දී ඔවුන්ක� සකහා!ද  ජනතාව කවනුකවන් ආශිර්වාද සහ ප්රාර්ථනා
එක් කිරීම සම්බන්=කයන් හෘදයාංගම �ෘතක�දීත්වය පළ � යි. 

2. මහ ක�ාමසාරිස්තුමා සහ මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලකF නිල=ාරීන් හට
ඇමතුම් සහ පණිවුඩ විශාල සංඛ්යාවක් ලැකබන අත  ඉන්දීය ජනතාවට
නීක ා!ගීභාවය සහ සුබසිද්ධිය ප්රාර්ථනා � මින් ශ්රී ලං�ාක� විවි= ප්රකද්ශවල
විකNෂ ආශිර්වාද පූජා සංවි=ානය ක� මින් පවතී. 

3. ඉන්දීය  ජනතාව  කවනුකවන් ආශිර්වාද  පූජා  සහ  වැඩසටහන් ශ්රී
ලං�ාක� විවි= ප්රකද්ශයන්හි පැවැත්විණ .  විවි= කවකහ  විහා ස්ථානයන් හිදී
අවස්ථා රැස�දී  තන සූත්රය සජ්ඣායනා � න ලදී.  2021 අකWල් 29 වන
දින වස්�ඩුව  ජගුරු ශ්රී සුභූති මහා විහා කF �පිලවස්තු සර්වඥ =ාතු
මන්දි කFදී අති පූජ්ය ආචාර්ය  වස්�ඩුක� මහින්දවංශ  මහා  නාය�
හිමිපාණන්ක� ප්ර=ානත්වකයන් ද ;  2021 මැයි 1 වන  දින  ඇඹිලිපිටිය
කබා!ධි ාජා මකF සර්වඥ  =ාතු මන්දි කFදී අති පූජ්ය ආචාර්ය  ඕමල්කe
කසා!භිත නාය� හිමිපාණන්ක� ප්ර=ානත්වකයන් ද ;  එදිනම මාළිඟා�න්ද අග්ර



ශ්රාව�  විහා ය  ඇතුළු විවි=  ස්ථානයන්හිදි මහා  කබා!ධි සමාගකම් e 
 =ානත්වකයන් ද ;  2021 මැයි 2 වන දින ත්රිකුණාමලය තිරියාය  ජමහා
විහා ස්ථානකFදී නැකගනහි  පළාත් ආණ්ඩු�ා  ගරු අනු ා=ා  යහම්පත්
මහත්මිය විසින් ද සංවි=ානය � න ලද ආගමි� වැඩසටහන් සහ  2021

මැයි 3 වන දින ගංගා ාම විහා ස්ථානකF පැවති භා ත ආශිර්වාද පූජාව සහ
2021 මැයි 5 වන දින යාපනය ශ්රී නාග විහා කF දී පැවති ආශිර්වාද පූජාව
ද කම් අත  ක�.  ශ්රී ලං�ා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සහ බුද්= ශාසන ,  ආගමි�
සහ සංස්�ෘති� �ටයුතු අමාත්යාංශය 2021 මැයි 6 වන දින සිට සත් දිනක්
පු ා පැවැත්කවන  තන පිරිත් කද්ශනාවක් සංවි=ානය �  ඇත. 

4. හින්දු ආගමි�  මණ්ඩපය  2021 අකWල් 30 වන  දින  යාපනය
�න්ද මඩම් නට ාජ් ක�ා!විකල්දී වි කNෂ පූජාවක් සංවි=ානය �  තිබිණ .

කමම විකNෂ පූජාක�දී ක�ද් පා යන් සහ තිරුමු යි ගායනාවන් ද සිදු � න
ලදී.  2021 මැයි 2 වන දින ක�ාළඹ ශිර්ඩි සායි ම=්යස්ථානකFදී ද විකNෂ
පූජාවක් පැවැත්විණ .  තව ද  2021 මැයි 7 වන දින ක�ාළඹ මයු ාපති
ක�ා!විකල්දී ඉන්දීය  ජනතාවක� නීක ා!ගීභාවය  උකදසා  =න්වන්තරී කද්විය
කවනුකවන් විකNෂ පූජාවක් පැවැත්ක� .  2021 මැයි 8 වන දින ශ්රී ලං�ාක�
එස්ව ම් ක�ා!විල් 5 දීම මහාම්රිතුංජය යාගය පවත්වනු ලැකt. 

5. 2021 මැයි 2 වන  දින  ඇං�ලි�න් කද්වස්ථානකF දී ඉන්දියාව
කවනුකවන් ඉරුදින කද්ව කමකහයක් පැවැත්විණ .  ඉන්දියාක� අ=්යාපනය ලද
විවි=  ක්කuත්රවල ශ්රී ලාංකි�යන් 2021 අකWල් 27 වන දින  ඉන්දියාව
කවනුවන් සිය ප්රාර්ථනා එක් �කvය.  ‘thinkingofindia’ ’ සහ ‘Pra’ yForIndia’ ’

වැනි හැuටැ� ශ්රී ලං�ාක� සමාජ මා=්ය තුළ ජනප්රිය කවමින් පවතී .  තවත්
විවි=  සංවි=ාන  සහ  ව්යාපාරි�  ආයතන  විසින් සුවිකNෂී වැඩසටහන්
පවත්වමින් ඉන්දියාවට සහකයා!ගය පළ � මින් සිටියි. 

6. 2021 අකWල් 28 වන දින අතිගරු ජනාධිපති කගා!ඨාභය  ාජපක්ෂ
මැතිතුමා අග්රාමාත්ය නකර්න්ද්ර කමා!දි මැතිතුමා කවත ලිපියක් කයාමු � මින්
ඉන්දියාක� තත්ත්වය සම්බන්=කයන් දැඩි සංක�ගය පළ �කvය. 2021 අකWල්
29 වන දින මහ ක�ාමසාරිස් කගා!පාල් බා�කල් මැතිතුමා සමඟ පැවති



හමුක�දී අතිගරු අග්රාමාත්ය මහින්ද  ාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය සංක�ගය සහ
සහකයා!ගීතාවය අග්රාමාත්ය කමා!දි මැතිතුමා කවත පළ �  සිටිකFය. 

7. මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව අත  සියවස්
ගණනාවක් පු ා පවතින බැඳීම් සහ කද ට ජනතාව අත  පවතින ගැඹුරු
සබඳතාවකF සැබෑ  පිළිඹිබුවක් වන  කමම  ආශිර්වාදයන් සහ  ප්රාර්ථනා
සම්බන්=කයන් ඉතා �ෘතක�දී ක�.

*****

ක�ාළඹ 
2021මැයි 5


