"ඉසි නද" ඇරඹේ!
ඉසි ඹ ොස පැතිඹේ!
“ඉසි නද” අරමුණ හා යාන්ත්රනණය
“ඉසිවර පුතුන්”කවදත් දක්ෂය. එඹහත් ඒවා ඇ යීමට එම ඹතොරතුරු පිටතට ලැඹෙන්ඹන් අවම

මට්ටමකිනි. අඩුම තරමින් පාසල තුළ ඹහෝ ඒවා පිළිෙඳව ලැඹෙන ප්රඑසි්ධියය ඉතා අ්පපය. එය
එඹසේ වුවද අප පුතුන්ඹ න් වන සුළු වැරැ්ධදක් වුවද, මුළු පාසලම අපකීේතිමත් වන තරමටම එය
ප්රඑචලිතත ඹ . සමහර ජනමාධ්යද තුළින් අප පාසල හා ස්බෙන්ධ්ය සාවදද ඹතොරතුරක් ප්රඑචලාරය ූ
අවස්ථාවක පවා ඒවා නිවරදි කර ැනීමට මඟක් ඹනොවීය. වත්මන් විදුහ්පපති ඒ.සී. ඹපඹේරා
මහතා පසුගිය දිනක පාසැ්ප සංවේධ්යන සමිතිඹේ විධ්යායක රැස්වීමක දී ඹමය අවධ්යාරණය කළ
අතර, අප පාසල ස්බෙන්ධ්ය සතද ඹතොරතුරු පිටතට ලොදීම සඳහා පිළි ත් ක්ර මඹ දයක
අවශ්යදතාවය ඹපන්වා ඹදනලදී. එවැනි ක්ර මඹ දයක් සකස් කිීමඹ්බ ව කීම විධ්යායක සාාව විසින්
මා හට පවරන ලදී. එය ාාරදූර කාේයයක් වුවද ඉසිපතන මාතාවඹේ ඹ ෞරවය හා අභිමාණය
රැක ැනීමට න්බ ඹමය ඹකඹසේ ඹහෝ කළයුතු යැයි මා අදිටන් කර න්නා ලදී.
“ඉසිනද” ඹහවත් “ඉසිපතන ඹතොරතුරු විහිදු්බ ඒකකය” පිහිටුවීම එහි ප්රඑතිළුලයයි. ඹ්බ සඳහා
විදුහ්පපති තුමාඹේ හා පාසැ්ප සංවේධ්යන සමිතිඹේ විධ්යායක කමිටුඹ පූේණ අන්රරග්රටහය හා
ආශීේවාදය ලැබීම සතුටට කරුණකි.
“ඉසිපතනය, ඹසොඳුරු සිප්සල දැන් ඔෙට වඩාත් සමීපයි”. ඹමහි ඹත්මාවයි. ඹමහිදී මා මුහුණදුන්
ප්රඑධ්යානම අභිඹයෝ යක් ූඹේ ඉසිපතන නිල ඹවබ් අඩවිය සක්රීනය කර ැනීමයි. ඹ්බ සඳහා මට
සහඹයෝ ය දුන් විදුහ්පපතිතුමා ඇතුළු සැමට මාඹේ ස්තූතිය පුදකරනු කැමැත්ඹතමි. ඹමම ඹවබ්
අඩවියට අප විදුහඹ්ප වත්මන් සියළු ඹතොරතුරු, අතීත ඹතොරතුරු, කීේතිමත් ආදිසිසුන්ඹේ
ඹතොරතුරු, පාසැ්ප සංවේධ්යන සමිතිය, ඹජදෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ ආදිශිෂද සං ්බ වල ඹතොරතුරු,
පාසඹ්ප දියුණුවට කරඹ න යන වදාපීතීන් පිළිෙඳ විස්තර යනාදිය යුහුසුළුව ඇතුළතු කරමින්
පවතී. ඹමයට ඇතුළත් කිීමම සඳහා ඔෙ සතුව ඇති ඉසිපතනය ැන වැද ත් අතීත ඹතොරතුරු,
ඡායාරූප ආදිය ඇත්න්බ වහාම අප ඹවත ලොදීමට පියවර න්නා ඹලස කාරුණිකව ඉ්පලා
සිටිමි.
එමඟින් ගුණාත්මක වශ්යඹයන් ඹහොඳම පාසැ්ප ඹවබ් අඩවිය ෙවට ඉසිපතන ඹවබ් අඩවිය පත්
කර ැනීමට අපට හැකිවනු ඇත. අනා තඹේදී ඔෙඹේ දරුවාඹේ පාසලට පැමිණීම, විාා ලකුණු
හා පාසැල ස්බෙන්ධ්ය ඔහුඹේ සියළු ඹතොරතුරුද ඹමමගින් දැන ැනීමට වැඩිදියුණු කරනු ඇත.
ඹමම ක්රි යාදාමයන් තුළින් ඔෙඹේ ඹසොඳුරු සිප්සල ඔෙඹේ නිවසටම, රැකියා ස්ථානයටම
නැතඹහොත් ඔෙඹේ ඹනතුමානයට ම කැන්දන් ඒමට අපට හැකිවනු ඇත.
තවද අපඹේ අාදන්තර මාධ්යද ඒකකඹේ ඹාෞතික ස්බපත් වැඩිකර එහි ගුණාත්මක ෙව
වැඩිකිීමමට ද අදහස් කර ඇත. එවිට පාසඹ්ප අාදන්තර සංනිඹ දන ක්ර මය වඩාත් ශ්යක්තිමත්
කර ත හැක.
එඹමන්ම විද ත්(රූපවාහිනී/ගුවන්විදුිත) හා ම්ර ද්රිරත (පුවත්පත්/ සඟරා) මාධ්යදන් සමඟ සමීප
ස්බෙන්ධ්යතාවයක් ඇතිකර ැනීමට අප දැනටමත් සමත්ව ඇත. ඹ්බ සඳහා අප විදුහඹ්ප කීේතිමත්
ආදිශිෂදඹයක් වන මා හිතවත් ප්රඑවීන මාධ්යදඹ දී අතුල රන්සිිලලා්ප මහතා ඔහුඹේ පපිලම

සහඹයෝ ය ලොඹදමින් සිටීම සතුටට කරුණකි. ඹමමගින් අප සිසුන්ඹේ ජයග්රටහන හා
ඉසිපතනඹේ කීේතිනාමය වැඩිකරවන සියළු ඹතොරතුරු ොහිර ඹලෝකයට ලොදීමට පියවර නිමු.
දැන්වීම පුවරු, ඹපොස්ටේස්, ෙැනේ, කටවුට් සහ අත්පත්රිපකා මඟින්ද අවශ්යද ඹතොරතුරු පිටතට
විසරනය වීමට සලස්වනු ලැඹබ්.
සඹහෝදර පාසැ්ප සමඟ අඹනදොනය ස්බෙන්ධ්යය වැඩිදියුණුකර අපඹේ ඇතැ්බ කාේයයන් සඳහා
ඔවුන්ද සහාාගී කරවා ැනීම තුළින් අඹනදොනය සංහිදියාව වැඩිදියුණු කර ැනීමට පියවර
නිමින් සිටී.
ඹ්බවාට අමතරව පාසඹ්ප දියුණුවට අවශ්යද ඹයෝජනා ඹවඹතොත් අප ඹවත දන්වන්ඹන් න්බ මැනවි.
තවද ස්ධාාවඹයන් කරන ඹයෝජනා හා ඹචලෝදනා ඹවඹතොත් ඒවාද විදුහ්පපතිඹේ අවසරය පිලදි
ෙලධ්යාීමන් ඹවත ඹයොමුකිීමමට පියවර නු ඇත.
ඔෙ පාසැ්ප මාතාවට සුෙපතන /ඹදස්/විඹදස් ආදි සිසුඹවකු, ගුරුවරඹයකු, ඹදමවිපිඹයකු, ඹහෝ
හිතවඹතකු න්බ සියලු වාද/ඹේද දුරලා අප හා එක්වී ඉසිපතනය ඹසොඳුරු සිප් සලක් ෙවට
පත්කර ැනීඹ්බ මහඟු කාේයයට අප හා දායක වන ඹලසට ආයාචලනා කරමු.
එවිට ඉසිපතනය තුළින් “ගුණ /නැණ” ඹෙඹලන් සුඹපෝෂිත පදාර පුරවැසියන් ශ්රීක ලාංකීය සමාජයට
දායාද වන දිනය වැඩි ඈතක ඹනොවනු ඇත. එදිනට ඉසිපතන මාතාව දුක් කදුළැ්ප පිසදා සතුටු
කදුළු වඟුරවනු ඇත.
ඉතින් ඔෙ ඉසිපතන මවඹේ සැෙෑ ආදර ෙර පුතකු න්බ, ඇයඹේ දුක් කදුළැ්ප පිසදැමීමට අප හා
එක්වන ඹලසට ඹ ෞරවඹයන් ආරාධ්යනා කරමු.
ස්තූතියි
ඹමයට සඹහෝදරත්වඹයන්,
නන්දන ෙැස්ටියන්ස්
“ඉසිනද” ප්රඑධ්යාන මාධ්යද ස්බෙන්ධීකාරක

ඉසි ඹ ොස නැංවීමට අප සම එක්වන්න
අනුරු්ධධ්ය තිලකරත්න

anuruddhasl@gmail.com

0728240390

ජානක හීන්පැ්පල

0777955952

කළා ශ්රි5යාරත්න

0722430232

නන්දන ෙැස්ටියන්ස්

bastiansz.95@gmail.com

0777776553

සුරත් පියුමංජුල

0777880496

චලාමින්ද ඹමන්ඩිස්

0771669394

මාධ්යව ඹපඹේරා

0717875495

ඉසිපතනය

ැන

නිවැරදි

www.isipathana.lk

ඹතොරතුරු

දැන න්න

පිවිඹසන්න

අප

නිළ

ඹවෙඩවියට

