
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය

කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය

ශ්රී ලලංකයාකවේ කර්මයාන්ත සහ වයාණිජ කටයුතු අමයාතත්යතුමයා සහ ඉන්දියයානු මහ

කකයාමසයාරිස්තුමයා එක්ව LANKAPAK 2019 ප්රදර්ශනය විවවෘත කරය

කර්මයාන්ත හයා වයාණිජ කටයුතු,  දිගුකයාලීනව අවතතැන්වූ පුද්ගලයන් නතැවත
පදිලංචි කිරීම සහ සමුපකයාර සලංවර්ධන හයා වවෘත්තීය පුහුණු හයා නිපුණතයා
සලංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමයාතත්ය ගර රිෂයාඩ බදියුදීන් මතැතිතුමයා සහ ඉන්දීය
මහ කකයාමසයාරිස් තරලංජිත් සලං සන්ධ මතැතිතුමයා විසන් LANKAPAK 2019 ප්රදර්ශනය
කකයාළඹ,  BMICH  හිදී අද විවවෘත කකරිණ.  කර්මයාන්ත හයා වයාණිජ කටයුතු,

දිගුකයාලීනව  අවතතැන්වූ  පුද්ගලයන්  නතැවත  පදිලංචි  කිරීම  සහ  සමුපකයාර
සලංවර්ධන හයා වවෘත්තීය පුහුණු හයා නිපුණතයා සලංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ
රයාජත්ය අමයාතත්ය බුද්ධික පතිරණ මතැතිතුමයාද කමම අවස්ථයාවට සහභයාග විය. 

ශ්රී ලලංකයා ඇසුරම් ආයතනකයේ සභයාපති අනුරයාධ ජයසලංහ මහතයා, ආසයයානු

ඇසුරම් සලංසදකයේ සභයාපති කරයාහයාන් වික්කටයාටෝරියයා මහතයා, CDC Events (Pvt)

Ltd  හි කළමනයාකයාර අධත්යක්ෂ ඉම්රයාන් හසන් මහතයා සහ ඉන්දියයාකවේ PHD

Chamber of Commerce and Industry  හි කලේකම් රයාකක්ෂ් සයාරලංග මහතයා

සහ තවත් අමුත්තන් රැසක් කමම අවස්ථයාවට සහභයාග විය. PHD Chamber

of Commerce and Industry හි සහකයයාටෝගය ඇතිව ඉන්දියයානු සමයාගම් 40ක්

පමණ කමම ප්රදර්ශනයට සහභයාග කවේ. 

කමම අවස්ථයාකවේදී අදහස් දක්වමින් ගර රිෂයාඩ බදියුදීන් අමයාතත්යතුමයා

ජයාතත්යන්තර  සන්නයාමකරණකයේදී  මුද්රණ  සහ  ඇසුරම්  ක්කෂ්ත්රකයේ  ඇති

වතැදගත්කම පිළිබදව  සඳහන් කකළේය.  විකශේෂකයන්ම,  ආහයාර සහ පයාන වර්ග



ඇසුරම්  කිරීම  සඳහයා  නවත්ය  ක්රමකවේද  භයාවිතයා  කරන  කලස  ඔහු

කර්මයාන්තකරවන් දිරිමත්  කකළේය.  එකස්ම  ඇසුරම්  ක්කෂ්ත්රය  තුළ  පරිසර

හිතකයාමී  තයාක්ෂණය භයාවිතයා  කිරීකම්  වතැදගත්කම  පිළිබඳවද  එතුමයා  අදහස්

දතැක්වීය.  අගය දයාම ශක්තිමත් කිරීම  සඳහයා විවිධ රටවල කුඩයා සහ මධත්ය

පරිමයාණ සමයාගම් අතර සහකයයාටෝගතයාවය ඉහළ නතැලංවිය යුතු බවද අමයාතත්යතුමයා

අවධයාරණය කකළේය. 

කමම අවස්ථයාකවේදී මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා මමෑත කයාලකයේදී ශ්රී ලලංකයාකවේ

පතැවති ප්රදර්ශන  සඳහයා ඉන්දියයානු සමයාගම් විශයාල  වශකයන් සහභයාග  වීම

පිළිබඳව සය සතුට පළ  කකළේය. ඒ තුළින් භූකගයාටෝලීය ආසන්නතයාවය පමණක්

කනයාව කදරට අතර පවතින සමීප මිත්රත්වයද පිළිඹිබු වන බව එතුමයා ප්රකයාශ

කකළේය.  ආරක්ෂයාකයාරී,  කසසෞඛත්යසම්පන්න සහ  ආකර්ෂණීය  ඇසුරම්කරණකයේ

වතැදගත්කම  පිළිබඳව අදහස්  දතැක්වූ  එතුමයා  ඒ  තුළින්  අපකගේ  පයාරිසරික

තිරසයාරභයාවයට ඇතිවන බතැලපමෑම  පිළිබඳව සතැලකිලිමත් වීකම් අවශත්යතයාවයද

කපන්වයා  දුන්කන්ය.  ඉන්දීය  අග්රමයාතත්ය  නකර්න්ද්ර  කමයාටෝදි  මතැතිතුමයා  එක්වරක්

පමණක් භයාවිතයා කරන ප්ලයාස්ටික් භයාවිතය ඉදිරි වසර වලදී තහනම් කිරීමට

ගනු ලතැබූ පියවර පිළිබදවද සඳහන් කළ මහ කකයාමසයාරිස්තුමයා ඇසුරම්කරණය

සඳහයා  කඩදයාස,  කරදි සහ කවනත් විකලේප ද්රවත්ය භයාවිතයා කළ හතැකි බවට

කයයාටෝජනයා කකළේය. 

කමම ප්රදර්ශනය 2019 සතැප්තතැම්බර් 13 වන දිකනන් අවසන් කවේ. 

***

කකයාළඹ

2019 සතැප්තතැම්බර් 11


	කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමුපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ය ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා සහ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා විසින් LANKAPAK 2019 ප්රදර්ශනය කොළඹ, BMICH හිදී අද විවෘත කෙරිණ. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමුපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය අමාත්ය බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

