
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

අන්දතර්ජාලය ඔස්කස් පැවති ඉන්දියා - ශ්රී ලාකා B2B හමුව 

 

ඉන්දියාවේ වාණිජ හා කර්මාන්දත PHD මණ්ඩලය (PHDCCI) විසින්ද ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, 

ශ්රී ලංකා වාණිජ  හ කර්මාන්දත මණ්ඩල  ම්වම්ලනය (FCCISL) හා වකාළඹ වාණිජ මණ්ඩලය 

 මඟ එක්ව 2020 ජූලි ම  21 වන ින අන්දතර්ජාලය ඔ ේව ේ ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා B2B හමුවක් 

 ංවිධානය කර තිබිණ.  

2. වමහි  මාරම්භක අව ේථාවේ අදහ ේ දක්වමින්ද, වකාළඹ, ඉන්දියානු මහ වකාම ාරි ේ 

කාර්යාලවේ ආර්ික  හ වාණිජ අංශ ප්රධාී  ආාාර්ය රාවක්්ේ ාාණ්වේ  මහතා වමවැනි 

අන්දතර්ජාල හමු ඉන්දීය  හ ශ්රී ලාංකිකක  මාමම් වල  එකිකවනකාවේ අවශයතාවයන්ද වඩා 

වහාින්ද හඳුනා මැී ම ත් අවනයානය වශවයන්ද වාසිදාි  වන කර්තවයයන්ද  ඳහා එක්ව වැඩ 

කිකරීම ත් ඉවහල් වනු ඇති බව ප්රකාශ කවළේය.  

3. PHDCCI හි උා  භාාති ප්රී්  මුල්තානි, ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකා මහ වකාම ාරි ේ 

කාර්යාලවේ වාණිජ අංශ ප්රධාී  උව් ක්ඛා  මරුංංම, FCCISL හි මහ වල්කම් අජිත් ඩී. 

වාවර්රා මැතිුංමා  හ වකාළඹ වාණිජ මණ්ඩලවේ  භාාති  ාරංම විවේරත්න යන මහත්ම 

මහත්ීන්ද ඇුංළු 175 වදවනකු ාමණ වමම  මාරම්භක අව ේථාව   හභාගී වූහ. වමම 

වැඩ  හවනහි B2B අංමය  ඳහා ඉන්දියාවේ  හ ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්දතය හා ආහාර 

 ැකසීම, ව ෞඛය ව ේවා  හ ෂ්ධ, ඉන්දජිවන්දු  නි්ේාාදන, වරිිළි,, නිව   අවශය උාාංම, 

බැංකු  හ මූලය  හ ඇුරු ම්කරණය වැනි විවිධ ක්ව්ේත්රයන්දහි නිරතවන්දනන්ද 50ක  අිකක 

ිළරි ක්  හභාගී වූහ.  

4. වකාවිේ -19 කාලසීමාව ුංළ ඉන්දියානු මහ වකාම ාරි ේ කාර්යාලය ද්වවිාාර්ශවික 

ආර්ික අන්දතර්ියාවන්ද ප්රවර්ධනය කිකරීම  හ ුළළුල් කිකරීම වවනුවවන්ද වදර  විසින්දම 

අන්දතර්ජාල තාක්්ණය උාවයෝගී කරවමන  ංවිධානය කරන ලද විවිධ වැඩ  හන්දහි 

ියාකාරී  හභාගීවන්දවනකු වශවයන්ද ක තුුං කරන ලී. 2020 මැි  01 වන ින PHDCCI 

විසින්ද දකුණු ආසියානු කලාාය ුංළ වයාාාර ප්රවර්ධන අව ේ ථා යන මැවයන්ද  ංවිධානය කරන 

ලද වීඩිවයෝ  මුළුව, 2020 මැි  05 වන ින ඉන්දීය වාණිජ  හ කර්මාන්දත මණ්ඩල 

 ම්වම්ලනය විසින්ද ාශේාාත් වකාවිේ  ආර්ික තත්වය ුංළ ඉන්දියානු  මාමම්  ඳහා ශ්රී 



ලංකාවේ ාවතින අව ේථා මැවයන්ද  ංවිධානය කරන ලද වීඩිවයෝ  මුළුව, 2020 මැි  12 වන 

ින ඉන්දියානු මහ වකාම ාරි ේ කාර්යාලය හා ඉන්දියානු CEO Forum හි නිලධාරී මණ්ඩල 

 ාමාජිකයන්ද අතර ාැවති අන්දතර්ජාල හමුව, 2020 මැි  16 වන ින ASSOCHAM හා ලංකා 

වාණිජ මණ්ඩලය විසින්ද  ංවිධානය කරන ලද අන්දතර්ජාල  මුළුව  හ 2020 මැි  22 වන ින 

ඉන්දියානු අානයන  ංවිධාන  ම්වම්ලනය (FIEO) විසින්ද  ංවිධානය කරන ලද ඉන්දියාව  හ 

ශ්රී ලංකාව අතර වවළඳ  හ ආවයෝජන අව ේථා ිළි,බඳ  ාකච්ඡාව වමවැනි වැඩ  හන්ද 

අතරින්ද කීායකික.  

ඉන්දීය මහ වකාම ාරි ේ වමෝාාල් බාේවල් මැතිුංමා 2020 ජූනි ම  25 වන ින ලංකා වාණිජ 

මණ්ඩලවේ වාර්ෂික මහ  භාව ඇමතූ අතර එහිී එුංමා ප්රකාශ කවළේ වකාවිේ  19 ව ංමතය 

විසින්ද මුං කර ඇති වර්තමාන අභිවයෝම  හ ඉිරිවේී මුං විය හැකික අභිවයෝමයන්ද  ඵලදාි  

අතුරින්ද ප්රතිාාර දැක්වීම  ඳහා වමන්දම ප්රමතිය,  ාමය  හ ආරක්්ාව  ඳහා ශ්රී ලංකාව  මඟ 

 හවයෝමවයන්ද ක තුුං කිකරීම  ඉන්දීය නායකත්වය කැාවී සිටින බවි . 2020 ජූලි ම  21 

වන ින මහ වකාම ාරි ේ වමෝාාල් බාේවල් මැතිුංමා FICCI හා ජාතයන්දතර  බදතා  හ 

ක්රවමෝාාි ක අධයයන  ඳහා ලක්්මන්ද කිරමාමර් ආයතනය විසින්ද ඉන්දියාව  හ ශ්රී ලංකාව 

අතර ආර්ික  හවයෝගීතාවය වර්ධනය කිකරීම යන මැවයන්ද ාැවති ඔන්දලි න්ද වැඩ  හනක් 

අමතන ලී. එහිී, එුංමා වකාවිේ -19 ව ංමතය වහේුංවවන්ද මුංව තිවබන වාර වනාවූ විරූ 

අභිවයෝමයන්ද  ඵලදායීව  හ කඩිනමින්ද මුහුණ ීම  ඳහා ුළළුල් වා රියක ාැතිර ාවත්නා 

ද්වවිාාර්ශවික  හවයෝගීතාවය තවදුර ත් ුළළුල් කිකරීවම් අවශයතාවය වාන්දවා දුන්දවන්දය. 
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