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ෙ��ය නෙවෝ�පාදනයට අ�වැල�: Nestlé Connect University Innovation
Challenge වැඩසටහන ම�� ෙපෝෂණය හා �රසරභාවය ��බඳ නව්ය
අදහ� ෙව�ෙව� ක�ඩාය� �නකට ස�මාන ��නැෙම�

ෙ��ය නෙවෝ�පාදනයට අ�වැල� �ෙ� අර��� ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම සරස�
��� 200කෙ� සහභා��වෙය� පැවැ�� Nestlé Connect University Innovation
Challenge වැඩසටහ��, ෙපෝෂණය හා �රසාරභාවය ��බඳ ජයග්රා� අදහ� �න�
සඳහා ස�මාන ��නමන ල�. 2020 වසර අග භාගෙ�� සං�ධානය ෙක�� ෙමම
අ�ෙයෝගතා තරඟාව�ෙ� අ�ප්රාය �ෙ� ත�ණ පර�ර අතර ෙපෝෂණය හා
�රසාරභාවය ��බඳ නෙවෝ�පාදන ��තනය ව�ධනය ��ම හා ඊට �� �ම�. ෙ�
සඳහා කැල�ය ��ව �ද්යාලය, � ජයව�ධන�ර ��ව �ද්යාලය, ෙකාළඹ ��ව �ද්යාලය
සහ ෙමාර�ව ��ව �ද්යාලය යන රාජ්ය ��ව �ද්යාල හතර �ෙයෝජනය කර�� සරස�
��� සහභා� �හ. ඒ අත��, ජයව�ධන�ර ��ව �ද්යාලය �ෙයෝජනය කළ ත��
ම���කා, ඉෂ�කා ෙසෙන�ර�න සහ ���ල ෙපෙ�රා ෙම� ප්රථම �ථානය �නාග�
අතර, එම ��ව �ද්යාලෙ�ම ෙමාෙහාම� ශා��, ව�ෂ රාජප�ෂ සහ ඉ�� උදයංග
ෙවත ෙදවැ� �ථානය �� �ය. ෙතවැ� �ථානයට ��ක� �ෙ� ෙකාළඹ ��ව �ද්යාලය
�ෙයෝජනය කළ �මා� භාග්යා, �ෙෂ� �ෙ���ය සහ �ෙන��කා ෙස�ව�� ය.
“ෙ��ය ත�ණ පර�පරාව සමඟ එ�ව කට�� ��ෙ�� ඔ��ෙ� ද�ෂතා සහ
අනාගතය ��බඳ ඔ��ෙ� අදහ� දැනගැ�මට හැ��ම ස�ට� වෙ�ම භාග්යය�.
ෙබාෙහෝ �වභා�ක ස�ප� වෙ�ම ද�ෂ ත�ණ පර�පරාව�� � ලංකාව ස�ව
�ෙබනවා. අපෙ� Nestlé Needs YOUth වැඩසටහන අප �යාවට නැං�ෙ�� ෙමරට

ත�ණ පර�රට තම�ෙ� උප�ම හැ�යාව� කරා ළඟාෙව��, රට ෙව�ෙව�
අ�ථා��ත දායක�වය� ලබා�මට සහාය �ෙ� අර�ණ ඇ�ව�. වසර 115� �රා අප
සමාගම ම�� � ලංකාවට ලබා�� දායක�වය තව�රට� ෙමම තරඟය හරහා
ව�ධනය ��මට හැ��වා. ෙ��ය අ�ද්රව්ය භා�තා කර, ෙපෝෂණය වෙ�ම �රසාර
බ�� �� ��පාදන පා�ෙභෝ�ක�� ෙවත ලබා�මට අ� වැ� අවධානය� ෙයා� කර
ඇත. එෙම�ම, �ය� ලාං�ක��ට ප්ර�ලාභ ෙගනෙදන ��ඝ කා�න ධනා�මක
බලපෑම� ඇ� කළ හැ�ෙ� ෙ��ය ප්රජාව සමඟ ස�පව කට�� ��ෙම� පමණ� බව
අපෙ� ��වාසය �. එම �සා ෙ� ආකාරෙ� වැඩසටහ� ඉ��ෙ��� සං�ධානය ��මට
අ� බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා“, ය�ෙව� ෙන�ෙ� ලංකා සමාගෙ� කළමනාකාර
අධ්ය�ෂ ෆැ��� කැව�� මහතා ප්රකාශ කෙ�ය.
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ෙමම තරඟයට සහභා� � �ය� ක�ඩාය� ෙ��ය අ�ද්රව්ය භා�ත කර�� සැක�ය
හැ� ෙපෝෂ්ය �ණෙය� අ�න නව ��පාදන ��බඳව�, සමාගෙ� පා�ස�ක �රසාර
භාවය වැ���� ��ම සඳහා නව්ය �ස�� ��බඳව�, �ය ෙයෝජනා ඉ��ප� කළහ.
අන��ව, ඒ ඒ �ෂය�� ප්ර�ණ��ෙ� සහාෙය�, සරස� ���ෙ� සංක��ය ෙයෝජනා
�යාකා� ම�ටමට ෙගන ඒමට ෙමම වැඩසටහන ඔ�ෙ� ව�නා ප��ම� ��මාණය
ෙක��.
��ව �ද්යාල ���ට අමතරව ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම ෙ��ය ආර�භක ව්යාපාර හා
ව්යවසායක�� අතර ද, ෙපෝෂණය හා �රසාරභාවය ��බඳව නෙවෝ�පාදන පාදක
කරග� ෙමවැ� වැඩසටහ� හා තරඟ සං�ධානය කර ඇත. ෙ� ආකාරයට, බා�ර
නෙවෝ�පාදක��ෙ� හැ�යාව හා ���ය�, ෙලාව �ශාලතම ආහාර පාන සමාගම
ෙලස ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම ස� ප්ර�ණ�වය� �� කරග��� � ලංකාව �ළ සැබෑ
ධනා�මක ෙවනස� ��මාණය ��මට හැ�වන බව �සැක ය.
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