මාධ්ය නිෙව්දනය
2021 ෙදසැම්බර් 20, ෙකාළඹදී.

ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම ෙන�ෙ� ෙප්රාෙෆෂන� හරහා තම
පළ� Kiosk අෙල�සැල �වෘත කර�
ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම, ෙන�ෙ� ෙප්රාෙෆෂන� හරහා ‘Café Goodness’ න�� ��ෙ��
kiosk අෙල�සැල� ප��යදා �වෘත කෙ�ය. ������ �ක� සහ මළල �ඩා සමාජ
ප�ශ්රෙ� ��ටා ඇ� ෙමම kiosk අෙල�සැල ම�� පා�ෙභෝ�කය�ට ෙනසෙ� ��පාදන
ඇ��� ��ෙයල කළ ඉ�ම� සහ රසව� ආහාරපාන රස ��ෙ� අව�ථාව �� ෙ�.

‘Café Goodness’ �වෘත ෙක�ෙ�, ������ �ක� සහ මළල �ඩා සමාජෙ� උප
සභාප� ප්ර�ණ �ක� �ඩක ෙරාෂා� මහානාම මහතා, ������ �ක� සහ මළල
�ඩා සමාජෙ� මහ ෙ�ක� �ධ�ම ද ��වා මහතා සහ ප්ර�ණ �ක� �ඩක ච��ද වා�
මහතා සමඟ ෙන�ෙ� ලංකා� ෙජ්ය�ඨ උප සභාප� - ����, ජග� ෙවදෙ� සහ
ෙන�ෙ� ෙප්රාෙෆෂන� � උප සභාප� ෙරාෂා� ෙපෙ�රා යන මහ�ව� ���.
"ෙන�ෙ��, �ව�� ප�බා�ර (out-of-home) ආහාර ප�ෙභෝජන අ�දැ�ම වැ����
��ෙ� නව ගමන� ඇර�මට ලැ�ම අපට �ශාල ස�ට�. ‘Café Goodness’ ම�� අපෙ�
පා�ෙභෝ�ක��ට ඔ�� �වෙ�� ලබන උස� ආහාර අ�දැ�මට සමාන ��ෙ��
අ�දැ�ම� ��නැ�ම අපෙ� අෙ��ෂාව�. රසව� ආහාර පාන, කා�ය�ෂම ෙ�වාව�
ෙම�ම මනා වට�ටාව� ද එ�� අ���මට අපෙ� පා�ෙභෝ�කය�ට අව�ථාව�
ලැෙ�", ය�ෙව� ෙන�ෙ� ෙප්රාෙෆෂන� උප සභාප� ෙරාෂා� ෙපෙ�රා මහතා
පැව�ෙ�ය.
සමාජය ෙව�ෙව� යහපත ����ෙ� ෙන�ෙ� ප්රය�නෙ� තව� එ� �යවර� ෙලස
���ව� ලැ� ෙමම kiosk අෙල�සැල ෙමෙහය�ෙ� වග�ම, ආහාරපාන සහ ෙ�වා
�ෙ�ත්රය�� ඉහළ පළ���ද� ඇ� �පෙ�� ප්රශා� �මාර මහතාට භාර�ය. එ��
ෙන�ෙ� සමාගම kiosk අෙල�සැලට අදාළ ය�තල පහ�ක�, ආහාර ව�ෙටෝ� සහ
���ව ආ�ය ද ලබාෙද� ඇත. ඉ��ෙ�� ෙමවැ� kiosk අෙල�සැ� ��පය�ම
�ථාපනය කර�� තව� නවක ව්යවසායක��ට අව�ථා ��නැ�මට ද සමාගම
අෙ��ෂා කර�.
ෙන�ෙ� සමාගම වසර 115� �රාවට, � ලාං�ක��ෙ� ��ත හා ස�පව ස�බ�ධ �
�ෙ�. ව�තමානෙ� �ව� වන ජනතාව ද, අනාගත පර�ර ද ඇ�� �ය� ෙදනාෙ�
��තවල �ණා�මක බව වැ���ම ෙව�ෙව� ආහාර ස� ශ��ය �දාහැ�ම යන
අර�ණ ඇ�ව ෙන�ෙ� සමාගම �යාකර�. එ��, ඉහළ ��ධ�වය�� �� ආහාර සහ
පාන ව�ග �ස� �� ළමා�ෙ� �ට මහ� �ෙ� ප�වන අය ද�වා ��� පරාසයක
පා�ෙභෝ�ක��ට ෙන�ෙ� සමාගම ��නම�.
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