
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය  

 

COMPLAST 2019 ප්රදර්ශනය වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා සහ ඉන්ියානු මහ 

කකාමසාරිසතතුමා අතින් විවෘත කේ 

 

වැවිලි කර්මාන්දත අමාතය නවීන්ද ිසානායක සහ ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස ්

තරංජිත් සං සන්දු මැතිතුමා හය වන වරටත් පැවැත්කවන COMPLAST  ප්ලාස්ික් ප්රදර්ශනය 

අද ින විවෘත කළහ. තුන්ද වන වරට පැවැත්කවන අන්දතර්ජාතික රබර් ප්රදර්ශනය හා හතර වන 

වරට පැවැත්කවන COMEXPO  ප්රදර්ශනය සමාරම්භ කිරීමද කමහිී සදු කකරිණ.  

ශ්රී ලංකාකේ කර්මාන්දත සංවර්ධන මණ්ඩලකේ අධයක්ෂ කජනරාල් පී. එල්. යූ. 

රත්නමලාලා මහතා, ශ්රී ලංකා ප්ලාස්ි ක් සහ රබර් ආයතනකේ සභාපති කකෞෂාල් රාජපක්ෂ 

මහතා, ඉන්දියාකේ ස්මාට් එක්ස්කපෝස් ආයතනකේ සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී බී. 

ස්වාමිනාදන්ද මහතා, ඉන්දියාකේ ප්ලාස්ික් අපනනයන සංවර්ධන කවුන්දසලකේ 

නිකයෝජිතයන්ද සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන්ද රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී විය.  

ඉන්දියානු ප්රදර්ශකයන්ද 35ක් පමණ කමම ප්රදර්ශනය සඳහා සහභාගී කේ. කමම සමාගම් 

සඳහා ඉන්දියාකේ ප්ලාස්ික් අපනනයන සංවර්ධන කවුන්දසලය සහ ඉන්දීය රජකේ වාණිජ 

අමාතයාංශය සහකයෝගය ලබා කදයි.  

කමම අවස්ථාකේ අදහස් දක්වමින්ද ගරු නවීන්ද ිසානායක අමාතයතුමා ඉන්දියාව සහ ශ්රී 

ලංකාව අතර ශක්තිමත් ද්වවිපාර්ශවීය සම්බන්දධතාවයක් පවතින බව ප්රකාශ කකළ්ය. වැවිලි 

කර්මාන්දත අමාතයාංශය විසන්ද ශ්රී ලංකාකේ රබර් කර්මාන්දතය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කගන 

ඇති විවිධ පියවර පිළිබඳවද සඳහන්ද කළ එතුමා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර 

සහකයෝගීතාවය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සදහා අවස්ථාව තිකබන බවද කපන්දවා 

දුන්දකන්දය. ශ්රී ලංකා රබර් කර්මාන්දතකේ ප්රගමනය උකදසා සකස් කර ඇති සැලැස්කම් 

ඉලක්කයන්ද ළගා කර ගැනීම උකදසා නවය ආකෘතීන්ද ඉිරිපත් කරන කලස එතුමා 

කර්මාන්දතකේ නියැකළන්දනන්දට ආරාධනා කකළ්ය. 

මෑත කාලකේී ශ්රී ලංකාකේ පැවති ප්රදර්ශනයන්ද සදහා ඉන්දියානු සමාගම් දක්වන ඉහළ 

සහභාගීත්වය තුළින්ද අසීරු අවස්ථාවන්දහිී ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාව සමඟ සින බව පිළිඹිබු වන 



බව කමම අවස්ථාකේ අදහස් දැක්ූ ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිසත්ුමා ප්රකාශ කකළ්ය. අමු ද්රවය, 

ධාරිතාවය, යිතල පහසුකම් සහ කුසලතා පූර්ණ ශ්රමය යනාිය සම්බන්දධකයන්ද ඉන්දියානු 

ප්ලාස්ික් කර්මාන්දතය ඉහළ විභවතාවයක් පිරිනමන බවද එතුමා කපන්දවා දුන්දකන්දය. 

පාරිසරික වශකයන්ද තිරසාර සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීම උකදසා ප්ලාස්ික් අපද්රවය පිළිබඳ 

ගැටලුවට විස ඳුම් කසවීකම් අවශයතාවයද මහ කකාමසාරිසත්ුමා කපන්දවා දුන්දකන්දය.  

 

ප්රදර්ශනයන්ද 2019 අකගෝස්තු 11 වන ිකනන්ද අවසන්ද කේ.  

 

***** 

 

 

 

කකාළඹ 

2019 අකගෝස්තු 9  

 

 


