
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

2022 ජනවාරි 6 වන දින ව ාළඹ සිනමන් ග්රෑන්් වහෝටලවේ පැවති මහා 

සිල්ක් ප්රදර්ශනය සහ ගැනුම් රුවන්වේ සහ විකුණුම් රුවන්වේ හමුව 

 

ඉන්දියානු සිල්ක් අපනයන ප්රවර්ධන කවුන්දසිලය (ISEPC) කකාළඹ ඉන්දියානු 

මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය හා එ්ව සංවිධානය කරන ලද මහා සිල්ක් ප්රදර්ශනය 

සහ ඉන්දියාකේ නිෂ්පාිත සිල්ක් සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදන ගැනුම්කරුවන්දකේ සහ 

විකුණුම්කරුවන්දකේ හමුව 2022 ජනවාරි 6 වන ින කකාළඹ, සිනමන්ද ග්රෑන්ද් 

කහෝටලකේ දී පැවැත්වවිණ.  

2. කමම ප්රදර්ශනය සහ හමුව ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල්ක 

බාේකල්ක මහතා විසින්ද විවෘත කරන ලදී. කමම වැඩසටහන අතරතුරදී ඉන්දදීය සිල්ක් 

අපනයනකරුවන්ද 30කට අධික පිරිස් ශ්රී ලංකාකේ විභව ගැනුම්කරුවන්ද 200කට 

අධික පිරිස් සමඟ ඵලදායි සාකච්ඡාවන්දි නිරත වූහ. සිල්ක් කරි වර්ග, සාරි, 

විලාසිතාංග, නිකවස් අලංකරණ නිෂ්පාදන, ඉතා කුඩා කාපට්, බිත්වි සැරසිලි, සිල්ක් 

මත කරන ලද බි් නිර්මාණ, ජූට් සහ වූල්ක මිශ්ර සිල්ක් නිෂ්පාදන යනාිය සහ 

උතුරු නැකගනිර ප්රාන්දතයන්ද ි කගෝත්රික කගත්වතම් සහ උත්වතර් ප්රකේශ්, මධය 

ප්රකේශ්, චට්ිස්ගාර්, බිහාර් සහ ජම්මු සහ කාශ්ීරකේ GI නිෂ්පාදන යනාිය 

ප්රදර්ශනයට එ් කර ිබිණ. බි්, කේෂකර්ම සහ කේශීය කරි නිෂ්පාදන රාජය 

අමාතයාංශකේ කල්කකම් බී. එල්ක. ඒ. කේ. ධර්මකීර්ි මහතා ද කමම ප්රදර්ශනය 

නැරඹීමට එ් විය.  

3.  විකසනය කවමින්ද පවින ඉන්දදීය වයවාසකත්වව කළඹ නිරූපණය කරමින්ද 

කාන්දතා සහ තරුණ සිල්ක් විකුණුම්කරුවන්ද සැලකිය යුතු ප්රමාණය් ද කමම 

ප්රදර්ශනයට සහභාගී වූහ. කමම විකුණුම්කරුවන්දකේ නකවෝත්වපාදන ඉන්දියාකේ 

සම්ප්රදායික උරුමයට නව මානයන්ද එ් කරමින්ද කලෝකය තුළ ඉන්දදීය සිල්ක් 

නිෂ්පාදනයන්දි තරඟකාරීත්වවය ඉහළ නංවයි.  

4.  ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස්තුමා දැඩි උනන්දුවකින්ද පසු වූ ශ්රී ලාංකික 

විකුණුම්කරුවන්ද සමඟ කතාබකහි නිරත වූ අතර තා්ෂණය සහ කුසලතා සඳහා 



ිගුකාලීන සහකයෝගීතාවයන්ද කවනුකවන්ද අවස්ථාවන්ද කසායා බලන කලස 

සංවිධායකයන්ද සහ ප්රදර්ශනය සඳහා සහභාගී වන්දනන්ද ිරිමත්ව කකේය. ඒ හරහා 

අප කදරටට කපාු උරුමකයන්ද සහ ප්රවීණත්වවකයන්ද ශ්රී ලංකාකේ ද්ෂ තරුණ 

තරුණියන්දට ප්රකයෝජන ලබාගත හැකි බව එතුමා කපන්දවා ුන්දකන්දය.  

5. කමම ප්රදර්ශනයට සමගාීව ඉන්දියානු සිල්ක් අපනයන ප්රවර්ධන කවුන්දසිලය ශ්රී 

ලංකා වාණිජ සහ කර්මාන්දත මණ්ඩලය සමඟ සිල්ක් කරි සහ සිල්ක් ආශ්රිත කවනත්ව 

නිෂ්පාදන යන ්කෂ්ත්රය තුළ සීප සහකයෝගීතාවය සහ ආකයෝජන, කවළඳ, 

ගුණාත්වමක ප්රමිිය, තා්ෂණය සහ තා්ෂණික දැනුම හුවමාරු කරගැනීම, 

කවළඳකපාළ දැනීම සහ ආර්ික සහකයෝගීතාවය සඳහා සහ කතාරතුරු කබදාහදා 

ගැනීම කවනුකවන්ද වන අවකබෝධතා ගිවිසුම් අත්වසන්ද තැබීය. කමම ගිවිසුම කදරට 

අතර සීප වාණිජ සබඳතා සහ කරිපිළි ්කෂ්ත්රය තුළ සහකයෝගීතාවය සඳහා 

දායකත්වවය ලබා කදනු ඇි බවට ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස්තුමා විශ්වාසය පළ 

කකේය.  

6.  ඉන්දියාව කලාව කදවන විශාලතම සිල්ක් නිෂ්පාදන රට වන අතර මල්කකබරි, 

ටසාර් (නිවර්තන ටසාර්, ඕ් ටසාර්), එරි සහ මුගා යන වාණිජ සිල්ක් වර්ග හතරම 

නිෂ්පාදනය කරන එකම රට ද කේ. 2021 අකේල්ක - ඔ්කතෝබර් කාලසීමාව තුළ සිල්ක් 

සහ සිල්ක් නිෂ්පාදන අපනයන විනාකම ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 200.45් වූ 

අතර එය 2020 වසකර් එම කාලසීමාවට සාකේ්ෂව (ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 

123.74) 61.99%ක වර්ධනයකි. සිල්ක් නිමි කරි අපනයන විනාකමින්ද වැඩිම 

කකාටසකට දායකත්වවය ලබා ුන්ද අතර එය 2021 අකේල්ක  - ඔ්කතෝබර් සහ 2020 

වසකර් එම කාලසීමාකේ දී පිළිකවළින්ද ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 80.45් සහ 

43.00් විය.  

*** 

කකාළඹ 
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