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ஊடக அறிக்கைக

க�ருநகரங்கள் & மே�ற்கு அபிவிருத்தி அகை�ச்சர் �ற்றும் இந்திய உயர்ஸ்தானிகர்

இகை(ந்து அங்குரார்ப்�(ம் கசய்த பில்ட்ககான் & வூட் சர்வமேதச கண்காட்சி -2019

(BUILDCON& WOOD INTERNATIONAL EXPO -2019)
*******************************************

க�ருநகரங்கள் - மே�ற்கு அபிவிருத்தி அகை�ச்சர் ககௌரவ �ாட்டாளி சம்பிக்க ர(வக்க �ற்றும்

இந்திய  உயர்ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் சந்து  ஆகிமேயார் இகை(ந்து 8  ஆவது இலங்கைக

பில்ட்ககான் இன்டர்நஷனல் எ க்ஸ்மே�ா  & 7  ஆவது வூட் இன்டர்நஷனல் எ க்ஸ்மே�ா  2019

(8th Sri Lanka Buildcon International Expo & 7th Wood International Expo 2019) )  ஆகியவற்கை;

இன்று ககாழும்பில் அங்குரார்ப்�(ம் கசய்து கைவத்தனர். 

அரச  �ரக்கூட்டுத்தா�ன  தகைலவர் திரு�தி நிலுகா  எக்கநாயக்க  ,  பியூகடரக்ஸ் மேரட்

க�யார் &  இவன்ட்ஸ் தனியார் .  வகைரயறுக்கப்�ட்ட,  நிறுவன  முகாகை�த்துவ  �ணிப்�ாளர்

திரு.பிமேரம் அன்மேவஷி ,  இந்திய  கதாழில் துகை; சம்மே�ளன  �ணிப்�ாளர் திரு அமித்

�ஞ்வாணி, இலங்கைக அலுக�க்ஸ் பிஎல்சி முகாகை�த்துவ �ணிப்�ாளர் திரு .பிரமுக் கததிவல,

கHட் மேIால்டிங்ஸ் பிரத�  நி;மேவற்று அதிகாரி திரு .  நிஷால் மே�ர்டினான்மேடா ,  சிடிசி

இவன்ட்ஸ் &  ட்ரகவல்ஸ் முகாகை�த்துவ �ணிப்�ாளர் திரு .  இம்ரான் Iசன் �ற்றும் ஏகைனய

பிரமுகர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து ககாண்டிருந்தனர். 

க�ாறியியல் துகை;,  ககாள்வனவு �ற்றும் நிர்�ா(ம் ,  வர்த்தக �ற்றும் வதிவிட கட்டட

நிர்�ா(ம் ,  அரச �ற்றும் சிவில் உட்கட்டகை�ப்பு ஆகியவற்றுடன் கதாடர்புகைடய �ல்மேவறு

க�ாருட்கள் �ற்றும் மேசகைவகளுடன் கவனம் கசலுத்தும் 70  க்கும் அதிக�ான  இந்திய

கம்�னிகள் இந்த  கண்காட்சியில் �ங்மேகற்கின்;ன .  இக்கண்காட்சிக்கு இந்திய கதாழில் துகை;

சம்மே�ளனம் �ற்றும் வர்த்தக  &  கதாழில் அகை�ச்சு ,  இந்திய அரசாங்கம் ஆகியகைவ ஆதரவு

வழங்கியுள்ளன. 
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இலங்கைகயின் க�ாருளாதாரத்கைத மே�ம்�டுத்துவதில் நிர்�ா(த்துகை;யினரின்

வகி�ாகத்கைத ககௌரவ �ாட்டாளி சம்பிக்க ர(வக்க �ாராட்டியிருந்தார் .  இந்த கண்காட்சிகள்

�க்கள் �ற்றும் கதாழில்துகை; �ட்டத்திலான சி;ந்த சர்வமேதச பிகை(ப்பிகைன உருவாக்கும் என

தான் நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார் .   க�ரு�ளவான இந்திய நிறுவனங்கள் �ங்மேகற்�தற்கு

வழிசகை�த்த இந்திய கதாழில் துகை; சம்மே�ளனத்துக்கு அகை�ச்சர் நன்றிகையயும் கதரிவித்தார்.

உயர்ஸ்தானிகர் தனது உகைரயில், உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலிலிருந்து மீள்வதற்கான சகல

முயற்சிககைளயும் முன்கனடுக்கும்  இலங்கைகயின் க�ாருளாதாரம் �ற்றும் �க்கள் மீது இந்திய

கம்�னிகளும் கதாழில்துகை; குழுக்களும் ககாண்டிருக்கும் நம்பிக்கைகயின் பிரதி�லிப்�ாகமேவ

அண்கை�யில் நகைடக�றும் கண்காட்சிகளில் இந்திய நிறுவனங்கள் அதிகளவில் �ங்மேகற்�தாக

குறிப்பிட்டார். 

இலங்கைகயின் க�ாருளாதாரத்தில் விநிமேயாக �ார்க்கங்களில் �ாரியளவில் கா(ப்�டும்

கதாழில்துகை; �ற்றும் இந்திய சுற்றுலா �யணிகளுக்கு இந்திய பிரத�ர் நமேரந்திர மே�ாடியின்

இலங்கைகக்கான கூட்டுப்க�ாறுப்புடனான விHயம் முக்கிய�ான கசய்தியிகைன வழங்கியுள்ளது

என உயர்ஸ்தானிகர் குறிப்பிட்டார். கடந்த இரு �ாதங்களில் இலங்கைகக்கு வருகைக தந்த இந்திய

சுற்றுலா  �யணிகளின் எண்ணிக்கைகமேய அதிகளவானதாக  இருக்கும் அமேதமேவகைள

இரண்டாவதாக  கா(ப்�டும் எண்ணிக்கைககைய காட்டிலும் இரண்டு�டங்கைகவிட  அதிக

கதாகைகயில் கா(ப்�டுவதாகவும் அவர் மே�லும் குறிப்பிட்டார். 

புதிய  உட்கட்டகை�ப்புக்கான  மேகள்வியிகைன துரித�ாகவும் மிருதுவாகவும்

அணுகமேவண்டுக�ன இங்கு சுட்டிக்காட்டியிருந்த அவர் இக்மேகள்விககைள முதலில் ஆராய்ந்து

சூழலுக்கு உகந்த  வகைகயில் நிகை;மேவற்றிக்ககாள்ளமேவண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார் .

சுற்றுச்சூழலின் ஸ்திரத்தன்கை�க்கு உகந்த  வகைகயில் க�ாருளாதார  வளர்ச்சி வீச்சிகைன

நகர்த்தமேவண்டிய மேதகைவயும் உள்ளது .  இந்திய சந்கைதகளில் இருக்கும் இலங்கைக கம்�னிகள்

குறித்து �கிழ்ச்சிகைய கவளிப்�டுத்திய அவர் , 2025  இல் இந்திய நிர்�ா( கதாழில் துகை; 1

ட்ரில்லியன் அக�ரிக்க கடாலகைர அகைடயும் நிகைலயில் சி;ந்த  கூட்டிகை(வுக்கும் அகைழப்பு

விடுத்தார். 

இந்த கண்காட்சி 2019 கசப்டம்�ர் 08 ஆம் திகதி நிகை;வகைடகி;து. 

* * * *

Colombo
06 September 2019) 
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