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ஊடக அறிக்கக

இந்திய சர்வததச துணிகள் எக்ஸ்தபதா கண்கதாட்சி ககதாழுமபில் ஆரமபித்து கவக்கப்பட்டது

(ஜஜூகல 29 -31,  2019, தஹதாட்டல் கலததார, ககதாழுமப)

இந்திய சர்வததச துணிகள் எக்ஸ்தபதா (IITExpo) –  கண்கதாட்சியும ககதாள்வனவு கசய்தவதார் மற்றும விற்பகன கசய்தவதார்

சந்திப்பம ககதாழுமப தஹதாட்டல் கலததாரயில் இன்று ஆரமபித்து கவக்கப்பட்டது . இந்த மூன்று நதாள் நிகழ்வு இந்திய அரசதாங்கத்தின்,

துணித்துகறை அகமச்சு மற்றும வர்த்தக அகமச்சின் ஆதரவுடன் ,  இந்தியதாவின் துணி நூற்பத்துகறை அபிவிருத்தி மற்றும ஏற்றுமதி

ஊக்குவிப்பச் சகபயினதால் (PDEXCIL)  ஏற்பதாடு கசய்யப்பட்டது. 

 இந்த  அங்குரதார்ப்பண  நிகழ்வின் பிரதம  விருந்தினரதாக  இலங்கக கபட்தரதாலிய  வள  அபிவிருத்திப் பிரதியகமச்சர்

கககௌரவ அதனதாமதா கமதக கலந்து ககதாண்டதார் .  திரு.  ஷரட் அமலீன் ,  தகலவர்,  இகணந்த ஆகடச் சங்க ஒன்றியம ;  திரு.  கரஹதான்

லக்ஹதானி,  தகலவர்,  இலங்கக ஆகட ஏற்றுமதிச் சங்கம ;  திருவதாட்டி சுஜதா தமனன் ,  இந்திய உயர் ஸ்ததானிகரதாலய கபதாருளதாததாரம

மற்றும வர்த்தகப் பிரவுத் தகலகம அதிகதார ;  மற்றும திரு .  சட்ககதாண்டதா பட்டீல் ,  தகலவர்,  PDEXCIL ஆகிதயதாரும இந்நிகழ்வில்

பிரசன்னமதாக இருந்தனர்.

            கககௌரவ பிரதியகமச்சர் அதனதாமதா கமதக , தனது உகரயின் தபதாது, நதாட்டின் கமதாத்த உள்நதாட்டு உற்பத்தி, ஏற்றுமதி மற்றும

அந்நியச் கசலவதாணி ஈட்டுதல் ,  தவகலவதாய்ப்ப உருவதாக்கம எனப் பல  வழிகளிலதான  அதன் பங்களிப்படன் ,  இலங்ககப்

கபதாருளதாததாரத்தில் துணித்துகறை ககத்கததாழிலதானது ஒரு முக்கியமதான ஆததாரத்கத உருவதாக்குகிறைது எனத் கதரவித்ததார் .  இலங்கக

அரசதாங்கத்தினதால் 2025 இற்கதான  அதன் கததாகலதநதாக்கில் எதிர்பதார்க்கப்படும இலக்குககள எட்டுவதில் துணித்துகறையும ஒரு

முக்கியமதான வகிபதாகத்கதக் ககதாண்டுள்ளது என அவர் தமலும கதரவித்ததார் .  இந்தியதா மற்றும இலங்ககக்கிகடயில் வலுவதான

இருதரப்பப் பிகணப்பககள வலியுறுத்திய  அவர் ,  துணித்துகறையில் கூட்டிகணதல்ககள தமலும வலுப்படுத்துவதற்கதான

சதாத்தியப்பதாடுககளயும சுட்டிக்கதாட்டினதார் .  சுமதார் 25 வருடங்களதாக  துணித்துகறைக் ககத்கததாழி லுடனதான  தனது கசதாந்த

ஈடுபதாட்கடயும இதன்தபதாது அவர் நிகனவுபடுத்தினதார். 

மூலப் கபதாருள் அடிப்பகட மற்றும அவற்றின் உற்பத்தி என்பவற்றில் இந்தியதாவின் பலமதான நிகலப்பதாடுகள் ,  மற்றும

சில முக்கியமதான இகடயீட்டு வககளில் இலங்கக ஒரு குறிப்பிட்ட சந்கதகய உருவதாக்குகின்றைதின் அடிப்பகடயிலும, துணித்துகறை

மற்றும ஆகடத் துகறையில் இந்தியதா மற்றும இலங்ககக்கிகடயிலதான இகடத்கததாடர்பகள் பற்றி திருவதாட்டி. சுஜதா தமனன் தபசினதார்.

இந்தியதாவில் துணிக் ககத்கததாழில் துகறையில் பல இலங்கக நிறுவனங்கள் முதலீடு கசய்து ,  இந்தியப் கபதாருளதாததாரத்திற்கு தமலும

பங்களிக்கின்றைன என்பகதயும அவர் குறிப்பிட்டதார்.   

1998 இலிருந்து  PDEXCIL  இலங்ககயுடன் ஒரு நீண்ட கதாலப் பிகணப்கபக் ககதாண்டுள்ளது .  தமலும,  PDEXCIL மற்றும

இலங்கக ஆகடகள் ஏற்றுமதிச் சங்கம (SLAEA) என்பவற்றுக்கிகடயில்,  ஜஜூன் 2017 இல் குஜதாரதாத்தில் ககச்சதாத்திடப்பட்ட ஒரு

பரந்துணர்வு ஒப்பந்தமும தற்தபதாது நகடமுகறையில் உள்ளது.  

 இந்தக் கண்கதாட்சியில், இந்தியதாவின் பல்தவறுபட்ட துணித்துகறைக் குழுமங்களிலிருந்து சுமதார் 30 கதாட்சிப்படுத்துதவதார்கள்

பல்தவறு துணி வகககள் ,  அவற்றிலிருந்து உருவதாக்கப் பட்டகவகள் ,  உள்நதாட்டுத் துணிவகககள் ,  பருத்தி மற்றும கலப்ப நூல்கள்

தபதான்றைவற்கறைக் கதாட்சிப்படுத்துகின்றைனர். 

கண்கதாட்சி ஜஜூகல 31, 2019 அன்று முடிவகடகின்றைது. 

*****
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ஜஜூகல 29, 2019.


