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************ 

ஊடக அறிக்கக 

 

ககாழும்பு சினமன் கிரான்ட ்ஹ ாட்டலில்  2022 ஜனவரி 06 ஆம் திகதி 

நகடகெற்ற “ ொரிய ெட்டு கண்காடச்ியும் ககாள்வனவாளர் 

விற்ெகனயாளர ்சந்திெ்பும்” 

 

இந்திய பட்டு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு சபபயானது (ISEPC),  

ககாழும்பிலுள்ள இந்திய உயர ்ஸ்தானிகராலயத்துடன் இபைந்து 2022 ஜனவரி 

6ஆம் திகதி ககாழும்பு சினமன் கிரான்ட் ஹ ாட்டலில் இந்தியாவில் 

தயாரிக்கப்படும் பட்டு உற்பத்திப் கபாருட்கள் மற்றும் பட்டுடன் சாரந்்திருக்கும் 

தயாரிப்புக்கபள காட்சிப்படுத்தும் பாரிய பட்டுக்கை்காட்சி மற்றும் 

ககாள்வனவாளர ்விற்பபனயாளர ்சந்திப்பு ஒன்றிபன ஏற்பாடு கசய்திருந்தது. 
 

 2.  இந்த கை்காட்சியானது இலங்பகக்கான இந்திய உயர ் ஸ்தானிகர ்

ககௌரவ ஹகாபால் பாக்ஹல அவரக்ளால் அங்குராரப்்பைம் கசய்து 

பவக்கப்பட்டது. இலங்பகபயச ் ஹசரந்்த இருநூறுக்கும் அதிகமான பட்டு 

ககாள்வனவாளரக்ளுடன் முப்பதுக்கும் அதிகமான இந்திய பட்டு 

ஏற்றுமதியாளரக்ள் இந்நிகழ்வில் சுமூகமான கலந்துபரயாடல்களில் 

ஈடுபட்டிருந்தனர.் பட்டுத்துைி மற்றும் பட்டு நூல்; சாறிகள்; நவீனரக உயர ்

தயாரிப்புகள்; வீடப்ட அழகு படுத்தும் கபாருடக்ள்; தபர விரிப்புக்கள்; 

சுவரக்ளில் கதாங்கவிடப்படும் அலங்காரப் கபாருட்கள்; பற்றிக் ரக ஓவியங்கள் 

(பட்டு); பட்டு கலந்த சைல் மற்றும் கம்பளி உற்பதத்ிப் கபாருட்கள் ஹபான்றபவ; 

வடகிழக்கு மாநிலங்கபளச ் ஹசரந்்த பழங்குடிசார ் கநசவுப்கபாருடக்ள்; 

உத்தரபிரஹதசம், மத்திய பிரஹதசம், சதத்ீஸ்கர,் பீகார ் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர ்

ஒன்றியப் பகுதி ஆகிய இடங்கபளச ் ஹசரந்்த GI தயாரிப்புக்கள் ஆகியபவ 

உள்ளிட்ட பலவபக கபாருடக்ள் இங்கு காட்சிப்படுதத்ப்பட்டன. பற்றிக், 

பகத்தறி துைிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆபட உற்பத்தி இராஜாங்க அபமசச்ின் 

கசயலாளர ் திரு பி.எல்.ஏ.ஹஜ.தரம்கீரத்்தி அவரக்ளும் இந்த கை்காட்சிக்கு 

விஜயம் கசய்திருந்தார.் 

 
 

3. நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்கு நவீன பரிமாைங்கபளச ் ஹசரக்்கின்ற 

கை்டுபிடிப்புக்கபள வழங்கிய  கைிசமான எை்ைிக்பகயிலான கபை்கள் 

மற்றும் இளம் பட்டு வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் 

கதாழில்முபனஹவாரின் விபரங்கள் இந்த நிகழ்வில் கவளிப்படுதத்ப்பட்டது. 

அவரக்ளின் புத்தாக்கங்களால் இந்திய பட்டுப் கபாருடக்ள் உலகில் அதிக 

ஹபாட்டித்தன்பமபய உருவாக்குகின்றன. 
 

4. இலங்பகபயச ் ஹசரந்்த விற்பபனயாளரக்ளுடன் உபரயாடிய உயர ்

ஸ்தானிகர ் அவரக்ள், கதாழில்நுட்பம் மற்றும் திறன்கள் ஆகியவற்றுக்கான 

நீை்டகால பங்குடபமயுடன் கூடிய வாய்ப்புக்கபள ஆராயுமாறு இந்த 



கை்காட்சிபய ஒழுங்கபமத்தவரக்ள் மற்றும் அதில் பங்ஹகற்றவரக்பள 

ஊக்கப்படுத்தியிருந்தார.் எமது கபாதுவான பாரம்பரியம் மற்றும் 

நிபுைத்துவம் ஆகியவற்றின் ஊடாக இலங்பகயிலுள்ள திறபமயான இபளஞர ்

சமூகம் நன்பமகபள கபற்றுக்ககாள்ளமுடியும், என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. இஹதஹவபள இந்நிகழ்வின் பக்க நிகழ்வாக பட்டு துைிகள் மற்றும் பட்டு 

சாரந்்த தயாரிப்புக்களில் கபாருளாதார ஒத்துபழப்பு, சந்பத நுை்ைறிவு, 

கதாழில்நுட்ப அறிவு பரிமாற்றம், தர நிரை்யங்கள், வரத்்தகம் மற்றும் முதலீடு 

ஆகியபவ கதாடரப்ில் தகவல்கபள பரிமாறுதல், மற்றும் கநருக்கமான 

ஒத்துபழப்பு ஆகியபவ குறித்து புரிந்துைரவ்ு உடன்படிக்பக ஒன்றும் இந்திய 

பட்டு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு சபப மற்றும் இலங்பகயின் வரத்்தக மற்றும் 

பகதக்தாழில் அபமப்புக்களின் சம்ஹமளனம் ஆகியவற்றுக்கு இபடயில் 

பகசச்ாத்திடப்பட்டது. இந்த புரிந்துைரவ்ு உடன்படிக்பக 

பகசச்ாத்திடப்பட்டதன் காரைமாக இருநாடுகளுக்கும் இபடயிலான ஆபட 

துபறகளில் மிகவும் கநருக்கமான கதாடரப்ுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் 

கிபடக்குகமன உயர ் ஸ்தானிகர ்அவரக்ள் நம்பிக்பக கவளியிட்டிருந்தார.் 
 

 6. உலகளவில் இரை்டாவது பட்டு உற்பதத்ி நாடு என்ற அந்தஸ்திபன இந்தியா 

ககாை்டுள்ளது. அத்துடன் வரத்த்கத்துக்கான சிறப்பான பட்டு வபககளான 

மல்கபரர்ி, டஸ்ஸார,் எரர்ி, மூகா ஆகிய இந்தியாவில் மாத்திரம் 

தயாரிக்கப்படும் தனித்துவமிக்க உற்பத்திகபள இந்தியா ககாை்டுள்ளது. 2021 

ஏப்ரல் முதல் அக்ஹடாபர ் வபரயிலான காலப்பகுதியில் 200.45 மில்லியன் 

அகமரிக்க கடாலர ் கபறுமதியான பட்டு மற்றும் பட்டு சாரந்்த உற்பத்தி 

கபாருடக்பள இந்தியா ஏற்றுமதி கசய்துள்ளது. இப்கபறுமதியானது குறித்த 

காலப்பகுதியில்  2020ஆம் ஆை்டில் ஹமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்த  ஏற்றுமதி 

கபறுமதிபய (US$ 123.74) காட்டிலும் 61.99% அதிகமானதாகும். 

தயாரிக்கப்பட்ட படட்ு உபடகள் இதில் அதிக பங்கிபனக் ககாை்டுள்ளன. 

ஏப்ரல் முதல் ஒக்ஹடாபர ் வபரயான காலத்தில் 2021 மற்றும் 2020ஆம் 

ஆை்டுகளில் முபறஹய US$ 80.45 மில்லியன் மற்றும் US$ 43.00 மில்லியன் 

கபறுமதிபய அபவ ககாை்டுள்ளபம குறிப்பிடத்தக்கது.   
 

********** 

ககாழும்பு  

08 ஜனவரி 2022 

 

 


