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ஏற்றுமதி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி 

ற்றுமதி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் த ாடக்கவிழா,  மிழ்நாடு 

வவளாண்மமப் பல்கமலக்கழகத்தில்  25.03.2022 அன்று இந்திய ற்றுமதி அமமப்பின் 

கூட்டமமப்பு (FIEO) மற்றும் வவளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி ஆய்வு மமயம்  (CARDS),  

 மிழ்நாடு வவளாண்மமப் பல்கமலக்கழகத் ால்  (TNAU)  ற்பாடு தெய்யப்பட்டது.   

தென்மை, தவளிநாட்டு வர்த் க இயக்குநரகத்தின் மண்டல கூடு ல் வமம்பாட்டு 

ஆமையர் டாக்டர். ம்.வக. ெண்முகசுந் ரம், இ.ஆ.ப., அவர்கள் எரு நாட்டின் 

ற்றுமதிவய அ ன் தபாருளா ாரத்தின் ஆவராக்கியத்ம  தீர்மானிக்கிறது ன்று கூறிைார். 

நடப்பு ஆண்டில் இந்தியா 650 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் ற்றுமதி இலக்மக 

ட்டியுள்ளது, இதில் விவொயத்துமறயின் பங்களிப்பு 14% ஆகும். ற்றுமதியில் 

விவொயப் தபாருட்களாை பாசுமதி அரிசி, பாசுமதி அல்லா  அரிசி, புதிய பழங்கள் 

மற்றும் காய்கறிகள் வபான்றமவ முக்கிய பங்கு வகுக்கின்றை. வமலும், மாம்பழம், 

வாமழப்பழம், திராட்மெ, வபரிக்காய், மஞ்ெள், வபான்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 

தபாருட்களின் ற்றுமதிக்கும்  மிழகத்தில் அதிக வாய்ப்புள்ள ாகவும் அவர் கூறிைார். 

வமலும் அவர் மஞ்ெளில் உள்ள குர்குமின் விகி த்ம  அதிகரிக்க ஆராய்ச்சி முயற்சிகள் 

வ மவ ைவும் கூறிைார். 

 மிழ்நாடு வவளாண்மமப் பல்கமலக்கழகத்தின் பதிவாளரும், nray; 

துமைவவந் ருமாை டாக்டர். m.R. கிருஷ்ைமூர்த்தி சிறப்புமரயாற்றுமகயில், ற்றுமதி 

ெந்ம மய மகப்பற்ற  மிழ்நாட்டிலுள்ள அந் ந்  மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் 



பயிரிடப்படுகிற வவளாண் தபாருட்களின் உற்பத்தியில் கவைம் தெலுத்  வவண்டிய 

அவசியத்ம  உைர்த்திைார். 

வகாமவ CGST இமை ஆமையர் திரு. விஜயகிருஷ்ைவவலன், ற்றுமதி ொர்ந்  

விவொயப் தபாருட்களின் மதிப்புக்கூட்டல் ெங்கிலியில் தபரும் இமடதவளி 

இருப்ப ாகக் கூறிைார். மஞ்ெளில் மதிப்புகூட்டப்பட்ட தபாருட்களின் ற்றுமதிமய 

அதிகரிக்க கிளஸ்டர் அணுகுமுமற வ மவ ன்று கூறிைார். 94458 98686 ன்ற 

அமலவபசி ண்ணின் மூலம் 24/7 ற்றுமதி வர்த் க வெதிகள் கிமடப்பது குறித்தும் 

அவர் த ரிவித் ார். 

இந்திய ற்றுமதி அமமப்பின் கூட்டமமப்பு (த ற்கு) துமை இயக்குநர் தஜைரல், 

திரு. வக. உன்னிகிருஷ்ைன்,  கூட்டத்ம  வரவவற்றார், வமலும் மதிப்புகூட்டப்பட்ட 

தபாருட்களின் பங்களிப்பு 12%க்கும் குமறவாகவவ உள்ளை, ைவவ மதிப்பு 

கூட்டப்பட்ட தபாருட்களின் ற்றுமதிக்கு அதிகவாய்ப்புகள் இருக்கும் ன்றும் 

சுட்டிக்காட்டிைார். 

வகாமவ, தவளிநாட்டு வர்த் க இயக்குநரகத்தின் இமை இயக்குைர்.  

திரு. டி.ஸ்ரீ ர், .டி.ஸ்., தவளிநாட்டு வர்த் கம் குறித்  விழிப்புைர்மவ உருவாக்கி, 

டிஜிஃப்டி வழங்கும் வெமவகமளப் தபற  மிழக விவொயிகள் முன்வர 

வவண்டுதமன்று ஊக்குவித்த்துவபசிைார். 

த ாடக்கவிழாமவத் த ாடர்ந்து,  மிழ்நாட்டின் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட 

தபாருட்களின் கண்காட்சிமய தென்மை, தவளிநாட்டு வர்த் க இயக்குநரகத்தின் 

மண்டல கூடு ல் வமம்பாட்டு ஆமையர் டாக்டர். ம்.வக. ெண்முகசுந் ரம், இ.ஆ.ப.,  

திறந்து மவத் ார். 

 மிழ்நாடு வவளாண்மமப் பல்கமலக்கழகம் (TNAU), வவளாண் மற்றும் ஊரக 

வளர்ச்சி ஆய்வு மமயத்தின் (CARDS), இயக்குைர் முமைவர் வக.ஆர். அவொக் நன்றியுமர 

வழங்கிைார். 
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