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News Release 

புது தில்லியில் நடைபெயம் 2023-ஆம் ஆண்டு ஆட்டைோ எக்ஸ்டெோ 

கோம்டெோபென்ட் கண்கோட்சியில் ஈப ோெிலிட்டி தீர்வுகடை 

டெோர்க்வோர்ெர் கோட்சிப்ெடுத்தவுள்ைெர் 

  ின் ய ோக்கப்ெட்ை ெவர்டிபெய்ன் ெோகங்கள், உயர் ஆற்றல் பகோண்ை 

டெட்ைோி அட ப்புகள்  ற்யம் உயர்  ின்ெளத்த குைியட்டும் ஹீட்ைர்கள் 

டெோன்ற புதுட யோெ பதர் ல் ட டெஜ்ப ன்ட் தீர்வுகள் 

கோட்சிப்ெடுத்தப்ெடும்  

 இந்தியோவில் பதல் படறயோக  ின் ய ோக்கல் உத்தியோெ “சோர்ஜிங் 

ஃெோர்வர்டு” படறடய நியவெம் கோட்சிப்ெடுத்தும்  

டநஶெல், டிசம்ெர் 14, 2022 – அடுத்த  ோதம் இந்தியோவின் புதுதில்லியில் 

நடைபெயம் ஆட்டைோ எக்ஸ்டெோ கோம்டெோபென்ட் 2023 கண்கோட்சியில் 

நியவெத்தின் புதுட யோெ  ற்யம் நிடையோெ தயோோிப்புகள் எவ்வோய ஈ-

ப ோெிலிட்டிக்கு  ற்றம் அடைந்து OEM-களுக்கு உதவுகின்றெ என்ெடத 

டெோர்க்வோர்ெர் விைக்கவுள்ைது. டெட்ைோி அட ப்புகள், சோர்ஜிங் நிடையங்கள், 

 ின்சோெ ட ோட்ைோர்கள், ஒயங்கிடைந்த டிடெவ்  ோட்யூல்கள், ெவர் எைக்ட்ெோெிக்ஸ் 

 ற்யம் உயர்  ின்ெளத்த குைியட்டும் ஹீட்ைர் டெோன்ற உயர் பசயல்திறன் 

பகோண்ை பவப்ெ ட ைோண்ட  தயோோிப்புகள் உள்ைிட்ை வோகெ  ின் ய ோக்கடை 

ஆதோிக்கும் ெெந்த அைவிைோெ பதோழில்தட்ெங்கடை ஹோல் A4FF, பூத் C27 இல், 

நியவெம் கோட்சிப்ெடுத்தவுள்ைது. 

"டெோர்க்வோர்ெோின் தயோோிப்புகள்  ற்யம் அட ப்புசோர் தீர்வுகடை 

பன்ெிடைப்ெடுத்தவும்,  ின் ய ோக்கல் பயற்சிகடை விடெவுெடுத்துவடதயும், 

2035-ஆம் ஆண்டிற்குள் கோர்ென் நடுநிடைடய அடைவடத டநோக்க ோகக் பகோண்ை 

எங்கள் "சோர்ஜிங் ஃெோர்வர்டு எனும் " உைகைோவிய நியவெ உத்திடயப் ெற்றிய 

தண்ைறிவுகடை வழங்கவும் ஆட்டைோ எக்ஸ்டெோ ஒய சிறந்த தை ோகும்" என்ய 

டெோர்க்வோர்ெர் எ ிஶன்ஸ் சிஸ்ைம்ஸ் இந்தியோ ெிடெடவட் நியவெத்தின் நிர்வோக 

இயக்குநர் சுதிர் சோவ்ைோ கூறிெோர். "இந்தியோவில் உள்ை எங்கள் டெோர்க்வோர்ெர் 

பதோழில்தட்ெ ட யங்கள்  ற்யம் ஆெோய்ச்சி  ற்யம் ட ம்ெோட்டுத் துடறகள் இந்த 

பயற்சியின் கீழ் வடெயயக்கப்ெட்ை இைக்குகடை அடைவதில் பக்கிய ெங்கு 

வகிக்கின்றெ, இது ெோெத் ஸ்டைஜ் சிக்ஸ் டெோன்ற கடுட யோெ இந்திய உ ிழ்வு 
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தெநிடைகடை பூர்த்தி பசய்வதில் உள்ளூர் வோடிக்டகயோைர்களுக்கு உதவுகிறது." 

எெ ட லும் கூறிெோர். 

 

டெோர்க்வோர்ெோின் பூத்தில் கோண்ெிக்கப்ெடும் தயோோிப்பு சிறப்ெம்சங்கைில், 

இைகுவோெ  ின்சோெ வைிக வோகெங்கள் (eCVகள்)  ற்யம் டெயந்துகைின் 

அடிப்ெகுதிக்கு ஏற்றவோய புதிய, ெிைோட்  ோட்யூல் கட்ைட ப்டெக் பகோண்ை உயர் 

ஆற்றல் பகோண்ை டெட்ைோி அட ப்பு ஆகியடவ அைங்கும். ஒய புதிய,  ோடுைர் 

உயர்  ின்ெளத்த இ-ஃடென் தீர்வு  ற்யம் டெோர்க்வோர்ெோின் ச ீெத்திய தடைபடற 

இன்பவர்ட்ைர்களும் இதில் இைம்பெயம். வர்த்தக வோகெங்களுக்கோெ டஹட்ெஜன் 

எோிபெோயள் உட்பசலுத்துதல் அட ப்புகள் டெோன்ற பன்டெோக்கிய எோிப்பு 

பதோழில்தட்ெங்களுைன் கூடுதைோக, டெோர்க்வோர்ெர் பக்கிய வழக்க ோெ 

உந்துவிடச தீர்வுகடையும் கோட்ச்சிப்ெடுத்தும். 

 

ஆட்டைோ எக்ஸ்டெோ கோம்டெோபென்ட் கண்கோட்சி ஜெ.12-15, 2023, புது 

பைல்லியில் உள்ை ெிெகதி ட தோெத்தில் நடைபெயம். 1,500-கும் ட ற்ெட்ை 

ெங்டகற்ெோைர்கள்  ற்யம் 115,000 ெோர்டவயோைர்கள் ெங்டகற்ெர் எெ 

எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. ஆசியோவின்  ிகப்பெோிய இந்த வோகெ கண்கோட்சியோெது 

இந்தியோவின் வோகெ உதிோிெோக உற்ெத்தியோைர்கள் சங்கம், இந்திய பதோழில் 

கூட்ைட ப்பு  ற்யம் இந்திய ஆட்டைோப ோடெல் உற்ெத்தியோைர்கள் சங்கம் 

ஆகிடயோெோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

டெோர்க்வோர்ெர் குறித்து 

130 ஆண்டுகளுக்கும் ட ைோக, ப ோெிலிட்டி சோர்ந்த சிறப்ெோெ கண்டுெிடிப்புகடைக் 

பகோண்டுவயம் ஒய  ோற்றத்தக்க உைகைோவிய தயோோிப்புத் தடைவெோக டெோர்க்வோர்ெர் 

இயந்து வயகிறது. அடெவயக்கும் தூய்ட யோெ, ஆடெோக்கிய ோெ, ெோதுகோப்ெோெ 

எதிர்கோைத்டத உயவோக்க உதவும் வடகயில் ஈப ோெிலிட்டி சோர்ந்த  ோற்றத்துக்கு உைடக 

துோிதப்ெடுத்த பயல்கிறது. 

 
டெோர்க்வோர்ெர் அதன் டெட்ைோி ெிைோட்  ோட்யூல் கட்ைட ப்டெ ஆட்டைோ எக்ஸ்டெோ 2023 இல் கோட்சிப்ெடுத்தும் 
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