
 

இலங்கை தகலகைகை ஏற்கும்ப ோது  ிம்ஸ்டெக் தகலவர்ைள் நிறுவனத்கத பைலும்  லம் 
வோய்ந்ததோை ைோற்றுவதற்கு தரீ்ைோனிக்ைிறோர்ைள் 

31 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று கத்மண்டுவில் நடைபெற்ற 4வது வங்காள விரிகுைா ெல்துடற ப ாழிநுட்ெ மற்றும் 
பொருளா ார ஒத்துடழப்பு (ெிம்ஸ்பைக்) மாநாட்டின் முடிவில் அ ன்  டைடமத்துவம் இைங்டகக்கு 
ஒப்ெடைக்கப்ெட்ைது. 

நநொளத் ின் ெிர மர் நக.ெி. ஷர்மா ஒைி அவர்களிைமிருந்து ெிம்ஸ்பைக்கின்  டைடமத்துவத்ட  
ஜனா ிெ ி டமத் ிரிொை சிறிநசன ஏற்றுக்பகாண்ைவராக இைங்டக மீது டவத் ிருக்கின்ற நம்ெிக்டகக்கும் 
நன்ம ிப்ெிற்கும் ெிம்ஸ்பைக்கின் அடனத்து அங்கத்துவ நாடுகளுக்கும் நன்றி கூறியந ாடு கத்மண்டு 
மாநாட்டில் உருவாக்கப்ெட்ை இைட்சிய நிகழ்ச்சி நிரடை நடைமுடறப்ெடுத்துவ ற்கு இைங்டக 
எத் ணிப்ெ ாகவும் ப ரிவித் ார். புதுத்  டைடமடய வாழ்த் ியவர்களாக அடனத்து ெிம்ஸ்பைக் 
 டைவர்களும் ஜனா ிெ ி சிறிநசன அவர்களது  டைடமயின் கீழ் நிறுவனம் ெைமாக முன் நகரும் என்று 
நம்ெிக்டக ப ரிவித் னர்.  

ஆகஸ்ட் 31ம்  ிக ி ஆரம்ெத் ில், “அடம ியான பசழிப்ொன நிடைநெறான வங்காள விரிகுைா ெிராந் ியம்” 
என்ற கத்மண்டு உச்சிமாநாட்டின் ெிரகைனத் ிற்கு அடமவாக இைங்டக மற்றும் மியன்மாரின்  
ஜனா ிெ ிகள், இந் ியா, ெங்களாந ஷ், நநொளம் மற்றும்  ாய்ைாந்து ஆகியவற்றின் ெிர மர்கள் பூட்ைான் 
அரசாங்கத் ின் ெிர ம ஆநைாசகர் ஆகிநயார் ெிம்ஸ்பைக்கின்  ற்நொதுள்ள ஒத்துடழப்புக்கான ெகு ிகடள 
மீளாய்வு பசய்வ ற்கும் மறுசீரடமப்பு மற்றும் ெகுப்ொய்வு பசய்வ ற்கும் உைன்ெட்ைந ாடு உறு ியான 
முடிவுகடள அடைவ ற்கு நைவடிக்டககள்,  ிட்ைங்கள் மற்றும்  ிட்ைங்களுக்கான பசயல்ொட்டு 
நடைமுடறகடள ஒழுங்குெடுத்துவ ற்கும் உைன்ெட்ைனர். ெிரகைனமும் கூை ெிம்ஸ்பைக்கின் பு ிய 
 டைடமயாக இைங்டகடய வரநவற்றது.  

இந்  உச்சி மாநாடு ெிம்ஸ்பைக் பசயல்முடறடய விடரவுெடுத்  நிறுவன வழிமுடறகளுக்கு அஸ் ிவாரம் 
அளித் து. ெிம்ஸ்பைக் நிரந் ர வ ிவிைக் குழு (BPWC) ஒன்டற நிறுவவும், நிறுவனத் ிற்கான வடரபவான்டற 
 யாரிக்கவும் ெிம்ஸ்பைக் வழிமுடறகள் மற்றும் டமயங்களுக்கான நடைமுடற வி ிகடள உருவாக்கவும் 
மற்றும் ெிம்ஸ்பைக் அெிவிருத் ி நி ியத்ட  நிறுவுவ ற்கான சாத் ியத்ட  ஆராயவும்  டைவர்கள் 
ஒப்புக்பகாண்ைனர். 

ெிம்ஸ்பைக் உள்ளிடணப்புக்கான வடையடமப்பு ப ாைர்ொன புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டக இைங்டக சார்ெில் 
பவளிவிவகார அடமச்சர் வசந்  நசனாநாயக அவர்களினார் டகபயழுத் ிைப்ெட்ைது.  டைவர்களது 
முன்னிடையில் ெிம்ஸ்பைக் நாடுகளிகளின் பவளிநாட்டு அடமச்சர்களும் பவளிநாட்டு இராஜாங்க 
அடமச்சர்களும் டகபயாப்ெமிடும் நிகழ்வில் கைந்துபகாண்ைனர். 

இந்  உச்சிமாநாட்டின் ெிரகைனம்  னது ெ வி காைத் ின் நொது நிறுவனத் ின் ெணிடய சிறந்  முடறயில் 
முன்பனடுத்துச் பசன்ற ெிம்ஸ்பைக்கின் மு ல் பசயைாளர் நாயகம் இைங்டக தூதுவர் சுமித் நாகந் ளா 
அவர்களுக்கும் நன்றிடய பவளிப்ெடுத் ியது. 

4வது ெிம்ஸ்பைக் மாநாட்டுக்கான இைங்டகத் தூதுக்குழு பவளிநாட்ைலுவல்கள் இராஜாங்க அடமச்சர் 
வசந்  நசனாநாயக, நநாொளத்துக்கான இைங்டகத் தூதுவர் சுவர்ண பெநரரா பவளிநாட்ைலுவல்கள் 
அடமச்சின் ெ ில் நமை ிக பசயைாளர்/பொருளா ார நைவடிக்டககள் மற்றும் வர் கம் ரவிநா ா 
ஆரியசிங்ஹ மற்றும் பொருளா ார நைவடிக்டககள் ெணிப்ொளர் நாயகம் சநராஜா சிறிநசன ஆகிநயாடர 
உள்ளைக்கியிருந் து.  

பவளிநாட்டு அலுவல்கள் அடமச்சு 

பகாழும்பு 
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