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இநத்ியாவில் உள்ள க ாவாவில் 16 ம் கேதி, 2016 அ ்க ாபரில் 

நட பபற்ற BIMSTEC ேடலவர ்ள் 'உள்வாங்குேலின் கபாது 

எடு ் ப்ப  ்  முடிவு ளு ்கு இணங் , வங் ாள முடனப்பு 

பன்-பிரிவு போழில்நு ப் மற்றும் பபாருளாோர ஒேத்ுடைப்பு 

(BIMSTEC) கேசிய பாது ாப்பு ேளபதி ளின் முேல் கூ  ்ம் (மாரச் ்

21, 2017) நட பபற்றது.  

 

அதி ாரி கமஜர ்பஜனரல் (ஓய்வு பபற்ற) ோரி ் அ மது சிேத்ி ், 

வங் ாளம் பிரேமர ்பாது ாப்பு மற்றும் பாது ாப்பு ஆகலாச ர;் 

பூ  ்ான் மு ப்பு  லாசார அலுவல் ள் திரு கசானம் 

க ாப் ாய், அடமசச்ின் பசயலாளர;் திரு பேௌங் ் துன், 

மியான்மர ் கேசிய பாது ாப்பு ஆகலாச ர;் திரு சிங்  ப தூர ்

ஷ்கரஷ் , இன்ஸ்பப ் ர ் பஜனரல், கநபால் ஆயுேம் ோங்கிய 

கபாலீஸ் பட ; பிரிக டியர். எம்.டி.யு.வி குணதில , இய ்குநர,் 

இலங்ட  ஜனநாய  கசாசலிச ் குடியரசின் இராணுவ 

புலனாய்வு; திரு கவரா உடரரே,் ோய்லாநத்ு நாடு கேசியப் 

பாது ாப்பு ் குழுவின் துடண பசயலாளர ்பஜனரல்; திரு சுமிே ்

ந ன் ாலா, பிம்சப்  ் (BIMSTEC) பசயலாளர ் நாய ம் இநே் ் 

கூ  ்ேத்ில்  லநத்ு ப ாண் து ன், ஸ்ரீ அஜிே ்க ாவல், இநத்ிய 

கேசிய பாது ாப்பு ஆகலாச ர ்ேடலடம ோங்கினார்.  

 

அவர ்ள் இநத்ியாவின் பிரேமர ்நகரநத்ிர கமாடி அவர ்ளு ்கு 

அடைப்பு விடுேே்னர். 

 

பிம்சப்  ் (BIMSTEC) உறுப்பினர ் நாடு ள் பபாதுவான 

பாது ாப்பு சவால் டள எதிரப் ாள்கிறது என்பேடன இநே் 

கூ  ்ம் குறிப்பி  ்து ன், பிராநத்ியேத்ில் பபாருளாோர 

பசழிப்பு மற்றும் மனிே பாது ாப்பு பயன்படுேத்ி ் 

ப ாள்வேற் ா  பாரம்பரிய மற்றும் பாரம்பரிய அல்லாே 



பாது ாப்பு சவால் டள எதிரப் ாள்ள கவண்டிய 

அவசியேட்ே .இநே் கூ  ்ம் அடி ்க ாடி  ்து. இநே் கூ  ்ம், 

பபாதுவான பாது ாப்பு இ மா  வங் ாள விரிகு ாவிடன 

அங்கீ ரிப்பதின் மு ்கியேட்ே அடி ்க ாடி ட்ு கமலும் 

பபாதுவான மறுபமாழி ளு ் ா  கூ ட்ு பணி பசய்ய 

ஓப்பு ப் ாண் னர். 

 

வங் ாளப் விரிகு ா பகுதியில் சமாோனம் மற்றும் 

ஸ்திரேே்ன்டம ்கு ஒற்டற மி  மு ்கியமான அசச்ுறுேே்லா  

பயங் ரவாேம் இருநத்ு வருகிறது என்று ப ாடு ் ப்ப  ் 

நிடலயில்,பயங் ரவாேம், வன்முடற தீவிரவாேம் மற்றும் 

தீவிரமயப்படுேல் பரவுவேடன ேடு ்  அவசர 

ந வடி ்ட  ள் எடு ் வும் மற்றும் அவர ்ளின் ச  ் 

அமலா ் , உளவுேத்ுடற மற்றும் பாது ாப்பு நிறுவனங் ளில் 

ஒேத்ுடைப்பு மற்றும் ஒருங்கிடணப்பு அதி ரி  ் உறுதியான 

ந வடி ்ட  டள எடு ் வும்  திறன்   ட்ி ேட்ே 

அதி ரி ் வும் இநே் கூ  ்ம் முடிவு பசய்ேது.   

தீவிரமயப்படுேல் எதிரப்்பு குறிேத்ு இநத்ியா வைங்  உள்ள ஒரு 

மாநா ட்ில்  லநத்ு ப ாள்ள பிம்சப்  ் உறுப்பினர ்ள் 

அடை ் ப்ப  ்னர்.  

 

வளரந்த்ு வரும் கபா ்கு ள் ப ாண்  இடணய இ ேத்ில் 

பாது ாப்பு பிரசச்டன டள இருப்பேடன  ருேத்ில் ப ாண்டு, 

இடணய பாது ாப்பின் மிது ஒரு கூ ட்ு மன்றம் மூலம் 

அநே்நே் இடணய நிறுவனங் ளில் ஒேத்ுடைப்டப 

ஆைப்படுேே் இநே் கூ  ்ம் முடிவு பசய்ேது. 

 

பிம்சப்  ் (BIMSTEC) அங் ேத்ுவ நாடு ளின் நல்வாை்வு, பசழிப்பு, 

பாது ாப்பு மற்றும் சமூ -பபாருளாோர கமம்பா ட்ிற் ா , 

வங் ாள விரிகு ாவின் மு ்கியேத்ுவ பாரட்வயில்   ல் 

பாது ாப்பின் மு ்கியேத்ுவேட்ேேே் இநே் கூ  ்ம் 

வலியுறுேத்ியது ன், கமலும் மனிோபிமான உேவி மற்றும் 

அனரே்ே் நிவாரண (HADR) உ ப்    ல்சார ் பாது ாப்பு 

ஒேத்ுடைப்பிடன  வலுப்படுேே் வழி டள ஆராய்வேற்கும் 

ஓப்பு ் ப ாண் து. 

 



பாது ாப்பு சவால் டள எதிரப் ாள்வேற்கும் மற்றும் வளரந்த்ு 

வரும் விண்பவளி போழில்நு ப்ங் ளிடன 

பமருக ற்றுவேற்கும் வழி டள இநே் கூ  ்ம் விவாதிேே்து. 

  

பயங் ரவாே ேடுப்பு மற்றும் நாடு  நே் குற்றங் ள் மற்றும் 

அேன் உப குழு ் ள் மீது பிம்சப்  ் (BIMSTEC) கூ ட்ு பசயற் குழு 

ஏற்படுேத்ியுள்ள முன்கனற்றேட்ே இநே் கூ  ்ம் மீளாய்வு 

பசய்ேது ன், அேன் பணி பசயல்படுேே்லிடன பிம்சப்  ் 

(BIMSTEC) கேசிய பாது ாப்பு ேடலவர ்ள் / ஆகலாச ர ்ள் 

கமற்பாரட்வயிடுவார ்ள் என ஒப்பு ் ப ாள்ளப்ப  ்து.  

 

 

BIMSTEC மூகலாபாய சமூ ேத்ின் மேத்ியில், பாது ாப்பு 

உடரயா லிடன உற்சா ப்படுேத்ுவேற் ா  கூ  ்ம் 

பிம்சப்  ் (BIMSTEC) ஒரு  ர்ா ் 1.5 பாது ாப்பு உடரயா ல் 

 ருேத்ு ் ளேத்ிடன அடம ்  முடிவு பசய்துள்ளது.இமாலய 

மற்றும் வங்  சுற்றுசச்ூைல் அடமப்பு ளு ்கு இட யிலான 

முடனே ் போ ரப்ு ளின் பாரட்வயில், சுற்று சூைல் 

அடமப்பு ளின் சு ாோரேட்ே படி ் வும் மற்றும் மனிே 

பாது ாப்பின் மீது ேங் ள் ோ ் ேட்ே படி ் வும் அறிவியல் 

நிறுவனங் டள ஒன்றா  ப ாண்டு வர, ஒரு பிம்சப்  ் 

(BIMSTEC)  இமாலய அறிவியல்  வுன்சிலிடன அடம ்  இநே் 

கூ  ்ம்  ருதியுள்ளது. 

 

பாது ாப்பு போ ரப்ான துடற ளில் திறன்   ட்ி ம் கநா ்கி 

100 புலடமப்பரிசில் டள அடம ்  இநத்ியா ஒரு வாய்ப்டப 

உருவா ்கியுள்ளது. 

 

பிம்சப்  ் (BIMSTEC) குறி ்க ாள் டள அட வேற் ா  ஒரு 

வழிமுடறயா , பாது ாப்பு ஒேத்ுடைப்பின் 

மு ்கியேத்ுவேத்ிடன  ருதி, ஆண்டுகோறும் இநே் கூ  ்ம் 

ந ேே் முடிவு பசய்யப்ப  ்து. அடுேே் சநத்ிப்பிடன 

வங் ாளேத்ில் நட பபறுவேற் ானடே இநே் கூ  ்ம் 

வரகவற்றது. 

 

புது தில்லி 

மாரச் ்21, 2017 


