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એબિલ 01, 2021 

 

1. ભારતના બિદેશમંત્રી ડો. એસ. જયશંકર ે1 એબિલ 2021ના રોજ 17મી બિમસ્ટેક મંત્રીમંડળીય િેઠકમાં ભાગ લીધો 

હતો. શ્રીલંકાના અધ્યક્ષપદ હેઠળ યોજાયેલી િેઠક િર્ચયયુઅલ મોડમાં યોજાઈ હતી જેમાં બિમસ્ટેકના તમામ સભ્ય દશેોએ 

ભાગ લીધો હતો.  

2. આ િેઠક ખાતે ડો. જયશકંર ેપોતાના બનિેદનમા ં બિમસ્ટેકના માળખા હેઠળ િાદેબશક સહકાર િધારિા તથા સંગઠનન ે

િધય મજિયત, જીિંત, િધય અસરકારક અન ેપરરણામલક્ષી િનાિિાની ભારતની િબતિદ્ધતાનો પયનરોર્ચચાર કયો હતો. 
તેમણે ભારત જેમાં અગ્રણી દશે છે તેિા કે્ષત્રમાં થયેલી િગબત પર ભાર મૂક્યો હતો જેમાં ત્રાસિાદ બિરોધી કાયુિાહી, 
આંતરરાષ્ટ્રીય અપરાધ, પરરિહન અને સંદશેાવ્યિહાર, પયુટન અને પયાુિરણ તથા રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને િીજી 

િિૃબિઓનો સમાિશે થાય છે જેને ભારત ેબિમસ્ટેક સહકારને ગાઢ િનાિિા  માટે હાથ ધરી છે. 
3. આ િેઠકમાં આગામી બિમસ્ટેક મંત્રણા ખાતે અપનાિિાના બિમસ્ટેક માસ્ટર પ્લાન ફોર ટ્રાન્સપોટુ કનેબક્ટબિટીને તથા 

આગામી બિમસ્ટેક મંત્રણા ખાત ેસહી કરિા માટેના ત્રણ એમઓયય /કરારન ેટેકો અપાયો હતો જેમાં બિમસ્ટેક કન્િેન્શન 

ઓન મ્યયર્ચયયઅલ બલગલ આબસસ્ટન્સ ઇન રિબમનલ મેટસુ, બિમસ્ટેકના સભ્ય દેશોના રડપ્લોમેરટક એકેડેમી/તાલીમ 

સંસ્થાઓ િર્ચચે પરસ્પર સહકાર માટે એમઓયય, અને કોલંિો, શ્રીલંકા ખાતે બિમસ્ટેક ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર ફેબસબલટી 

(ટીટીએફ)ની સ્થાપના માટે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોબસયેશનનો સમાિેશ થાય છે. 
4. તેમણે સભ્ય દશેોને બિમસ્ટેક ચાટુર અપનાિિા માટે તેમની આંતરરક િરિયા પૂણુ કરિા િોત્સાહન આપ્યયં હતયં અન ે

બિમસ્ટેક ફ્રેમિક ુહેઠળ સહકારના કે્ષત્રો અને પેટા કે્ષત્રોના પયનઃગઠનને ટેકો આપ્યો હતો જે બિમસ્ટેકની આગામી મંત્રણા 

દરબમયાન અપનાિિામાં આિશ.ે 
5. આ િેઠકમા ંસભ્ય દેશો સાથે બિચારબિમશુ કરીને આગામી કેટલાક મબહનાઓમાં પાચંમી બિમસ્ટેક મંત્રણા શ્રીલકંા ખાત ે

યોજિાની અધ્યક્ષની દરખાસ્તને આિકારિામાં આિી હતી. 
6. આ િેઠકમાં એ િાતની નોંધ લિેાઈ હતી ક ેભારતમાં શરૂ કરાયેલયં બિમસ્ટેક સેન્ટર ફોર િેધર એન્ડ ક્લાઈમેટ સંપૂણુપણ ે

કાયુશીલ છે જે કયદરતી આફતો અંગે િહેલાસર ચેતિણી આપિા અત્યાધયબનક સાધનોથી સજ્જ છે. 
7. મંત્રીઓએ ગઈ બિમસ્ટેક મંત્રણા િખતે ભારતના માનનીય િડાિધાન દ્િારા જાહેર કરિામાં આિેલી કેટલીક પહેલના 

અમલીકરણન ે બિરદાિી હતી, જેમાં જાન્યયઆરી 2021માં િર્ચયયુઅલ મોડમા ં બિમસ્ટેક સ્ટાટુઅપ કોન્ક્લેિ, ફબે્રયઆરી 

2020માં પયરી ખાત ેબદ્િબતય બિમસ્ટેક રડઝાસ્ટર મનેેજમેન્ટ એક્સરસાઈઝ, ફેબ્રયઆરી 2020માં બિમસ્ટેક દશેોમાં ડ્રગ 

ટ્રારફકકગ રોકિા માટે કોન્ફરન્સ, રડસેમ્િર 2019માં નિી રદલ્હી ખાતે ક્લાઇમેટ સ્માટુ ફાર્મમગ બસસ્ટમ્સ અંગે બિમસ્ટેક 

સેબમનાર, રડસેમ્િર 2019માં ગાંધીનગર ખાતે ગયજરાત ઇબન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ખાતે રરસ્ક ઇન્ફોમ્ડ ુ

અિુન પ્લાનનગ અંગે કેપેબસટી બિનલ્ડગ િકશુોપ, સપ્ટેમ્િર 2018માં પૂણે ખાતે બિમસ્ટેક બમબલટરી એક્સરસાઈઝ અન ે

આમી ચીફ્સ કોન્ક્લિે, ઓક્ટોિર 2018માં નિી રદલ્હી ખાતે ઇબન્ડયા મોિાઈલ કોંગે્રસ 2018 ખાતે બિમસ્ટેક 

મંત્રીમંડળીય કોન્ક્લિે, ફબે્રયઆરી 2020માં નિી રદલ્હી ખાતે સયષ્મા સ્િરાજ ઇબન્સ્ટટ્યૂટ ફોર ફોરને સર્વિસ ખાત ે

બિમસ્ટેક દેશોના રાજદ્િારીઓ માટે તાલીમ, જાન્યયઆરી 2020માં બશલોંગ ખાતે નોથુ ઇસ્ટ સ્પેસ એબપ્લકશેન સેન્ટર 



ખાતે સ્પેસ અન ેરરમોટ સેનન્સગ માટે બિમસ્ટેક દેશોના 24 સંશોધનકતાુઓ/િોફેશનલ્સન ેતાલીમ, નાલદંા યયબનિર્વસટી 

ખાતે બિમસ્ટેક દશેોના બિદ્યાથીઓને 30 સ્કોલરબશપ્સ આપિાનો સમાિશે થાય છે. 
 

નિી રદલ્હી 

એબિલ 01, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 
 

 


