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5મી BIMSTEC સમમટ 
 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 5મી BIMSTEC (બંગાળની ખાડીની પહલે ફોર મલ્ટી-સેક્ટરલ ટેકમનકલ એન્દ્ડ ઇકોનોમમક 

કોઓપરશેન) સમમટમાં વર્ચ ય્ુઅલ માધ્્મ દ્વારા હાજરી આપી હતી, જેનયં આ્ોજન શ્રીલંકા દ્વારા કરવામાં આવ ય્ં હતયં, જે હાલમા ં

BIMSTECના અધ્્ક્ષ છે. 

પાંચમી BIMSTEC સમમટ પહલેા, કોલંબોમાં 28 અને 29 માચુના રોજ હાઇમિડ મોડમાં વરરષ્ઠ અમધકારીઓ અને મવદેશ 

મંત્રીઓના સ્તરે એક તૈ્ારીની બેઠક ્ોજાઈ હતી. સમમટની થીમ સભ્્ દેશો માટે અગ્રતા મવષ્ તરીકે "એક મસ્થમતસ્થાપક પ્રદશે, 

સમૃદ્ધ અથુતંત્રો, સ્વસ્થ લોકો તરફ" છે. આ ઉપરાંત, તેમાં BIMSTECના પ્ર્ાસો સાથ ેસહ્ોગી પ્રવૃમિઓ મવકસાવવાનો પણ 

સમાવેશ થા્ છે, જેથી સભ્્ દેશોના આર્થથક અને મવકાસ પર કોમવડ-19 મહામારીની અસરોનો સામનો કરી શકા્. સમમટનયં મયખ્્ 

પગલયં એ BIMSTEC ચાટરુ પર હસ્તાક્ષર અને બહાલી છે, જે બંગાળની ખાડીના કાઠંે મસ્થત અને તનેા પર મનર્રુ એવા સભ્્ 

દેશોના સંગઠનને આકાર આપવા માંગે છે. 

આ સમમટમાં BIMSTEC કનેમક્ટમવટી એજન્દ્ડાને પરરપૂણુ કરવામાં થ્ેલી નોંધપાત્ર પ્રગમતની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. 
રાજ્્ના વડાઓએ 'ટ્રારફક કનેમક્ટમવટી માટે માસ્ટરપ્લાન' પર મવચાર ક્ો, જેમાં પ્રદેશમાં ર્ામવ કનેમક્ટમવટી પ્રવૃમિઓ માટે રોડમેપ 

તૈ્ાર કરવા માટનેી માગુદર્થશકા હતી. 

તેમની રટપ્પણીમા,ં પ્રધાનમંત્રીએ BIMSTECની પ્રાદેમશક જોડાણ, સહકાર અને સયરક્ષાને વધારવાના મહત્વ પર ર્ાર મૂક્્ો હતો. 
આ અંગે તેમણે અનેક સૂચનો આપ્્ા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ તેમના સમકક્ષોને BIMSTEC સભ્્ દેશો વર્ચચે બંગાળની ખાડીન ે

કનેમક્ટમવટી, સમૃમદ્ધ અને સયરક્ષાના સેતયમાં પરરવર્થતત કરવાના પ્ર્ાસો કરવા આહ્વાન ક ય્ું હતયં. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી અને અન્દ્્ રાજ્્ોના વડાઓ સમક્ષ ત્રણ BIMSTEC કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્ા હતા. આ કરારોમા ં

વતુમાન સહકાર પ્રવૃમિઓમાં થ્ેલી પ્રગમતના મવષ્નો સમાવેશ થા્ છે: 1). BIMSTEC એગ્રીમેન્દ્ટ ઓન મ્ ય્ર્ચ ય્અલ લીગલ 

આમસસ્ટન્દ્સ ઇન રિમમનલ મેટર, 2). રાજદ્વારી તાલીમના કે્ષત્રમાં પરસ્પર સહકાર પર BIMSTEC મેમોરેન્દ્ડમ ઓફ 

અન્દ્ડરસ્ટેન્ન્દ્ડગ, 3). BIMSTEC ટેક્નોલોજી ટ્રાન્દ્સફર ફેમસમલટી સેટ કરવા માટે મેનેજમેન્દ્ટ લટેર. 

નવી રદલ્હી 
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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. 

 

 

 


