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BIMSTEC ન ાં મહ  સચિવની ભ રતની મલુ ક ત 
26 ઓગસ્ટ, 2022 

BIMSTEC નાાં મહા સચિવ મહામહહમ શ્રીમાન તેન્ઝિન લેકફેલ દ્વારા ભારતનાાં વવદેશ માંત્રાલયનાાં 
સચિવ (પવૂવ) શ્રી સૌરભ કુમારનાાં આમાંત્રણ પર 22-25 ઓગસ્ટ 2022 નાાં રોજ ભારતની મલુાકાત 
લેવામાાં આવી હતી. 
 

2. આ મલુાકાત દરવમયાન, મલુાકાત લઇ રહલેા BIMSTEC મહા સચિવ સાથે અંવતમ વશખર 
સાંમેલનમાાં (30 માિવ 2022) ગ્રહણ કરવામાાં આવેલા BIMSTEC િાટવર અંતગવત BIMSTEC 
સાંસ્થાગત માળખાનાાં સાંયકુ્તકરણ અને વઉ વવકાસ પર વવગતવાર િિાવઓ યોજવામાાં આવી હતી. 
આંતકવાદનો સામનો કરવો, આફત વવ્યવસ્થાપન મેહરટાઇમ સહકાર અને ઊર્જવ સરુક્ષા સહહતનાાં 
ભારતની આગેવાની ધરાવતા અમકુ િોક્કસ કે્ષત્રોમાાં િડપથી સહકાર આગળ વધારવા પર પણ 
િિાવઓ યોજવામાાં આવી હતી. ગરીબી વનવારણ, કનેક્ક્ટવવટી અને વ્યાપાર અને રોકાણનાાં ત્રણ 
BIMSTEC નાાં પ્રાથવમકતા ધરાવતા કે્ષત્રોમાાં પ્રવતવમાન સહકારની પ્રવવૃિઓની પણ સમીક્ષા 
કરવામાાં આવી હતી. 
 

3. મહા સચિવ નાયબ રાક્રિય સરુક્ષા સલાહકાર, ઊર્જવ સચિવ, અને રાક્રિય આફત વ્યવસ્થાપન 
પ્રાવધકરણનાાં સભ્ય-સચિવને મળ્યા હતા અને વવભાગીય ક્ષેત્રોમાાં BIMSTEC સહકારની સમીક્ષા કરી 
હતી. 
 

4. તેઓએ "BIMSTEC ની ભાગીદારી ભવૂમકા મારફત વદૃ્ધિમાાં નવો વેગ આપવો” વશર્વક ધરાવતા 
વવકાસશીલ દેશો માટેની સાંશોધન અને માહહતી યાંત્રણાઓ (RIS) દ્વારા યોજવામાાં આવેલા ર્જહરે 
સાંવાદનાાં સત્રમાાં પણ ભાગ લીધો હતો, જેમાાં થાઇલેઝડ, ભતૂાન અને મ્યાનમારનાાં રાજદૂતો અને 
નવી હદલ્હી સ્સ્થત BIMSTEC રાજદ્વારી વમશનોનાાં વહરરઠ રાજદ્વારીઓએ હાજરી આપી હતી. 
 

5. મહા સચિવ 24 ઓગસ્ટ 2022 નાાં રોજ ભારતનાાં વવદેશી બાબતો અને વશક્ષણ માટેનાાં રાજ્ય 
કક્ષાનાાં માંત્રી ડૉ. રાજકુમાર રાંજન વસિંઘને મળ્યા હતા, આ પ્રસાંગે, અંવતમ BIMSTEC  વશખર 
સાંમેલન વખતે ભારતનાાં વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાાં આવેલી ર્જહરેાતનાાં અનસુરણ તરીકે BIMSTEC 
સચિવાલયનાાં કાયાવત્મક બજેટ માટે 1 વમલીયન યએુસ ડોલરનો િેક પ્રાસાંચગક રીતે રાજ્ય કક્ષાનાાં 
માંત્રી દ્વારા સોંપવામાાં આવ્યો હતો. 



 

6. BIMSTEC માાં 7 સભ્ય રારિોનો સમાવેશ થાય છે (બાાંગ્લાદેશ, ભતુાન, ભારત, મ્યાનમાર, 
નેપાળ, શ્રીલાંકા અને થાઇલેઝડ) જેઓ બાંગાળનાાં અખાતનાાં કાઠે સ્સ્થત અથવા તેનાાં પર અધાર 
રાખતા રારિો છે. શ્રીલાંકા દ્વારા યોજવામાાં આવેલા છેલ્લા BIMSTEC વશખર સાંમલેન દરવમયાન, 
BIMSTEC િાટવરને ગ્રહણ કયુું હત ુાં અને હસ્તાક્ષર કયાવ હતા જે અનઝય આંતરરાક્રિય કાનનૂી હસ્સ્ત 
ધરાવતી સાંપણૂવ પ્રાાંવતય સાંસ્થામાાં તેનાાં ઉત્થાન થવાને પણૂવ કરે છે. BIMSTEC પ્રાાંવતય સહકારનાાં 
એજઝડાને આગળ લઇ જવા અને BIMSTEC નુાં બાંગાળનાાં અખાતનાાં પ્રાાંતમાાં વવકાસ અને આવથિક 
સહકાર માટે વાઇબ્રઝટ પ્રાાંવતય સાંસ્થામાાં વનમાવણ કરવા માટે ભારત BIMSTEC સભ્ય રારિો સાથે 
કામ કરવા માટે કહટબિ છે. 
 

નવી દિલ્હી 
26 ઓગસ્ટ, 2022 

 

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. 

 


