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17ನೇ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಭೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2021)
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1. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಂದು ನಡೆದ
17ನೇ BIMSTEC ಮಂತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ
ಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ BIMSTEC ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಿತು.
2. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಜೈಶಂಕರ್, BIMSTEC ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದ ಆವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ,
ರೋಮಾಂಚಕ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು
ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಅಪರಾಧ,
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು
BIMSTEC ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
3. ಮುಂದಿನ BIMSTEC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು BIMSTEC ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ
BIMSTEC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮೂರು MoUs/ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕುರಿತ BIMSTEC ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡುವಿನ
ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು MoU. BIMSTEC ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು/ತರಬೇತಿ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು; ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ BIMSTEC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ
(ಟಿಟಿಎಫ್) ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ.
4. ಅವರು BIMSTEC ಚಾರ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ BIMSTEC
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವ BIMSTEC ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಸಹವಲಯಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.
5. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ
ಐದನೇ BIMSTEC ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಭೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.
6. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ BIMSTEC ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಪತ್ತು
ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆ ಗಮನಿಸಿತು.
7. ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ BIMSTEC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ
ಕಳೆದ BIMSTEC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳ
ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು; ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ
BIMSTEC ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯಾಯಾಮ; ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ BIMSTEC ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಮಾವೇಶ; 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾದ BIMSTEC ಸೆಮಿನಾರ್;
2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಪತ್ತು
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ;
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ BIMSTEC ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸೇನಾ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ 2018; ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ
ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2018 ನಲ್ಲಿ BIMSTEC ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಸಮಾವೇಶ; ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ
ನವದೆಹಲಿಯ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್
ದೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ; 2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ BIMSTEC
ದೇಶಗಳ 24 ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ/ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ; ಮತ್ತು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2021
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