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17 வது பிம்ஸ்டெக் மந்திரி கூட்டம் ( ஏப்ரல் 01, 2021)
ஏப்ரல் 01, 2021
1. இந்திய வெளிவிகார அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். ஜெய்சங்கர் 2021 ஏப்ரல் 01 ஆம் தேதி
நடைபெற்ற 17 வது பிம்ஸ்டெக் மந்திரி கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இலங்கையின்
தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டம் அனைத்து பிம்ஸ்டெக் உறுப்பு
நாடுகளின் பங்கேற்புடன் மெய்நிகர் முறையில் நடைபெற்றது.
2. கூட்டத்தில் தனது அறிக்கையில் டாக்டர். ஜெய்சங்கர் , பிம்ஸ்டெக் கட்டமைப்பின் கீழ்
பிராந்திய ஒத்துழைப்பின் வேகத்தை மேலும் கட்டி எழுப்புவதற்கும், அமைப்பை
வலுவான, துடிப்பான மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் முடிவு சார்ந்ததாக
மாற்றுவதற்கும் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
பயங்கரவாத எதிப்பு மற்றும் நாடு கடந்த குற்றங்கள், போக்குவரத்து மற்றும்
தகவல் தொடர்பு, சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுசூழல் மற்றும் பேரழிவு மேலாண்மை
மற்றும் பிம்ஸ்டெக் ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்த இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள பிற
நடவடிக்கைகள் போன்ற முன்னணி நாடுகளாக இந்தியா அடைந்துள்ள துறைகளில்
அவர் முன்னேற்றத்தை எடுத்துரைத்தார்.
3. அடுத்த
பிம்ஸ்டெக்
உச்சிமாநாட்டில்
தத்தெடுப்பதற்கான
போக்குவரத்து
இணைப்பிற்கான பிம்ஸ்டெக் மாஸ்டர் திட்டத்தையும், அடுத்த பிம்ஸ்டெக்
உச்சிமாநாட்டில் கையெழுத்திடுவதற்கான மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்/
ஒப்பந்தங்கள், அதாவது குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ட உதவி தொடர்பான
பிம்ஸ்டெக் மாநாடு, இராஜதந்திரத்திற்கு இடையிலான பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு
தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பிம்ஸ்டெக் உறுப்பு நாடுகளின்
கல்விக்கூடங்கள்/ பயிற்சி நிறுவனங்கள்; மற்றும் இலங்கையின் கொழும்பில்
பிம்ஸ்டெக் தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற வசதியை (டி.டி.எப்) நிறுவுவதற்கான சங்கத்தின்
மெமோரண்டம்.
4. பிம்ஸ்டெக் சாசனத்தை ஏற்றுக் கொள்வதற்கான உள் நடைமுறைகளை முடிக்க
அவர்கள் உறுப்புநாடுகளை ஊக்குவித்தனர் மற்றும் பிம்ஸ்டெக் கட்டமைப்பின் கீழ்
ஒத்துழைப்பு துறைகள் மற்றும் துணைத் துறைகளின் பகுத்தறிவுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தனர், அவை அடுத்த பிம்ஸ்டெக் உச்சிமாநாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
5. ஐந்தாவது பிம்ஸ்டெக் உச்சிமாநாட்டை இலங்கையில் அடுத்த சில மாதங்களில்
உறுப்பு நாடுகளுடன் கலந்தாலோசித்து நடத்தும் தலைவரின் திட்டத்தை கூட்டம்
வரவேற்றது.

6. இந்தியாவில் நடத்தப்படும் வானிலை மற்றும் காலநிலைக்கான பிம்ஸ்டெக் மையம்,
பேரழிவு ஆரம்ப எச்சரிக்கைகளை வழங்குவதற்கான நவீன வசதிகளுடன்
முழுமையாக செயல்படுகிறது என்பதை கூட்டம் கவனத்தில் கொண்டது.
7. ஜனவரி 2021 இல் மெய்நிகர் பயன்முறையில் பிம்ஸ்டெக் ஸ்டார்ட்அப் கான்க்ளேவ்
உட்பட கடந்த பிம்ஸ்டெக் உச்சிமாநாட்டில் மாண்புமிகு இந்தியாவின் பிரதமர்
அறிவித்த பல முயற்சிகளை அமல்படுத்தியதை அமைச்சர்கள் பாராட்டினர்; பிப்ரவரி
2020 பூரியில் இரண்டாவது பிம்ஸ்டெக் பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி; பிப்ரவரி 2020
இல் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளுக்கான போதைப் பொருள் கடத்தலை எதிர்ப்பதற்கான
மாநாடு; டிசம்பர் 2019 இல் புதுதில்லியில் காலநிலை ஸ்மார்ட் விவசாய முறைகள்
குறித்த பிம்ஸ்டெக் கருத்தரங்கு; 2019 டிசம்பரில் காந்திநகரில் உள்ள குஜராத் பேரிடர்
மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் பேரிடர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இடர் தகவல்
தெரிவிக்கப்பட்ட நகர திட்டமிடல் குறித்த திறன் மேம்பாட்டு பட்டறை; செப்டம்பர்
2018
இல்
புனேவில்
பிம்ஸ்டெக்
இராணுவ
உடற்பயிற்சி
மற்றும்
இராணுவத்தலைவரின் தளபதி கான்க்ளேவ் 2018; அக்டோபர் 2018 இல்
புதுதில்லியில் நடந்த இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2018 இல் பிம்ஸ்டெக் மந்திரி
மாநாடு; பிப்ரவரி 2020 இல் புதுடெல்லியின் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வெளிநாட்டு சேவை
நிறுவனத்தில் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளைச் சேர்ந்த இராஜதந்திரிகளுக்கு பயிற்சி; 2020
ஜனவரியில் ஷில்லாங்கின் வடகிழக்கு விண்வெளி பயன்பாட்டு மையத்தில்
விண்வெளி மற்றும் ரிமோட் சென்சிங்கில் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளைச் சேர்ந்த 24
ஆராய்சியாளர்கள்/நிபுணர்களுக்கு
பயிற்சி
அளித்தல்;
மற்றும்
நாலந்தா
பல்கலைக்கழகத்தில் பிம்ஸ்டெக் நாடுகளைச் சேர்ந்த 30 மாணவர்களுக்கு உதவித்
தொகை வழங்குதல்
நியூடெல்லி
ஏப்ரல் 01, 2021
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