17th BIMSTEC Ministerial Meeting (April 01, 2021)
April 01, 2021

17వ బిమ్స్టెక్ మంత్రుల సమావేశం (ఏప్రిల్ 01, 2021)
ఏప్రిల్ 01, 2021
1. ఏప్రిల్ 1న జరిగిన 17వ బిమ్స్టెక్ మంత్రుల సమావేశంలో విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డా.
ఎస్. జైశంకర్ పాల్గొన్నారు. వర్చువల్ పద్ధతిలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి శ్రీ లంక
అధ్యక్షత వహించింది, బిమ్స్టెక్ సభ్య దేశాలన్నీ ఇందులో పాల్గొన్నాయి.
2. డా. జైశంకర్ ఈ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, బిమ్స్టెక్ కార్యాచరణ కింద ప్రాంతీయ
సహకారం జోరును మరింత పెంపొందించేందుకు అలాగే ఈ సంస్థను బలోపేతం, శక్తివంతం, మరింత
సమర్థవంతం

మరియు

ఫలిత-ఆధారితంగా

తీర్చిదిద్దేందుకు

భారత్

కట్టుబడి

ఉందని

పునరుద్ఘాటించారు. భారత్ ప్రధానంగా నేతృత్వం వహిస్తున్న రంగాల్లో, అంటే ఉగ్రవాద
నిరోధం & అంతర్జాతీయ నేరాలు, రవాణా & కమ్యూనికేషన్, పర్యాటకం, అలాగే పర్యవరణం &
విపత్తు నిర్వహణ మరియు బిమ్స్టెక్ సహకారాన్ని విస్తృతం చేసేందుకు భారత్ చేపట్టిన
ఇతర కార్యకలాపాల్లో సాధించిన ప్రగతిని ఆయన ప్రధానంగా పేర్కొన్నారు.
3. తదుపరి బిమ్స్టెక్ సదస్సులో ప్రవేశపెట్టడం కోసం రవాణా అనుసంధానతకు బిమ్స్టెక్
మాస్టర్ ప్లాన్ను ఈ సమావేశం ఆమోదించింది. అలాగే తదుపరి బిమ్స్టెక్ సదస్సులో
సంతకాలు చేయడం కోసం నేరపరమైన అంశాల్లో పరస్పర న్యాయ సహాయంపై బిమ్స్ టెక్
కన్వెన్షన్, బిమ్స్టెక్ సభ్య దేశాల యొక్క దౌత్యపరమైన అకాడమీలు/శిక్షణ సంస్థల
మధ్య పరస్పర సహకారం; అలాగే శ్రీలంకలోని కొలంబోలో బిమ్స్టెక్ సాంకేతికత బదిలీ
కేంద్రం (టీటీఎఫ్) ఏర్పాటుపై మెమొరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనే మూడు ఎంఓయూలు /
ఒప్పందాలను సైతం ఈ సమావేశం అమోదించింది.
4. బిమ్స్టెక్ చార్టర్ను ప్రవేశపెట్టడం కోసం తమ అంతర్గత ప్రక్రియలను పూర్తి
చేసేందుకు సభ్య దేశాలను వారు ప్రోత్సహించారు అలాగే బిమ్స్ టెక్ కార్యాచరణ కింద
రంగాలు మరియు ఉప రంగాల సహకారం యొక్క హేతుబద్ధీకరణను కూడా ప్రోత్సహించారు, తదుపరి
బిమ్స్టెక్ సదస్సులో దీన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
5. సభ్య దేశాలతో సంప్రదించడం ద్వారా

రానున్న కొద్ది నెలల్లో శ్రీలంకలో 5వ

బిమ్స్టెక్ సదస్సును నిర్వహించాలన్న అధ్యక్ష దేశం శ్రీలంక ప్రతిపాదనను సమావేశం
స్వాగతించింది.

6. భారత్లో ఏర్పాటు చేసిన బిమ్స్టెక్ వాతావరణ మరియు క్లైమేట్ సెంటర్, విపత్తులను
ముందుగానే గుర్తించి హెచ్చరికలు అందించే విధంగా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో పూర్తి
స్థాయిలో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన విషయాన్ని ఈ సమావేశం గుర్తించింది.
7. గడిచిన బిమ్స్టెక్ సదస్సులో గౌరవనీయ భారత ప్రధాన మంత్రి ప్రకటించిన పలు చర్యల
అమలును

మంత్రులు

నిర్వహించిన

ఈ

సందర్భంగా

కొనియాడారు.

2021

బిమ్స్టెక్ స్టార్టప్ కాంక్లేవ్;

జనవరిలో

2020

వర్చువల్

పద్ధతిలో

ఫిబ్రవరిలో పూరిలో రెండవ

బిమ్స్టెక్ విపత్తు నిర్వహణ కార్యక్రమం; 2020 ఫిబ్రవరిలో బిమ్స్టెక్ దేశాల్లో
డ్రగ్స్

అక్రమ

రవాణాపై

పోరాటానికి

సంబంధించిన

సదస్సు;

2019

డిసెంబర్లో

న్యూఢిల్లీలో వాతావరణ స్మార్ట్ వ్యవసాయ వ్యవస్థలపై బిమ్స్టెక్ సదస్సు; 2019
డిసెంబర్లో గాంధీనగర్లోని గుజరాత్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్ మెంట్లో
రిస్కు సమాచారంతో పట్టణ ప్రణాళికపై సామర్థ్య నిర్మాణ వర్క్ షాప్; 2018
సెప్టెంబర్లో పుణేలో బిమ్స్టెక్ మిలిటరీ విన్యాసాలు మరియు ఆర్మీ చీఫ్ల కాంక్లేవ్2018; 2018 అక్టోబర్లో న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ లో
బిమ్స్టెక్ మంత్రుల కాంక్లేవ్; 2020 ఫిబ్రవరిలో న్యూఢిల్లీలోని సుస్మాస్వరాజ్
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ సర్వీస్లో బిమ్స్టెక్ దేశాల దౌత్యవేత్తలకు శిక్షణ;
2020 జనవరిలో షిల్లాంగ్లోని నార్త్ఈస్ట్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ లో అంతరిక్షం
మరియు

రిమోట్

సెన్సింగ్లో

బిమ్స్టెక్

దేశాలకు

చెందిన

24

మంది

పరిశోధకులు/ప్రొఫెషనల్స్కు శిక్షణ; అలాగే నలంద విశ్వ విద్యాలయంలో బిమ్స్టెక్
దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులకు 30 స్కాలర్షిప్లను అందించడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీ
ఏప్రిల్ 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.

