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बिमसे्टक (BIMSTEC) 
• बिमसे्टक: बिमसे्टक हे एक संबिप्त रूप आहे जे िंगालच्या 'िे ऑफ िंगाल इबिबिएबिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल 

िेक्निकल अँड इकॉिॉबमक कोऑपरेिि'साठी वापरले जाते, ज्याची स्थापिा 1997 मधे्य झाली होती. िंगालच्या 

उपसागराच्या आसपासच्या देिांमधे्य बवकासात सहकार्य वाढबवण्याच्या दृष्टीिे स्थापि झालेली ही संस्था आहे. 

बिमसे्टकची पाचवी बिखर पररषद 30 माचय 2022 रोजी कोलंिो रे्थे झाली. 5 व्या व्हच्यययअल बिमसे्टक बिखर 

पररषदेचा बवषर् होता, "Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People". 

• आजच्या लेखात आपण बिमसे्टक र्ा संघििे बवषर्ी ची संपूणय माबहती जाणूि घेणार आहोत. 

• BIMSTEC मयख्यालर् ढाका, िांगलादेि रे्थे आहे. BIMSTEC मधे्य आता दबिण आबिर्ातील पाच आबण ASEAN 

मधील दोि देिांचा समावेि आहे आबण दबिण आबिर्ा आबण आगे्नर् आबिर्ा र्ांच्यातील पूल म्हणूि काम करते. 

त्यात मालदीव, अफगाबणस्ताि आबण पाबकस्ताि वगळता दबिण आबिर्ातील सवय प्रमयख देिांचा समावेि आहे. 

• BIMSTEC वरील लेखात MPSC दृबष्टकोिातूि आवश्यक असलेली सवय आवश्यक माबहती समाबवष्ट आहे. 

आगामी MPSC Exam साठी बवद्यार्थ्ाांिी र्ा बवषर्ाची चांगली तर्ारी करावी. 

BIMSTEC काय आहे?  

• बिमसे्टक ही िंगालच्या उपसागराला लागूि असलेल्या देिांची र्यती आहे. र्ा िेत्रातील सवय देिांमधे्य बवकास, ऊजाय, 

तंत्रज्ञाि, पर्यिि, मत्स्यव्यवसार्, वाहतूक, दळणवळण, पर्ायवरण व आपत्ती व्यवस्थापि, कृषी, सांसृ्कबतक सहकार्य 

इत्यादी िेत्रांतील वाढीसह अिेक िेत्रांत सहकार्ायच्या बवचारािे ही संघििा स्थापि करण्यात आली. 

• बिमसे्टकमधे्य िांगलादेि, भूताि, भारत, म्यािमार, श्रीलंका, थार्लंड आबण िेपाळ र्ा 7 सदस्य राष््टांचा समावेि 

आहे. िँकॉक जाहीरिाम्यावर स्वािरी झाल्यािंतर 6 जूि 1997 रोजी बिमसे्टकची स्थापिा करण्यात आली. मयख्यालर् 

िांगलादेिातील ढाका रे्थे आहे. 

• सयरुवातीला बिमसे्टक िीआर्एसिी-ईसी (िांगलादेि-भारत-श्रीलंका-थार्लंड आबथयक सहकार्य) र्ा िावािे 

ओळखला जात असे. 

• बिमसे्टकचे सध्याचे महासबचव भूतािचे राजदूत तेक्नझझि लेकफेल आहेत. 

BIMSTEC चा इबिहास 

• बिमसे्टकची सयरुवात 1997 मधे्य िांगलादेि, भारत, श्रीलंका आबण थार्लंड र्ा 4 सदस्य देिांिी केली होती आबण 

अिा प्रकारे सयरुवातीला BIST-EC (िांगलादेि, भारत, श्रीलंका थार्लंड आबथयक सहकार्य) असे त्याचे िाव देण्यात 

आले.  

• त्याच वषी बडसेंिर मबहन्यात र्ा संघििेत सामील होणारा म्यािमार हा पयढचा देि होता आबण र्ा संघििेचे िाव 

बिमस्ट-ईसी असे ठेवण्यात आले. 

• सि 2004 मधे्य िेपाळ आबण भूताि हे र्ा संघििेत सामील झालेले िेविचे दोि सदस्य होते आबण BIMST-EC हे 

िाव िदलूि बिमसे्टक असे करण्यात आले. 

BIMSTEC चे उबिषे्ट 

• बिमसे्टक ही सवायत महत्त्वपूणय संघििांपैकी एक आहे आबण त्यांच्या भौगोबलक स्थािांवर आधाररत सदस्य राष््टांच्या 

दृष्टीिे अिा प्रकारची एक आहे. र्ा संघििेचे सवय सदस्य िंगालच्या उपसागराच्या समयद्राला लागूि आहेत (िेपाळ व 

भूताि वगळता) आबण हे कारण पयढील उबिषे्ट साध्य करण्यासाठी तेथील सदस्यांिा कार्यिमपणे आपापसांत सहकार्य 

करण्यास प्रोत्साबहत करते. 

• िंगालच्या उपसागरातील राष््टांिा ऐक्य आबण बवकासाच्या किेत आणणे. 
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• प्रदेिात िांतता, सलोखा आबण सहकार्य कार्म ठेवणे. 

• आबथयक बवकास आबण समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी देिांमधील अिेक िेत्रांमधे्य सहकार्य वाढबवणे. 

• हा प्रदेि समृद्ध सांसृ्कबतक वारसा कार्म ठेवत असल्यािे सदस्यांमधील सांसृ्कबतक एकता वाढबवणे. 

• हा प्रदेि जगातील अग्रगण्य कृषी िेत्रांपैकी एक आहे हे सांगूि कृषी सहकार्य वाढवणे. 

• र्ा प्रदेिात पर्यिि आबण वाहतयकीला चालिा द्या जेणेकरूि किेक्नक्टक्नव्हिी आबण संपे्रषण वाढेल. 

BIMSTEC ची िते्व 

बिमसे्टकची स्थापिा काही बवबिष्ट तत्त्वांवर आधाररत केली गेली आहे, त्यापैकी काही खाली स्पष्ट केल्या आहेत- 

• सवय सदस्य राष््टांमधे्य प्रादेबिक एकात्मता बिकवूि ठेवणे. 

• त्याच्या सदस्यांच्या सावयभौमत्वाची समािता बिकवूि ठेवण्यासाठी. 

• आपल्या सदस्यांच्या अंतगयत िािीमंधे्य हस्तिेप ि करण्याच्या धोरणाचे समथयि करणे. 

• परस्पर सहकार्ायची भाविा जोपासणे. 

• संपूणय प्रदेिात िांतता आबण सलोखा राखण्यासाठी. 

• सभासदांच्या व्यक्नित्वाच्या दृष्टीिे राजकीर् स्वातंत्र्य प्राप्त करणे. 

BIMSTEC चे महत्व 

वर चचाय केल्याप्रमाणे बिमसे्टक ही दबिण आबिर्ाई प्रदेिातील दोि वेगवेगळ्या उप-प्रदेिांमधील किेक्नक्टक्नव्हिीमयळे सवायत 

महत्त्वपूणय संघििांपैकी एक आहे. 

• बिमसे्टक दबिण आबिर्ाई प्रदेि आबण आगे्नर् आबिर्ाई प्रदेि र्ांच्यातील सेतू म्हणूि काम करते कारण म्यािमार 

आबण थार्लंड हे इतर सदस्यांव्यबतररि दबिण-पूवय आबिर्ाई देि आहेत. 

• व्यापार, गयंतवणूक, मत्स्यव्यवसार्, तंत्रज्ञाि, ऊजाय, सांसृ्कबतक बवकास, कृषी बवकास, वाहतूक, दळणवळण, आरोग्य, 

पर्यिि आदी िेत्रांत आधाराची जोपासिा करूि त्याच्यािी संिंबधत सदस्यांच्या आबथयक बवकासात बिमसे्टक 

महत्त्वाची भूबमका िजावते. 

BIMSTEC चे भारिासाठीचे महत्व 

बिमसे्टकच्या सवय सदस्यांमधे्य भारत ही सवायत मोठी अथयव्यवस्था असल्यािे बतला मोठे महत्त्व आहे. भारतासाठी बिमसे्टक हे 

'Neighborhood First’ and ‘Act East' र्ा परराष््ट धोरणातील आमच्या प्रमयख प्राधान्यक्रमांची पूतयता करण्यासाठी एक 

िैसबगयक व्यासपीठ आहे. िंगालच्या उपसागराच्या प्रदेिात चीििे जोरदार हालचाली सयरू केल्या आहेत, पाणियडीची हालचाल 

वाढली आहे आबण बहंदी महासागरात जहाजांच्या भेिी वाढल्या आहेत, तेव्हा बिमसे्टक देिांमधील आपले अंतगयत संिंध दृढ 

करणे भारताच्या बहताचे आहे. 

BIMSTEC समोरील आव्हाने 

जरी बिमसे्टकला र्ा प्रदेिाच्या सवयसमावेिक बवकासात प्रचंड महत्त्व असले तरी त्याला अपेबित र्ि बमळाले िव्हते आबण 

संघििेला अिेक आव्हािांचा सामिा करावा लागतो जसे की: 

• साकय सारख्या इतर प्रादेबिक सहकारी संस्थांच्या तयलिेत सदस्य बिमसे्टकििल दयलयबित (ignorant) आहेत. 

• काही सदस्य राष््टांिा प्रादेबिक संघषाांचा सामिा करावा लागत आहे ज्यामयळे र्ा संघििेतील त्यांचे सहकार्य कमी 

झाले आहे. 

• बिमसे्टक संघििेत सहकार्ायची तब्बल 14 िेते्र समाबवष्ट आहेत जी मोठी संख्या आहे म्हणूि सवय िेत्रात वचििद्धता 

खूप कठीण आहे. 
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• बिमसे्टक बिखर पररषदा दर 2 वषाांिी एकदा होणार होत्या, पण र्ा संघििेच्या केवळ 5 िैठका झाल्या, ज्यातूि 

तेथील सदस्यांचे अज्ञाि बदसूि रे्ते. 

• र्ा संघििेत मयि व्यापार कराराचा (FTA) अभाव असल्यािे सभासद राष््टांचे लि गेले िाही. 

BIMSTEC MPSC Question 

प्रश्न : बिमसे्टक र्ा िहुपिीर् सहकार्य गिाचा खालीलपैकी कोणता सदस्य िाही? 

अ) िेपाल 

ि) भूताि 

क) चीि 

ड) थार्लंड 

उत्तर: क 
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