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ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೋಶೋಯ ಅಪರಪಧ (JWG-CTTC) ಕತರಿತ್ತ BIMSTEC ಜಂಟಿ ಕಪಯಯನಿರತ್ 

ಗ್ತಂಪಿನ 10ನೆೋ ಸಭೆ 

ಜನವರಿ 12, 2023 

 

BIMSTEC ಜಪಯಂಟ್ ವರ್ಯಂಗ್ ಗ್ರರಪ್ ನ 10ನೆೋ ಸಭೆಯತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೋಶೋಯ 

ಅಪರಪಧಗ್ಳ ವಿರತದಧ (JWG-CTTC) ಭಪರತ್ ಸಕಪಯರವು ಆಯೋಜಿಸಿದತು, 12 ಜನವರಿ 2022 ರಂದತ 

ನವದಹಲಿಯಲಿಿ ಪ್ಪರರಂಭವಪಯತ್ತ. ಎಲ್ಪಿ BIMSTEC ಸದಸಯ ರಪಷ್ಟ್ರಗ್ಳಪದ ಬಪಂಗ್ಪಿದೋಶ, ಭರತ್ಪನ್, ಭಪರತ್, 

ಮ್ಪಯನ್ಪಾರ್, ನೆೋಪ್ಪಳ, ಶರೋಲಂಕಪ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಪಯಂಡ್ನ ನಿಯೋಗ್ವು ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಪಗ್ವಹಿಸಿತ್ತ. 

 

ಸಭೆಯ ಉದ್ಪಾಟನ್ಪ ಅಧಿವೋಶನವನತು ಭಪರತ್ದ ವಿದೋಶಪಂಗ್ ವಯವಹಪರಗ್ಳ ಸಚಿವಪಲಯದ ಕಪಯಯದಶಯ (ಪಶಿಮ) 

ಶರೋ ಸಂಜಯ್ ವಮ್ಪಯ ಅವರತ ಉದುೋಶಸಿ ಮ್ಪತ್ನ್ಪಡಿದರತ. ಸಪಮರ್ಥಯಯ ನಿಮ್ಪಯಣ, ಮ್ಪಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ, ಹಸಪುಂತ್ರ 

ಮತ್ತು ಕಪನರನತ ನೆರವು ಕ್ಷೋತ್ರಗ್ಳಲಿಿ ವಧಿಯತ್ ಸಹಕಪರದ ಮರಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೋಶೋಯ ಅಪರಪಧಗ್ಳ 

ಬೆದರಿಕೆಯನತು ಎದತರಿಸತವಲಿಿ ಸಪಮರಹಿಕ ಪರಯತ್ುಗ್ಳ ಅಗ್ತ್ಯವನತು ಅವರತ ಒತಿು ಹೋಳಿದರತ. ಭಪರತ್ದ ವಿದೋಶಪಂಗ್ 

ವಯವಹಪರಗ್ಳ ಸಚಿವಪಲಯದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ಜಂಟಿ ಕಪಯಯದಶಯ ಶರೋ ಮಹಪವಿೋರ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಭೆಯ 

ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದುರತ. 

 

BIMSTEC ಚೌಕಟಿಿನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಭದರತ್ಪ ಸುಂಭಕೆೆ ಭಪರತ್ವು ಪರಮತಖ ದೋಶವಪಗಿದ. ಭದರತ್ಪ ಸುಂಭದ ಅಡಿಯಲಿಿ, 

BIMSTEC ಜಪಯಂಟ್ ವರ್ಯಂಗ್ ಗ್ರರಪ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಮತ್ತು ಟ್ಪರನ್ ನ್ಪಯಷ್ಟ್ನಲ್ ಕೆರೈಮ್ (JWG-

CTTC) ನ ಕಪಯಯವಿಧಪನವು (ಎ) ಗ್ತಪುಚರ ಹಂಚಿಕೆ (ಬಿ) ಕಪನರನತ ಮತ್ತು ಕಪನರನತ ಜಪರಿ (ಸಿ) 

ಆಮರಲ್ಪಗಿರೋಕರಣದ ವಿರತದಧ ಆರತ ಉಪ-ಗ್ತಂಪುಗ್ಳ ಕೆಲಸವನತು ಮೋಲಿಿಚಪರಣೆ ಮ್ಪಡತತ್ುದ ಮತ್ತು 

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ (ಡಿ) ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲ್ಪಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಪಸತ ಒದಗಿಸತವುದತ (ಇ) ಮ್ಪನವ 

ಕಳಳಸಪಗ್ಣೆ ಮತ್ತು (ಎಫ್) ಮ್ಪದಕ ದರವಯಗ್ಳತ, ಸೈಕೆರೋಟೆರರೋಪಿಕ್ ವಸತುಗ್ಳತ ಮತ್ತು ಪೂವಯಗ್ಪಮಿ ರಪಸಪಯನಿಕಗ್ಳತ. 

 

ಸಭೆಯಲಿಿ BIMSTEC ಪರದೋಶದಲಿಿ ಸಪಂಪರದ್ಪಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನತಾಖ ಸಪಂಪರದ್ಪಯಕವಲಿದ ಭದರತ್ಪ 

ಬೆದರಿಕೆಗ್ಳ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಿಯಸಲ್ಪಯತ್ತ. ಭಪಗ್ವಹಿಸತವವರತ ಈ ಪರದೋಶದಲಿಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೋಶೋಯ 

ಅಪರಪಧಗ್ಳನತು ಎದತರಿಸತವಲಿಿ ಸಹಕಪರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ್ವನತು ಹಚಿಿಸಲತ ವಪಯಪಕವಪದ ವಿಷ್ಟ್ಯಗ್ಳ ಕತರಿತ್ತ 

ಚಚಿಯಸಿದರತ ಮತ್ತು ಶಫಪರಸತಗ್ಳನತು ಮ್ಪಡಿದರತ. 

 

ಸಭೆಯಲಿಿ ವಿವಿಧ ಉಪಗ್ತಂಪುಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ ವರದಿಗ್ಳನತು ಚಚಿಯಸಿ ಅನತಮೋದಿಸಲ್ಪಯತ್ತ. ಎಲ್ಪಿ ಸದಸಯ ರಪಷ್ಟ್ರಗ್ಳ 

ಅನತಮೋದನೆಯ ಮೋರೆಗೆ 16 ಮ್ಪರ್ಚಯ 2021 ರಂದತ ಜಪರಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ್ರರಪಷ್ಟ್ರೋಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ದೋಶೋಯ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಅಪರಪಧ ಮತ್ತು ಅಕರಮ ಮ್ಪದಕವಸತು ಕಳಳಸಪಗ್ಣೆಯನತು ಎದತರಿಸತವಲಿಿ ಸಹಕಪರದ ಕತರಿತ್ಪದ 

BIMSTEC ಸಮ್ಪವೋಶದ ಅನತಷ್ಪಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳತ ಚಚಿಯಸಿದರತ. 



 

ಸಭೆಯಲಿಿ CTTC ಸಹಕಪರಕಪೆಗಿ ಸಪಂಸಿಿಕ ಕಪಯಯವಿಧಪನ, ಮ್ಪಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಯವಸಿ ಮತ್ತು BIMSTEC ದೋಶಗ್ಳಿಗೆ 

ಸಪಮರ್ಥಯಯ ವೃದಿಧ ಕತರಿತ್ತ ಚಚಿಯಸಲ್ಪಯತ್ತ. 

 

ನವ ದಹಲಿ 

ಜನವರಿ 12, 2023 
 

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. 

 


