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ਅਤੱਵਾਦ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇਬਬਮਸਟਕੇ ਦ ੇਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਦਲ (JWG-CTTC) 

ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਬਟਗੰ 

12 ਜਨਵਰੀ, 2023 

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਬਮਸਟੇਕ ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਦਲ (JWG-CTTC) ਦੀ 

10ਵੀਂ ਮੀਬਟੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ 12 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੰ ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ ਬਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ। ਬਬਮਸਟੇਕ 

ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬਜਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭ ਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਬਮਆਾਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫਦਾਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਮੀਬਟੰਗ ਬਵੱਚ ਬਹੱਸਾ ਬਲਆ। 

 

ਮੀਬਟੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮ) ਸ਼ਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਨਰਮਾਣ, ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ, ਬਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਬਹਯੋਗ 

ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਬਹਕ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਬਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਵਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਬਸੰਘਵੀ ਨੇ 

ਮੀਬਟੰਗ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

 

BIMSTEC ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਬਹਤ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਪਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਪਲਰ ਦੇ 

ਤਬਹਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਬਮਸਟੇਕ ਦਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਦਲ (JWG-CTTC) 

(a) ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ (b) ਕਾਨ ੰਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ (C) ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਬਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

(d) ਮਨੀ ਲਾਾਂਡਬਰੰਗ ਅਤੇ ਅਬਤਵਾਦ ਦੇ ਬਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ (e) ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ (f) ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਾਂ, ਮਨੋਬਵਬਗਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਕਰਸਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.   

 

ਮੀਬਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਬਮਸਟੇਕ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਤਬਰਆਾਂ 

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਵਆਪਕ ਮੁੱਬਦਆਾਂ 'ਤੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਬਦੱਤੀਆਾਂ। 



 

ਮੀਬਟੰਗ ਬਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਗਰੱੁਪਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੀਬਟੰਗਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਰਪੋਰਟਾਾਂ 'ਤੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਬਠਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਕਾਨ ੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ 'ਤੇ ਬਬਮਸਟੇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨ ੰ ਲਾਗ  

ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਹਲ ਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

16 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ ਲਾਗ  ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 

ਮੀਬਟੰਗ ਬਵੱਚ CTTC ਸਬਹਯੋਗ, ਸ ਚਨਾ ਸਾਾਂਝਾਕਰਨ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਬਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਨਰਮਾਣ ਲਈ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ 

12 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 


