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ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాల (జేడబ్ల్య ూజీ-
సీటీటీస)ీప ై బిమ్స్ టెక్ జాయంట్ వరికంగ్ గ్్ర ప్ 10వ సమావేశం 
జనవరి 12, 2023 
 
ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స్ టెక్ (BIMSTEC) జాయంట్ వరికంగ్ గ్రర ప్ 
(జేడబ్లరయ ూజీ-సీటీటీసీ) 10వ సమావేశం 2023 జనవరి 12న నయూఢిల్లయలో ప్ాారంభమ  ంది. దీనికి భారత 
ప్భాుతవం ఆతిథ్ూం ఇస్త ంది. బిమ్స్ టెక్ లో సభూతవం ఉనన దేశాలు, అంటే బ్లంగ్ాయ దేశ్, భరటాన్, భారత్, 
మయనమార్, నేప్ాల్, శ్రరలంక మరియు థమయ లాూండ్ న ంచి ప్తాినిధి బ్ల ందమలు ఈ సమావేశానికి 
హాజరయాూయ. 
 
సమావేశ ప్ాారంభ కారూకరమంలో భారత విదేశ్ర వూవహారాల మంతిాతవ శాఖలోని స కరటరీ (ప్శ్చిమ) శ్రర 
సంజయ వరా ప్ాారంభోప్నమూసం చేశారు. సామరాయ ూల నిరాాణం, సమాచమర మారిిడి, నిందితుల 
అప్ిగ్ింత, నమూయ సహాయం వంటి అంశాలోయ  సహకారానిన మరింతగ్ా ప ంప్ ందించ కోవడం దమవరా 
ఉగ్రవాదం మరియు సీమాంతర నేరాల ముప్పిన  ఎద రకకనేంద కు సమిష్టిగ్ా క ష్ట చేయాల్స్న అవసరం 
ఉందని ఆయన సిషి్ం చేశారు. భారత విదేశ్ర వూవహారాల శాఖలోని జాయంట్ స కరటరీ (ఉగ్రవాద నిరోధ 
విభాగ్ం) శ్రర మహావీర్ సటంఘ్వవ ఈ సమావేశానికి అధూక్షత వహవంచమరు.  
 
బిమ్స్ టెక్ ఫ్రామ్స వర్క కింద స కయూరిటీ పటలయ ర్ కు భారత్ సారథ్ూ దేశంగ్ా వూవహరిస్త ంది. ఉగ్రవాద నిరోధం 
మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స్ టెక్ జాయంట్ వరికంగ్ గ్రర ప్ (జేడబ్లరయ ూజీ-సీటీటీసీ) వూవసయ 
అయన స కయూరిటీ పటలయ ర్ అనేది (a) ఇంటెల్సజెన్్ ష్రరింగ్ (b) నమూయప్రమ  న మరియు చటాి ల అమలు 
(c) తీవవాాద ధోరణులు మరియు ఉగ్రవాదమనికి వూతిరేకంగ్ా ప్్ రాడటం (d) యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ 
మరియు ఆరియక ఉగ్రవాదమనికి వూతిరేకంగ్ా ప్్ రాడటం (e) మానవ అకరమ రవాణమ మరియు (f) నమరోకటిక్ 
డగా్్, స ైకోటరా పటక్ ప్దమరాయ లు మరియు పీాకర్ర్ రసాయనమలు అనే ఆరు సబ -గ్రర ప్పల ప్నితీరున  
ప్రూవేక్షిస త ంది.  
 



బిమ్స్ టెక్ ప్ాాంతంలో ప రుగ్ుతునన సాంప్దామయేతర మరియు సాంప్దామయ భదతామ ముప్పిలన  
సమావేశంలో చరిించమరు. ప్ాాంతీయంగ్ా ఉగ్రవాదం మరియు సీమాంతర నేరాలన  ఎద రకకనే దిశగ్ా 
సహాయ సహకారాలన  ప ంచ కునేంద కు అవసరమ  న చరూలప ై చరిించమరు మరియు సటఫారు్లు 
చేశారు.  
 
వివిధ సబ-గ్రర ప్ ల సమావేశాలకు సంబ్లంధించిన నివేదికలప ై సమావేశంలో చరిించి, ఆమోదించమరు. 
అంతరాా తీయ ఉగ్రవాదం, సీమాంతర సంఘటిత నేరాలు మరియు అకరమ డగా్ రవాణమన  ఎద రకకనడంలో 
సహకారానికి సంబ్లంధించిన బిమ్స్ టెక్ తీరాానంలోని వివిధ అంశాల అమలు గ్ురించి కయడమ ప్తాినిధ లు 
చరిించమరు. సభూ దేశాల ఆమోదంతో ఇది 2021 మారిి 16న అమలోయ కి వచిింది. 
 
బిమ్స్ టెక్ దేశాలకు సంబ్లంధించి సీటీటీసీ సహకారం, సమాచమర మారిిడి వూవసయ , మరియు సామరాయ ూల 
నిరాాణం అంశాలప ైనమ సమావేశంలో చరిించమరు. 
 
న్యూఢిల్లయ  
జన్వరి 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. 


