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બ્રિક્સ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ વર્કકગ ગ્રૂપ (સીટીડબલ્યુજી)ની છઠ્ઠી બેઠક 28-29 જુલાઈ 2021 દરબ્રમયાન ભારતના 
અધ્યક્ષપદ હેઠળ વર્ચયુુઅલી યોજાઈ હતી. બ્રવદેશ મંત્રાલયના જોઈન્ટ સેકે્રટરી ફોર કાઉન્ટર ટેરરરઝમ, શ્રી મહાવીર 
સસઘવીએ બેઠકનુ ંઅધ્યક્ષપદ સંભાળયંુ હતુ.ં તમામ બ્રિક્સ રાષ્ટ્રોના વરરષ્ઠ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ અબ્રિકારીઓએ બેઠકમા ં
ભાગ લીિો હતો. 
 

વર્કકગ ગ્રૂપની બેઠકનું મખુ્ય પરરણામ એ હતુ ંક ેબ્રિક્સ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ એક્શન પ્લાનને અંબ્રતમ ઓપ અપાયો હતો, 
જેમા ં 2020મા ં બ્રિક્સના નતેાઓએ અપનાવેલી બ્રિક્સ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ સ્ટ્રેટેજીના અમલીકરણ માટેના ચોક્કસ 
પગલાંઓનો સમાવેશ થાય છે. આ એક્શન પ્લાનનો હેત ુબ્રિક્સ રાષ્ટ્રો વર્ચચે ત્રાસવાદ તથા કટ્ટરવાદને રોકવા અન ે
તેની સામ ે લડવુ,ં ત્રાસવાદ માટે ફાઈનાસન્સગ અટકાવવું, ત્રાસવાદીઓ દ્વારા ઇન્ટરનટેના દુરુપયોગને અટકાવવો, 
ત્રાસવાદીઓના પ્રવાસન ે રોકવો, બોડુર કન્રોલ, સોફ્ટ ટાગેટના રક્ષણ, માબ્રહતીનું આદાનપ્રદાન, ક્ષમતા ગઠન, 
આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેબ્રશક સહકાર સબ્રહતના કે્ષત્રોમા ં પરરણામલક્ષી સહકારને વિાર ે મજબૂત બનાવવાનો છે.  

બ્રિક્સ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ એક્શન પ્લાન એ બ્રિક્સમા ંભારતના અધ્યક્ષપદ દરબ્રમયાન એક મુખ્ય રડબ્રલવરેબલ છે અન ે
તે આગામી મબ્રહને બ્રિક્સ નેશનલ બ્રસક્યોરરટી એડવાઈઝરની બ્રમટટગમાં અપનાવવામાં આવયંુ હતુ.ં  

 

વર્કકગ ગ્રૂપની બેઠક દરબ્રમયાન બ્રિક્સ દેશોએ ત્રાસવાદના દરેક પ્રકાર અને તેના સ્ટ્વરૂપની ટીકા કરી હતી પછી તે ગમ ે
ત્યારે, ગમ ે ત્યા ંઅને ગમ ેતેના દ્વારા કરવામાં આવતો હોય. બ્રિક્સ દશેોએ રાષ્ટ્રીય, પ્રાદેબ્રશક અને વૈબ્રવવક સ્ટ્તર ે
ત્રાસવાદના જોખમ અંગે બ્રવચારોનું આદાનપ્રદાન કયુું હતુ ંઅને એક્શન પ્લાન મુજબ ત્રાસવાદ બ્રવરોિી સહકાર 
વિારવા માટે બ્રનિાુર વયક્ત કયો હતો. 
 

બ્રિક્સ કાઉન્ટર ટેરરરઝમ વર્કકગ ગ્રૂપ બેઠક અગાઉ 26-27 જુલાઈ 2021ના રોજ ત્રાસવાદી પ્રવૃબ્રિઓ માટે 
ઇન્ટરનેટનો દુરુપયોગ, કટ્ટરવાદની નાબદૂી, ત્રાસવાદીઓને ફાઈનાસન્સગ રોકવુ,ં ક્ષમતા ગઠન, અને બ્રવદશેી 
ત્રાસવાદીઓનો મુકાબલો કરવો, એ પાંચ બ્રથમેરટક સબ-વર્કકગ ગ્રૂપની વર્ચયુુઅલ બેઠક મળી હતી. 
 

નવી રદલ્હી 
જુલાઈ 30, 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. 

 


