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BRICS ਅਤੱਵਾਦ-ਰਧੋੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਸਮਹੂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ  
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BRICS ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਸਮੂਹ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ 28-29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ 

ਮਾਧਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਵਦੇਸ਼ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ) ਮਹਾਵੀਰ ਧਸੂੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਅਧਧਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ  ਧਵੱਚ ਧਹੱਸਾ ਧਲਆ। 
 

ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ BRICS ਨੇਤਾਵਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2020 ਧਵੱਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ BRICS ਅੱਤਵਾਦ - ਰੋਧੀ 

ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਾਵਾ਼ਾਂ ਵਾਲੇ BRICS ਅੱਤਵਾਦ - ਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ ਅੂੰਧਤਮ ਰੂਪ੍ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਧਵੱਤ ਪੋ੍ਸ਼ਣ, ਅੱਤਵਾਦੀਆ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ 

ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਸਰਹੱਦ ਕੂੰਟਰੋਲ, ਸੌਖ ੇ ਧਸ਼ਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਧਖਆ, 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾ਼ਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਧਨਰਮਾਣ, ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਧਹਯੋਗ ਹੈ।  
 

BRICS ਅੱਤਵਾਦ - ਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ 

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ BRICS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਧਵੱਚ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਕਾਰਜ ਦਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਧਜੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਧਜਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ੍ਾ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਗਟਾਧਵਆ਼ਾਂ ਦੀ ਧਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BRICS ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ 

ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ - ਵਟਾ਼ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਸਧਹਯੋਗ ਨੂੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਧਲਜਾਉਣ ਦਾ ਸੂੰਕਲਪ੍ ਧਲਆ।  
 

BRICS ਅੱਤਵਾਦ - ਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾ਼ਾਂ 26-27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੱਟੜਪ੍ੂੰਥੀ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਵੱਤ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਧਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਵਦੇਸ਼ੀ 

ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੜਾਧਕਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂੰਜ ਧਵਸ਼ੇਵਰ ਉਪ੍-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾ਼ਾਂ ਹੋਈਆ਼ਾਂ। 
 

ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ 
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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. 

 



 

 


