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బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక వర్కింగ్ గ్రర ప్ 6వ సమావేశిం 

జుల ై 30, 2021 
 
భారత్ సారథ్యంలో బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక వర్కంగ్ గ్రర ప్ (సీటీడబ్లరయ ూజీ) 6వ సమావేశం 2021 జుల ై 28-29 
తేదీలోయ  వరచువల గా జర్గ్ంది. విదేశీ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలో భాగ్మ ైన ఉగ్రవాద నిరోధక విభాగ్ం 
సంయుకత కారయదర్ి శీర మహావీర్ స ంఘ్వవ దీనికి నేత్ృత్వం వహవంచారచ. అనిి బ్రిక్స్ (బ్లరజిిల, రష్ాయ, ఇండియా, 
చ ైనా, దక్షిణాఫ్ ికా) కూటమి దేశాలోయ ని ఉగ్రవాద నిరోధక విభాగాలకు చ ందిన సీనియర్ అధికారచలు ఈ 
సమావేశంలో పాలగొ నాిరచ. 
 
బ్రిక్స్ నేత్లు 2020లో ఆమోదించిన బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక వయయహం అమలుకు సంబ్లంధించిన నిర్ిష్ట  
చరయలను ప ందుపర్ున బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక కారాయచరణ పణిాళికను వర్కంగ్ గ్రర ప్ సమావేశంలో ఖరారచ 
చేశారచ. ఉగ్రవాదం, విపయవాత్మక ధోరణులు, ఉగ్రవాద కారయకలాపాలకు నిధులు సమకూరుడం, ఇంటరనిట ను 
ఉగ్రవాదులు దుర్వనియోగ్ం చేయడం వంటి వాటికి వయత్రరేకంగా చరయలు తీసుకోవడం, ఉగ్రవాదుల 
పయిాణాలప ై ఆంక్షలు విధించడం, సర్హదుి లోయ  గ్సీత , దాడులకు ఆసాకరముని లక్షయయలను 
పర్రక్షించుకోవడం, సమాచారానిి ఇచిుపుచుుకోవడం, సామరాయ ూలను నిర్మంచుకోవడం, అంత్రాా తీయంగా 
అలాగే పాింతీయంగా పరసపరం సహకారం అందించుకోవడానికి సంబ్లంధించి బ్రిక్స్ దేశాల మధయ ఫలితాల 
ఆధార్త్ సహకారానిి మర్ంత్గా పటిష్టం చేసుకునే విధంగా కారాయచరణ పణిాళిక రూప ందించబ్లడింది. 
 

భారత్ సారథ్యంలో నిరవహవంచిన బ్రిక్స్ సదసు్లో తీసుకుని ముఖయమ ైన నిరణయాలోయ  బ్రిక్స్ ఊగ్రవాద నిరోధక 
కారాయచరణ పణిాళిక కూడా ఒకటి. వచేు నెలలో నిరవహవంచ త్లప టిటన బ్రిక్స్ జాతీయ భదతిా సలహాదారచల 
సమావేశంలో దీనిి ఆమోదించనునాిరచ. 
 

ఉగ్రవాద కారయకలాపాలు ఎకకడ, ఏ విధంగా, ఎవరచ చేస నా ఖండించాలి్ందేనని వర్కంగ్ గ్రర ప్ సమావేశంలో 
బ్రిక్స్ దేశాలు తీరామనించాయి. అలాగే జాతీయ, పాింతీయ, అంత్రాా తీయ సాా యిలో ఉగ్రవాద ముపుపలను 
పస గ్టటడంప ై అభిపాియాలను పంచుకునాియి. కారాయచరణ పణిాళికకు అనుగ్ుణంగా ఉగ్రవాదానికి 
వయత్రరేకంగా సహకారానిి మర్ంత్గా ప ంప ందించుకోవాలని ఈ సందరభంగా తీరామనించాయి. 



 

ఉగ్రవాద నిరోధక వర్కంగ్ గ్రర ప్ సమావేశం జరగ్డానికి ముందు ఉగ్రవాద కారయకలాపాల కోసం ఇంటరనిట ను 
దుర్వనియోగ్ం చేయడం, తీవవిాద ధోరణులను త్గొ్ంచడం, ఉగ్రవాద కారయకలాపాలకు నిధుల అందకుండా 
చేయడం, సామరాా ూలు నిర్మంచుకోవడం, విదేశీ ఉగ్రవాదులను ఎదురకకనడం వంటి అయిదు అంశాలప ై 2021 
జుల ై 26-27 తేదీలోయ  ఉప వర్కంగ్ గ్రర ప్ లకు చ ందిన వరచువల సమావేశాలు జర్గాయి. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జుల ై 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. 
 

 


