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કાઉન્ટર ટરેરરઝમ અને ટ્રાન્સનશેનલ અપરાધો પર બિમસ્ટકે જોઈન્ટ 
વર્કકગ ગ્રપૂની 9મી િેઠક 
નવેમ્િર 26, 2021 

 

શ્રી મહાવીર સસઘવી, સંયુક્ત સબિવ, કાઉન્ટર ટેરરરઝમ, બવદેશ મંત્રાલયની આગેવાની હેઠળના આંતર-એજન્સી 
ભારતીય પ્રબતબનબધમંડળ ેબિમસ્ટેક સંયુક્ત કાયયકારી જૂથ ઓન કાઉન્ટર ટેરરરઝમ એન્ડ ટ્રાન્સનેશનલ ક્રાઈમ 
(જેડિલ્યુજી-સીટીટીસી)ની 9મી િેઠકમા ંભાગ લીધો હતો, જેનું વર્ચયુયઅલ રીતે ભૂટાન દ્વારા આયોજન કરવામાં 
આવયંુ હતુ.ં 25મી નવેમ્િર 2021ના રોજ. આ િેઠકમા ંતમામ બિમસ્ટેક સભ્ય દશેો એટલે કે િાગં્લાદેશ, 

ભૂતાન, ભારત, મ્યાનમાર, નેપાળ, શ્રીલંકા અને થાઈલેન્ડે હાજરી આપી હતી. 
 

કાઉન્ટર ટેરરરઝમ એન્ડ ટ્રાન્સનેશનલ ક્રાઈમ (જેડિલ્યુજી-સીટીટીસી) માટે બિમસ્ટેક સંયુક્ત કાયયકારી જૂથ માટે 
ભારત અગ્રણી દેશ છે, જે (અ) ઈન્ટેબલજન્સ શેરરગ (િ) લીગલ એન્ડ લો એન્ફોસયમેન્ટ (ક) કટ્ટરવાદ અને 
આતંકવાદનો સામનો કરવો (ડ) એન્ટી-મની લોન્ડરરગ અને ત્રાસવાદના ફાઇનાસન્સગનો સામનો કરવો (e) માનવ 
તસ્કરી અને (f) નાકોરટક ડ્રગ્સ, સાયકોટ્રોબપક પદાથો અને બપ્રકસયર કેબમકલ્સના છ પેટા જૂથોની દેખરેખ કરે છે. 
 

આ િેઠકમા ંબિમસ્ટેક કે્ષત્રમા ંઊભરતાં પરંપરાગત અન ેબિન-પરંપરાગત સરુક્ષા જોખમોની િિાય થઈ હતી. 
ભારતીય પ્રબતબનબધમંડળ ેએલઇટી, જેએમ, એિએમ વગેરે જેવા આતંકવાદી જૂથો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગરઠત 
ગુનાઓ જેવા કે ડ્રગની હેરાફેરી, ગેરકાયદેસર હબથયારોની દાણિોરી વગેર ેતરફથી સરહદ પારના આતંકવાદથી 
ઉદ્ભવતા જોખમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. બમટીંગે સહકાર વધારવા માટે વયાપક મુદ્દાઓ પર િિાય કરી હતી 
અને ભલામણો કરી હતી. પ્રદશેમાં આતંકવાદ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાઓનો સામનો કરવા માટે સહયોગની 
ભલામણ કરી હતી. 
 

આ િેઠકમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગરઠત અપરાધ અને ગરેકાયદેસર ડ્રગ ટ્રારફરકગ સામ ેલડવામાં 
સહકાર પરના બિમસ્ટેક કન્વેન્શનના અમલીકરણ માટેના મોડલ પર પણ િિાય કરવામાં આવી હતી, જે તમામ 
સભ્ય દેશો દ્વારા િહાલી આપ્યા િાદ 16 માિય 2021ના રોજ અમલમા ંઆવી હતી. 
 

ભારત 2022મા ંકાઉન્ટર ટેરરરઝમ એન્ડ ટ્રાન્સનેશનલ ક્રાઈમ્સ (જેડિલ્યુસી-સીટીટીસી) પર બિમસ્ટેક જોઈન્ટ 
વર્કકગ ગ્રૂપની દશમી િેઠકનું આયોજન કરશ.ે 
 

નવી રદલ્હી 
નવમે્િર 25, 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. 

 
 


