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ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స టెక్ జాయంట్ 
వరికంగ్ గ్రర ప్ 9వ సమావశేం 
నవంబర్ 26, 2021 
 

ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స టెక్ (బహుళ రంగాల సాంకేతిక మరియు ఆరిిక 
సహకారానికి సంబంధ ంచి బంగాళాఖాత దేశాల కూటమి) సంబంధ ంచిన జాయంట్ వరికంగ్ గ్రర ప్ 
(జేడబరయ ూస-ీసీటీటీసీ) 9వ సమావేశానిి 2021 నవంబర్ 25న భరటాన్ వరచువల గా నిరవహ ంచింద . 
విదేశీ వయవహారాల మంతిితవ శాఖలోని ఉగ్రవాద నిరోధక విభాగ్ం జాయంట్ స కరటరీ శీర మహావీర్ స ంఘ్ వ 
నేతృతవంలోని అంతర్-ఏజెన్ససల భారతీయ ప్తిినిధ  బృందం ఈ సమావేశంలో పాల్గ ంద . బిమ్స టెక్ సభయ 
దేశాలన్సి (అంటే భరటాన్, భారత్, మయనమార్, నేపాల, శీరలంక మరియు థమయ లాండ్) ఈ 
సమావేశంలో పాల్గ నమియ. 
 
ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స టెక్ జాయంట్ వరికంగ్ గ్రర ప్ నకు భారత్ 
నమయకతవ దేశంగా వయవహరిస్త ంద . అదేవిధంగా (ఎ) నిఘా సమాచమర మారిిడి (బి) నమయయప్రమ ైన 
మరియు చటాా ల అమలు (స ) అతివాదం మరియు ఉగ్రవాద నిరోధం (డి) మన్స లాయండరింగ్ నిరోధం 
మరియు ఉగ్రవాదమనికి నిధుల కలినప ై ప్ రాటం (ఇ) మానవుల అకరమ రవాణమ (ఎఫ్) నమరోకటిక్ డగి్స, 
స ైకోటరి ఫ క్ ప్దమరాి లు ఇంకా పీికరసర్ రసాయనమలు... అనే ఆరచ ఉప్ విభాగాలను కూడమ భారత్ 
ప్రయవేక్షిస్త ంద . 
 
బిమ్స టెక్ పాింతంలో ప్ుటటా కొసుత ని సాంప్దిమయ మరియు సాంప్దిమయేతర భదతిమ ముప్ుిల గ్ురించి 
ఈ సమావేశంలో చరిుంచమరచ. లష్కర్-ఏ-తమయబా (ఎల ఈటీ), జెైష్-ఏ-మహమాద్ (జేఈఎం),  హ జ్బుల 
ముజాహ దీన్ (హెచ్ఎమ్) మొదల ైనటట వంటి ఉగ్రవాద గ్రర ప్ుల నుండి ఎదురవుతుని సీమాంతర 
ఉగ్రవాద ముప్ుిలు అలాగే డగ్స అకరమ రవాణమ, అకరమ ఆయుధమల సాగియంగ్ మొదల ైనటట వంటి 
అంతరాా తీయ సంసాి గ్త నేరాల గ్ురించి భారతీయ ప్తిినిధ  బృందం హెైల ైట్ చేస ంద . ఈ పాింతంలో 
ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాల విష్యంలో సహకారం అలాగే భాగ్సావమాయనిి 
మరింతగా ప ంచుకోవడమనికి అనేక అంశాలప ై ఈ సమావేశం చరిుంచడంతో పాటట స ఫారచసలు చేస ంద . 
 



అంతరాా తీయ ఉగ్రవాదం, అంతరాా తీయ సంసాి గ్త నేరాలు అలాగే డగి్స అకరమ రవాణమ విష్యంలో 
ప్ రాటంలో సహకారంప ై బిమ్స టెక్ ఒప్ిందం యొకక అమలుకు సంబంధ ంచి విధ విధమనమలను కూడమ ఈ 
సమావేశంలో చరిుంచమరచ. సభయ దేశాల యొకక ఆమోదముద ితరావత ఈ ఒప్ిందం 2021 మారిు 16 
నుండ ిఅమలోయ కి వచిుంద . 
 
ఉగ్రవాద నిరోధం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలప ై బిమ్స టెక్ జాయంట్ వరికంగ్ గ్రర ప్ (జేడబరయ ూజీ-
సీటీటీసీ) 10వ సమావేశానిి భారత్ 2022లో నిరవహ ంచనుంద . 
 
న్యూఢిలీ్ల 
న్వంబర్ 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. 


