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12મ ાં ભ રત-યરુોપીયન યુનનયન આતાંકવ દ નવરોધી સાંવ દનુાં સાંયકુ્ત પ્રેસ રીલીઝ 

નવેમ્બર 19, 2020 
 

ભ રત અને યુરોપીયન યુનનયન (EU) વચ્ચે 12મો આતાંકવ દ નવરોધી સાંવ દ 19 નવેમ્બર 2020 ન ાં રોજ 
વચ્યુુઅલી યોજવ મ ાં આવ્યો હતો. આ સાંવ દ ભ રત-યુરોપીયન યુનનયન વ્યૂહ ત્મક ભ ગીદ રીન ાં આ મહત્વન ાં 
ઘટક પર નનકટનો સહક ર અને સાંકલન ચ લુાં ર ખવ ની તક હતી. ભ રત અને યુરોપીયન યુનનયન એમ બન્ને 
દ્વ ર  આતાંકવ દ સ મેની લડ ઇમ ાં એકબીજાન ેસમર્ુન આપવ નો સાંકલ્પ લીધો હતો. 

 

ભ રત અને યુરોપીયન યુનનયન આતાંકવ દની તેન ાં તમ મ સ્વરૂપો અને અનભવ્યનક્તઓમ ાં અને સીમ -પ રન ાં 
આતાંકવ દ મ ટેની આતાંકવ દી પ્રોક્સીઓ સનહત પ્રબળ નનદ  કરે છે. ત જેતરમ ાં યુરોપીયન યુનનયનન ાં સભ્ય 
ર જ્યોમ ાં કરવ મ ાં આવેલ  આતાંકવ દી હુમલ ઓની ભ રત દ્વ ર  નનદ  કરવ મ ાં આવી હતી અને ભોગ 
બનેલ ઓન ાં પરરવ રો તરફ રદલ સો વ્યક્ત કયો હતો. 26/11 મુાંબઇ, પઠ ણકોટ અને પુલવ મ  સનહત ભ રતમ ાં 
કરવ મ ાં આવેલ  આતાંકવ દી હુમલ ઓની યુરોપીયન યુનનયન દ્વ ર  ફરીર્ી નનદ  કરવ મ ાં આવી હતી અને 
આતાંકવ દ સ મેની લડ ઇમ ાં ભ રતન ાં લોકો અને સરક રન ે તેન ાં સમર્ુનનુાં પુનઃઉચ્ચ રણ કયુું હતુાં. ભ રત અને 
યુરોપીયન યુનનયને વ્ય પક અને સ તત્યપૂણુ રીતે આતાંકવ જનો સ મનો કરવ  મ ટે આાંતરર નિય સહક ર વધ રે 
મજબૂત કરવ ની જરૂરીય ત પર ભ ર મૂક્યો હતો. તેઓએ પુનઃપુનિ કરી હતી કે નહસ  અને આતાંકવ દન ાં 
ગુનેગ રોનો ન્ય ય કરવ મ ાં આવે તે અનત મહત્વપૂણુ છે. 
 

આ સાંવ દન ાં સહભ ગીઓએ સાંયુક્ત ર િ દ્વ ર  પ્રનતબાંનધત સાંસ્ર્ ઓ દ્વ ર  ઉભ  ર્યેલ  ખતર ઓની સમીક્ષ  
કરી હતી અને તમ મ આતાંકવ દી જોડ ણો સ મે સાંબાંનધત ક યુવ હી કરવ ની જરૂરીય ત પર ભ ર મૂક્યો હતો. 
તમ મ દેશે અન્ય દેશો પર આતાંકવ દી હુમલ ઓ કરવ  મ ટે તેઓન ાં નનયાંત્રણમ ાં રહેલ  કોઇપણ પ્રદેશોનો 
ઉપયોગ ન કરવ મ ાં આવે તેની ખ તરી કરવ  મ ટ ે ત ત્ક નલક, સ તત્યપૂણુ અને બદલવ મ ાં ન આવે તેવી 
ક યુવ હી કર ેતે મ ટેની ત ત્ક નલક જરૂરરય ત પર પણ તેઓએ ભ ર મૂક્યો હતો. 
 

ભ રત અને યુરોપીયન યુનનયન ે કટ્ટરવ દ અને નહસક આત્યાંનતકત નો સ મનો કરવો, આતાંકવ દન ાં ભાંડોળનો 
સ મનો કરવો અને આતાંકવ દી દ્વ ર  ઇન્ટરનેટન ાં ઉપયોગ કરવ ની બ બતને ડ મવ  સનહત ત જેતરન ાં 
આતાંકવ દ-નવરોધી પડક રો પર દ્રનિકોણોનુાં આદ ન-પ્રદ ન કયુું હતુાં. તેઓ આ પડક રોનુાં નનર કરણ લ વવ  સહક ર 
વધ રે મજબૂત કરવ  સાંમત ર્ય  હત . સહભ ગીઓએ અમુક ચોક્કસ આતાંકવ દી જૂર્ોન ાં હોદ્દેદ રો અને 
વ્યનક્તઓ સનહત આતાંકવ દનો સ મનો કરવ  પ્રનતબાંધોને એક સ ધન તરીકે ઉપયોગ કરવ  પર પણ ચચ ુ કરી 
હતી. તેઓએ આતાંકવ દનો સ મનો કરવ ન ાં પરરઘમ ાં ભ રતીય એજન્સીઓ અને યુરોપોલ સનહતન ાં તેઓન ાં 
યુરોપીયન સમતુલ્યો વચ્ચે સહક ર વધ રવ  મ ટેન ાં મ ગો પર ચચ  ુકરી હતી. આ સાંદભુમ ાં, તેઓએ સાંગરઠત 
ગુન ઓ અને આતાંકવ દને અટક વવ  અને સ મનો કરવ મ ાં ભ રતીય અને યુરોપીયન યુનનયનની ક યદ  



અમલીકરણ એજન્સીઓને સહ યત  પ્રદ ન કરવ  યુરોપોલ અને ઇનન્ડયન સેન્રલ બ્યૂરો ઑફ ઇન્વેનસ્ટગેશન વચ્ચે 
ક યુક રી વ્યવસ્ર્ ઓ કરવ  પરની ચ લુાં વ ટ ઘ ટોને સાંદર્ભભત કરી હતી. 
 

આ સાંવ દ દ્વ ર  ફ યન નન્શયલ એક્શન ટ સ્ક ફોસુ, હ્લોબન ક ઉન્ટર ટેરરરઝમ ફોરમ જેવ  બહુપક્ષીય માંચો 
અને સાંયુક્ત ર િ ઉચ્ચ-સ્તરીય આતાંકવ દ-નવરોધી સપ્ત હ 2021 અને સાંયુક્ત ર િ વૈનવવક આતાંકવ દ-નવરોધી 
વ્યૂહરચન ની આગ મી સમીક્ષ મ ાં સનહત સાંયુક્ત ર િ (UN) મ ાં આતાંકવ દ નવરોધી સહક ર પર ચચ ુ કરવ ની 
તક પણ પ્રસ્તુત કરવ મ ાં આવી હતી. 
 

આ આતાંકવ દ-નવરોધી સાંવ દની સહ-અધ્યક્ષત  ભ રતન ાં નવદેશ માંત્ર લયન ાં આતાંકવ દ નવરોધી બ બતોન ાં સાંયુક્ત 
સનચવ શ્રી મહ વીર નસઘવી અને યુરોપીયન એક્સ્ટનુલ એક્શન સર્ભવસન ાં સુરક્ષ  નીનતન ાં નનદેશક શ્રી જોઆન્નેક ે
બ લફૂટુ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવી હતી. 
 

નવી રદલ્હી 

નવમે્બર 19, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


