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12ನೇ ಭಾರತ-ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಮಾತುಕತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರರಕಾ ಪರಕಟಣೆ 

ನವಂಬರ್ 19, 2020 

 

ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ (ಇಯು) ನಡುವಿನ 12ನೇ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ವಿರ ೇಧಿ 

ಸಂವಾದವನುು 19 ನವಂಬರ್ 2020 ರಂದು ವರ್ುುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ಳ ಮ ಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂವಾದವು 

ಭಾರತ- ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಕಾಯುತಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತವದ ಈ ಪರಮುಖ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಕಟ 

ಸಹಕಾರ ಹಾಗ್  ಸಮನವಯವನುು ಕಾಪಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತುು. ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ 

ಯ ನಿಯನ್ ಎರಡ  ಭಯೇತ್ಾಾದನ ವಿರುದಧದ ಹ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಸಾರ ಬಂಬಲ್ಲಸಲು ನಿರ್ುರಿಸಿದವು. 

 

ಗ್ಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೇತ್ಾಾದನಗೆ ಹುಸಿ ಭಯೇತ್ಾಾದಕರನುು ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರಯ 

ಭಯೇತ್ಾಾದನಯನುು ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಒಕ ೆಟ ತ್ರೇವರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಯುರ ೇಪಿಯನ್ 

ಯ ನಿಯನ್ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೇಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿಯನುು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಮತುು 

ಸಂತರಸುರ ಕುಟುಂಬಗ್ಳಿಗೆ ಸಂತ್ಾಪ ಸ ಚಿಸಿದೆ. ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಒಕ ೆಟವು 26/11 ಮುಂಬೈ, ಪಠಾಣ್ ಕ್ಕ ೇಟ್ 

ಮತುು ಪುಲಾವಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿಯನುು ಖಂಡಿಸಿ ಪುನರುರ್ಚರಿಸಿತು ಮತುು 

ಭಯೇತ್ಾಾದನ ವಿರುದಧದ ಹ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಮತುು ಸಕಾುರಕ್ಕೆ ತನು ಬಂಬಲವನುು 

ಪುನರುರ್ಚರಿಸಿತು. ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಭಯೇತ್ಾಾದನಯನುು ಸಮಗ್ರ ಮತುು ನಿರಂತರ 

ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರವನುು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗ್ತಯವನುು ಒತ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಹಂಸ 

ಮತುು ಭಯೇತ್ಾಾದನ ಕೃತಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗ್ಳನುು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖಯ ಎಂದು ಅವರು 

ಪುನರುರ್ಚರಿಸಿದರು. 

 

ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ವಹಸಿದವರು ವಿಶವಸಂಸೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಟಟ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ಸಂಘಟನಗ್ಳಿಂದ 

ಹ ರಹ ಮುುವ ಬದರಿಕ್ಕಗ್ಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದರು ಮತುು ಎಲಾಿ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ಜಾಲಗ್ಳ ವಿರುದಧ ಕಠಿಣ ಕರಮ 

ಕ್ಕೈಗೆ ಳುಳವ ಅಗ್ತಯವನುು ಒತ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರ ದೆೇಶಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲನ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ತಮು 

ನಿಯಂತರಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಪರದೆೇಶವನುು ಬಳಸದಂತೆ ನ ೇಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಎಲಾಿ ದೆೇಶಗ್ಳು ತಕ್ಷಣದ, ಶಾಶವತ 

ಮತುು ಕಠಿಣ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೆ ಳುಳವ ಅಗ್ತಯವನುು ಅವರು ಒತ್ರು ಹೇಳಿದರು. 

 

ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಒಕ ೆಟವು ಆಮ ಲಾಗ್ರತೆ ಮತುು ಹಂಸಾತುಕ ಉಗ್ರವಾದವನುು ಎದುರಿಸುವುದು, 

ಭಯೇತ್ಾಾದನಗೆ ರ್ನಸಹಾಯವನುು ಸೆಗಿತಗೆ ಳಿಸುವುದು ಮತುು ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ರ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗ್ಳಿಗೆ ಇಂಟನುಟ್ 

ಬಳಕ್ಕಯನುು ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಸುುತ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ-ವಿರ ೇಧಿ ಸವಾಲುಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪಾರಯಗ್ಳನುು 

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡವು. ಈ ಸವಾಲುಗ್ಳನುು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಒಪಿಾದರು. 

ಕ್ಕಲವು ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ಗ್ುಂಪುಗ್ಳು ಮತುು ಭಯೇತ್ಾಾದಕರ ಹಸರನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಭಯೇತ್ಾಾದನಯನುು 

ಎದುರಿಸುವ ಸಾರ್ನವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗೆೆ ಭಾಗ್ವಹಸುವವರು ರ್ಚಿುಸಿದರು. ಭಯೇತ್ಾಾದನ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಿ 



ರ್ಚೆುಯನುು ಮುನುಡೆಸಲು ಭಾರತ್ರೇಯ ಏಜೆನಿಿಗ್ಳು ಮತುು ಯುರ ೇಪ ೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಯುರ ೇಪಿಯನ್ 

ಸಹವತ್ರುಗ್ಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನುು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾಗ್ುಗ್ಳನುು ಅವರು ರ್ಚಿುಸಿದರು. ಈ ಸನಿುವೇಶದಲ್ಲಿ, 

ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾರ್ ಮತುು ಭಯೇತ್ಾಾದನಯನುು ತಡೆಗ್ಟಟಲು ಮತುು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ್ರೇಯ ಮತುು 

ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಕಾನ ನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುರ ೇಪಾಲ್ ಮತುು 

ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಟರಲ್ ಬ ಯರ ೇ ಆಫ್ ಇನವಸಿಟಗೆೇಷ್ಟ್ನ್ ನಡುವ ನಡೆಯುತ್ರುರುವ ಸಂವಾದವನುು ಅವರು 

ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿದಾಾರ. 

 

ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ಟ್ನ್  ಹೈ-ಲ್ವಲ್ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ವಾರ 2021 ಮತುು ವಿಶವಸಂಸೆಯ ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಭಯೇತ್ಾಾದನ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರರಯಾ ಕಾಯುಪಡೆ, ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ವೇದಿಕ್ಕ ಮತುು ವಿಶವಸಂಸೆ (ಯುಎನ್) 

ನಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷಿೇಯ ವೇದಿಕ್ಕಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭಯೇತ್ಾಾದನ-ನಿಗ್ರಹದ ಸಹಕಾರವನುು ರ್ಚಿುಸಲು ಈ ಮಾತುಕತೆ 

ಅವಕಾಶವನುು ಒದಗಿಸಿತು. - ವಿರ ೇಧಿ ತಂತರದ ಮುಂಬರುವ ವಿಮರ್ಶುಯನುು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಯೇತ್ಾಾದನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂವಾದವನುು ಭಾರತದ ವಿದೆೇಶಾಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾಯುದಶಿು (ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ 

ವಿರ ೇಧಿ) ಶಿರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗಿವ ಮತುು ಯುರ ೇಪಿಯನ್ ಬಾಹಯ ಕ್ರರಯಾ ಸೇವಯ ಭದರತ್ಾ ನಿೇತ್ರಯ 

ನಿದೆೇುಶಕರಾದ ಶಿರೇಮತ್ರ ಜೆ ನುಕ್ಕ ಬಾಲಫಟ್ು ವಹಸಿದಾರು. 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ನವಂಬರ್ 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. 


