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આતકંવાદનો સામનો કરવા, હ િંસક ઉગ્રવાદ અટકાવવા અને 
કટ્ટરપથંને ઘટાડવા અંગે ભારત-માલહદવની સયંકુ્ત કાર્યકારી 
જૂથની પ્રથમ બેઠક અંગે સયંકુ્ત અખબારી ર્ાદી 
  8 એપ્રપ્રલ, 2021 
 
ભારત અને માલદિવ વચ્ચે આતકંવાિનો સામનો કરવા, દ િંસક ઉગ્રવાિને અટકાવવા અને કટ્ટરપથંન ે
ઘટાડવા માટે 8મી એપ્રિલ,2021ના રોજ સયંકુ્ત કાર્યકારી જૂથની િથમ બેઠક ર્ોજાઈ  તી. 
 

પ્રવિેશ મતં્રાલર્મા ં સચચવ (પપ્રિમ) શ્રી પ્રવકાસસ્વરૂપના વડપણમા ંભારતીર્ પક્ષે આ બેઠકમા ં ભાગ 
લીધો  તો, જ્ર્ારે માલદિવ પક્ષનુ ં નૈતતૃ્વ પ્રવિેશ સચચવ અબ્દુલ ગફૂર મો મ્મિે કયુું  ત ુ.ં બને્ન િેશ 
વચ્ચ ેઆ બેઠક મૈત્રીપણૂય અને રચનાત્મક મા ોલમા ંર્ોજાઈ  તી. ભારત અને માલદિવ પડોશી િેશો વચ્ચે 
ખબૂ જ સારા સબંધં છે. િધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોિી તથા રાષ્ટ્રપપ્રત ઈબ્રાદ મ મો મ્મિ સોચલ ના વડપણ  ઠેળ આપણા 
સબંધંોમા ંઉજાય, મ ત્વકાકં્ષાને વેગ મળ્ર્ો છે તેમ જ સબંધંો નવી ઉંચાઈ પર પ ોંચ્ર્ા છે. 
 

ભારત અને માલદિવે સર િ પારના આતકંવાિ સદ તના આતકંવાિના તમામ સ્વરૂપની આકરી ટીકા 
કરી  તી. બન્ને િેશોએ આતકંવાિ સામે લડવા સવયગ્રા ી અને ટકાઉ પદ્ધપ્રતથી આંતરરાષ્ટ્રીર્ સ કારન ે
મજબતૂ કરવા પર ભાર મકુ્યો  તો. સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર (UN) દ્વારા જે આતકંવાિી સગંઠનો પર િપ્રતબધં 
મકુવામા ંઆવ્ર્ા છે તેમની તરફથી ર લેા જોખમ અંગે પણ બન્ને િેશો દ્વારા સપ્રમક્ષા કરવામાઆંવી  તી 
અને તમામ આતકંવાિી નેટવકય સામે કડક પગલા ંભરવાની જરૂદરર્ાત પર ભાર મકુ્યો  તો. તમામ 
િેશો પોતાના ભૌગોચલક િિેશો અને સર િનો અન્દ્ર્ િેશો પર આતકંવાિી હુમલા કરવા ઉપર્ોગ ન 
કરવામા ંઆવે તેની ખાતરી કરવા તાત્કાચલક કડક પગલા ં ભરે અને આ િકારના હુમલા કરનારા 
ગનેુગારો સામે કાર્યવા ી કરી ન્દ્ર્ાર્ મળે તે સપુ્રનપ્રિત કરવા પર પણ ભાર મકુ્યો  તો. 
 

જૂન,2019મા ંિધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોિી માલદિવના િવાસ પર ગર્ા  તા તે િરપ્રમર્ાન જા રે કરવામા ં



આવેલા સયંકુ્ત પ્રનવેિનને ટાકંી બને્ન િેશોએ આ પ્રવસ્તારમા ંશાપં્રત તથા સરુક્ષા આતકંવાિનો સામનો 
કરવા, દ િંસક ઉગ્રવાિને અટકાવવા અને કટ્ટરપથંને ઘટાડવા તેમની તરફથી ર લેા મ ત્વના જોખમોની 
ઓળખ કરી  તી. 
 

બન્ને પક્ષોએ કટ્ટરતાનો સામનો કરવા, દ િંસક ઉગ્રવાિ, આતકંવાિને મળતા ભડંોળ સામે લડવા, 
આતકંવાિ માટે ઈન્દ્ટનટેના ઉપર્ોગને અટકાવવા તથા દ િંસક કટ્ટરતા સામે લડવા, માદ તીનુ ંઆિાન 
િિાન કરવા અને પોલીસ, સરુક્ષા િળો, કસ્ટમ્સ, ઈપ્રમગે્રશન અને અન્દ્ર્ સબંપં્રધત એજન્દ્સીઓ વચ્ચે 
ક્ષમતા પ્રનમાયણ તથા સસં્થાગત જોડાણો કરવા સદ ત પ્રવપ્રવધ કે્ષત્રમા ંસ કાર કરવા પ્રવચારોનુ ંઆિાન-
િિાન કયુું  ત ુ.ં આ ઉપરાતં બને્ન િેશોએ માિક પિાથો અને ડ્રગ્સની  રેાફેરી સામે દ્વદ્વપક્ષીચ સ કારને 
વધારવા અંગે પણ ચચાય-પ્રવચારણા કરી  તી. આતકંવાિ, કટ્ટરપથંી અને દ િંસક ઉગ્રવાિ સામેની 
લડાઈમા ંકોપ્રવડ-19ની મ ામારીએ કેવા પડકારોનુ ંસર્જન કયુું છે તે અંગે પણ ચચાય કરી  તી. 
 

બને્ન પક્ષો દ્વદ્વપક્ષી સ કાર મજબતૂ કરવા સ મત થર્ા  તા, સરુક્ષા તથા કાર્િાનો અમલ કરતી 
એજન્દ્સીઓ અને માલદિવની અન્દ્ર્ એજન્દ્સીઓ સાથે સ કાર કેળવવા અને ક્ષમતાનુ ં પ્રનમાયણ કરવા 
તથા આતકંવાિ સામે લડવા, દ િંસક ઉગ્રવાિ અને કટ્ટરપથંીઓનો સામનો કરવાનો સમાવેશ થાર્ છે. 
બહુપક્ષીર્ મચંોમા ંસ કાર કરવા અંગે પણ બન્ને પક્ષોએ ચચાય કરી  તી. 
 

માલદિવનુ ંિપ્રતપ્રનપ્રધ મડંળ નેશનલ પ્રસક્યદુરટી ગાડયની તાલીમ સપુ્રવધા તથા દિલ્ ીમા ં તેમના રોકાણ 
િરપ્રમર્ાન બ્યરુો ઓફ પોલીસ દરસચય એન્દ્ડ ડેવલપમેન્દ્ટની પણ મલુાકાત લેશ.ે 
 

નવી હદલ્ ી 
08 એપ્રપ્રલ,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. 


