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ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಹಿಂಸಪತ್ಮಕ ಉಗ್ರಗಪಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಡಿ-
ರಪಡಿಕಲೆೈಸೆೋಶನ್ ಕತರಿತ್ತ ಭಪರತ್-ಮಪಲ್ಡೋವ್ಸ್ ಜಿಂಟಿ ಕಪರ್ಯ ಸಮೂಹದ 
ಮೊದಲ ಸಭೆರ್ಲ್ಿ ಜಿಂಟಿ ಪತ್ರರಕಪ ಪರಕಟಣೆ 
ಏಪ್ರಿಲ್ 08, 2021 

 

ಭಾರತ ಮತತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಡತವಿನ ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ, ಹಿಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ಿವಾದ ಮತತು ಡಿ-ರಾಡಿಕಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಕತರಿತ 
ಜಿಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮೂಹದ ಮೊದಲ ಸಭೆ 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದತ ನವದೆಹಲ್ರ್ಲ್ ಿ ನಡೆಯಿತತ. ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ್ 
ವಯವಹಾರಗ್ಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಶ್ರ್ಶ)ಮನ ನೆೀತ್ತವ ವಹದ್ದುರತ. , ರ್ಶಿೀ ವಿಕಾಸ್ ಸವರೂಪ್ ಮತತು 
ಮಾಲ್ಡೀವಿರ್ನ್ ತಿಂಡವನತು ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ಶಿೀ ಅಬ್ತುಲ್ ಗ್ಫೂರ್ ಮೊಹಮಮದ್ ನೆೀತ್ತವ ವಹದ್ದುರತ. 
ಭಾರತ ಮತತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಡತವಿನ ಸಮರ್-್ರಿೀಕ್ಷಿತ ಮತತು ಉತುಮ ನೆರೆಹೊರೆರ್ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಗ್ಳನತು ಮತತು ್ಿಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿ ನರೆೀಿಂದಿ ಮೊೀದಿ ಮತತು ಅಧಯಕ್ಷ ಇಬ್ಾಿಹಿಂ ಮೊಹಮಮದ್ ಸೊಲ್ಹ್ ರವರ ನೆೀತ್ತವದಲ್ಿ ನಮಮ ದಿವ್ಕ್ಷಿೀರ್ 
ಸಿಂಬ್ಿಂಧಗ್ಳು ್ಡೆದತಕೊಿಂಡ ಶಕ್ತು, ಮಹತ್ಾವಕಾಿಂಕ್ಷೆ ಮತತು ್ಿಮಾಣವನತು ಸಿಂಕೆೀತಿಸತವ ಸೌಹಾದಯರ್ತತ ಮತತು 
ರಚನಾತಮಕ ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತತ. 

 

ಭಾರತ ಮತತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಭಯೀತ್ಾಾದನೆರ್ನತು ಗ್ಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ ಸೆೀರಿದಿಂತ್ೆ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿರ್ ಮತತು 
ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ್ಳಲ್ಿ ತಿೀವಿವಾಗಿ ಖಿಂಡಿದ್ತತ ಮತತು ಭಯೀತ್ಾಾದನೆರ್ನತು ಸಮಗ್ಿ ಮತತು ನಿರಿಂತರ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಿ ಎದತರಿಸಲತ 
ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಸಹಕಾರವನತು ಬ್ಲ್ಡಿಸತವ ಅಗ್ತಯವನತು ಒತಿುಹೆೀಳಿತತ. ರ್ತಎನ್ ನಿಬ್ಯಿಂಧದಲ್ಿರತವ ಭಯೀತ್ಾಾದಕ 
ಘಟಕಗ್ಳು ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಬ್ೆದರಿಕೆಗ್ಳನತು ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರತ ್ರಿರ್ಶೀಲ್ದ್ದರತ ಮತತು ಎಲಾಿ ಭಯೀತ್ಾಾದಕ 
ಜಾಲಗ್ಳ ವಿರತದಧ ಸಿಂಘಟಿತ ಕಿಮಗ್ಳ ಅಗ್ತಯವನತು ಒತಿು ಹೆೀಳಿದರತ. ಇತರ ದೆೀಶಗ್ಳ ಮೀಲ್ನ ಭಯೀತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿಗೆ 
ತಮಮ ನಿರ್ಿಂತಿಣದಲ್ಿರತವ ಯಾವುದೆೀ ್ಿದೆೀಶವನತು ಬ್ಳಸದಿಂತ್ೆ ನೊೀಡಿಕೊಳಳಲತ ಮತತು ಅಿಂತಹ ದಾಳಿರ್ 
ದತಷ್ಕರ್ಮಯಗ್ಳನತು ತವರಿತವಾಗಿ ನಾಯರ್ಕೆಕ ತರಲತ ಎಲಾ ಿ ದೆೀಶಗ್ಳು ತಕ್ಷಣದ, ನಿರಿಂತರ, ್ರಿರ್ಶೀಲ್ಸಬ್ಹತದಾದ ಮತತು 
ಬ್ದಲಾಯಿಸಲಾಗ್ದ ಕಿಮ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವ ತತತತಯ ಅಗ್ತಯವನತು ಅವರತ ಒತಿುಹೆೀಳಿದಾುರೆ. 

 

ಜೂನ್ 2019 ರಲ್ಿ ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೊೀದಿರ್ವರತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದ ಸಿಂದಭಯದಲ್ಿ ಹೊರಡಿದ್ದ ಜಿಂಟಿ 
ಹೆೀಳಿಕೆರ್ನತು ಉಲೆಿೀಖಿದ್, ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ, ಹಿಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ಿಗಾರ್ಮತವ ಮತತು ಆಮೂಲಾಗಿಿೀಕರಣವು ಈ ್ಿದೆೀಶದಲ್ ಿ



ಶಾಿಂತಿ ಮತತು ಭದಿತ್ೆಗೆ ಒಡತಡವ ನಿರ್ಾಯರ್ಕ ಬ್ೆದರಿಕೆಗ್ಳನತು ಎರಡು ್ಕ್ಷಗ್ಳು ಗ್ತರತತಿದ್ವೆ. ಇಿಂತಹ ಬ್ೆದರಿಕೆಗ್ಳನತು 
ಎದತರಿಸಲತ ಅಧಯಕ್ಷ ಸೊೀಲ್ಹ್ ಸಕಾಯರ ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಸಾಷ್ಟ ನಿಲತವು ಮತತು ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೆೈಗೊಿಂಡ ದ್ಢವಾದ 
ಕಿಮಗ್ಳನತು ಭಾರತ ಪ್ಿಶಂಸಿದ್ದೆ. 

 

ಆಮೂಲಾಗಿಿೀಕರಣ ಮತತು ಹಿಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ಿವಾದವನತು ಎದತರಿಸತವುದತ, ಭಯೀತ್ಾಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸತ ನಿೀಡತವುದತ, 
ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ ಮತತು ಹಿಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ಿಗಾರ್ಮತವಕಾಕಗಿ ಅಿಂತಜಾಯಲ ಶೆ ೀಷ್ರ್ೆರ್ನತು ತಡೆರ್ತವುದತ, ಮಾಹತಿ ಹಿಂಚಿಕೆ, 
ಸಾಮರ್ಥಯಯ ವ್ದಿಧ ಮತತು ಸಾಿಂದ್ಿಕ ಸಿಂ್ಕಯಗ್ಳನತು ಸಾಪಿ್ರಸತವುದತ ಸೆೀರಿದಿಂತ್ೆ ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ ನಿಗ್ಿಹ ಕ್ಷೆೀತಿದಲ್ ಿ
ಸಹಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೀತಿಗ್ಳ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರತ ಅಭಿಪ್ಾಿರ್ಗ್ಳನತು ವಿನಿಮರ್ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರತ. ಪೊಲ್ೀಸ್, 

ಭದಿತ್ಾ ್ಡೆಗ್ಳು, ಕಸಟಮ್ಸ್, ವಲಸೆ ಮತತು ಇತರ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿತ ಏಜೆನಿ್ಗ್ಳ ನಡತವೆ. ಇದಲಿದೆ, ಮಾದಕ ದಿವಯ ಮತತು 
ಮಾದಕವಸತು ಕಳಳಸಾಗ್ರ್ೆ ವಿರತದಧ ದಿವ್ಕ್ಷಿೀರ್ ಸಹಕಾರವನತು ಹೆಚಿ)ಸತವ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡು ್ಕ್ಷಗ್ಳು ಅಭಿಪ್ಾಿರ್ಗ್ಳನತು 
ವಿನಿಮರ್ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡವು. COVID-19 ಸಾಿಂಕಾಿರ್ಮಕ ರ  ೋಗವು ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ, ಆಮೂಲಾಗಿಿೀಕರಣ ಮತತು 
ಹಿಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ಿವಾದವನತು ಎದತರಿಸಲತ ್ಿಸತುತ್ಡಿದ್ದ ಸವಾಲತಗ್ಳಿಿಂದ ಚಚೆಯಗ್ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತತ. 

 

ಭದಿತ್ೆ ಮತತು ಕಾನೂನತ ಜಾರಿ ಸಿಂಸೆಿಗ್ಳಿಗ  ಮತತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನ ಇತರ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿತ ಏಜೆನಿ್ಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮತತು 
ಸಾಮರ್ಥಯಯವನತು ಹೆಚಿ)ಸತವ ಸಹಕಾರವನತು ಬ್ಲ್ಡಿಸಲತ ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರತ ಒಪ್ರಾಕೊಿಂಡರತ ಹಾಗ  ಭಯೀತ್ಾಾದನೆ 
ನಿಗ್ಿಹದ ಕ್ಷೆೀತಿಗ್ಳಲ್ಿ ಸಹಯೀಗ್ ಮತತು ಉತುಮ ಅಭಾಯಸಗ್ಳ ವಿನಿಮರ್, ಹಿಂಸಾಚಾರವನತು ತಡೆಗ್ಟತಟವುದತ ಮತತು 
ಎದತರಿಸತವುದತ ಉಗ್ಿವಾದ ಮತತು ಡಿ-ಆಮೂಲಾಗಿಿೀಕರಣ. ಬ್ಹತ್ಕ್ಷಿೀರ್ ವೆೀದಿಕೆಗ್ಳಲ್ ಿ ಸಹಕಾರದ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡೂ 
ಕಡೆರ್ವರತ ಚಚಿಯದ್ದರತ. 

 

ಮಾಲ್ಡೀವಿರ್ನ್ ನಿಯೀಗ್ವು ನವದೆಹಲ್ರ್ಲ್ಿ ತಿಂಗಿದಾುಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಭದಿತ್ಾ ದ್ಬ್ಬಿಂದಿ ಮತತು ಪೊಲ್ೀಸ್ ಸಿಂಶೆ ೀಧನೆ 
ಮತತು ಅಭಿವ್ದಿಧ ಬ್ೂಯರೊೀದ ತರಬ್ೆೀತಿ ಸೌಲಭಯಗ್ಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಲ್ದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ 

ಏಪ್ರರಲ್ 08, 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. 


