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ଆତଙ୍କବାଦ, ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବିଂ କଟୁ୍ଟରତାର ମକୁାବ ଲା କର ବା ନ ମନ୍ତେ ଗଠ ତ 
ଭାରତ-ମାଳଦ୍ୱୀପ ମ ଳ ତ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ନ୍ତବୈଠକ ଉପନ୍ତର ମ ଳ ତ ନ୍ତପ୍ରସ 
ବ ଜ୍ଞପ୍ତ  
ଏପ୍ର ଲ 08, 2021 
 
ଆତଙ୍କବାଦ, ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବିଂ କଟୁ୍ଟରତାର ମୁକାବ ଲା କର ବା ନ ମନ୍ତେ ଭାରତ ଏବିଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଗଠ ତ ମ ଳ ତ 
କାର୍ଯ୍ୟନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ନ୍ତବୈଠକ 8 ଏପ୍ର ଲ 2021 ନ୍ତର ନୂଆଦ ଲ୍ଲୀଠାନ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠ ତ ନ୍ତହାଇଥିଲା। ଏହ  ନ୍ତବୈଠକନ୍ତର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ ନ ଧି 
ଦଳର ନ୍ତନତୃତ୍ୱ ନ୍ତବୈନ୍ତଦଶ କ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚ ବ (ପଶ୍ଚ ମ) ଶ୍ରୀ ବ କାଶ ସ୍ଵରୂପ ଏବିଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦଳର ନ୍ତନତୃତ୍ୱ ନ୍ତବୈନ୍ତଦଶ କ 
ସଚ ବ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଘଫୁର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ନ୍ତନଇଥିନ୍ତଲ। ଏକ ଆେର କ ଏବିଂ ଗଠନମୂଳକ ବାତାବରଣନ୍ତର ଏହ  ନ୍ତବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠ ତ 
ନ୍ତହାଇଥିଲା ର୍ଯାହା ଭାରତ ଏବିଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ପରୀକ୍ଷ ତ ତଥା ଉତ୍ତମ ପନ୍ତ ାଶୀ ସମ୍ପକ୍ ଏବିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ତରନ୍ଦ୍ର 
ନ୍ତମାଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ  ଇବ୍ରାହ ମ ମହମ୍ମଦ ନ୍ତସାଲ ହଙ୍କ ନ୍ତନତୃତ୍ୱନ୍ତର ଆମର ଦ୍ୱ ପାକ୍ଷ କ ସମ୍ପକ୍ ହାସଲ କର ଥିବା ଶକ୍ତ , ଅଭ ଳାଷ ଏବିଂ 
ଶ ଖରର ପ୍ରତୀକ। 
 
ଭାରତ ଏବିଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସନ୍ତମତ ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ରୂପ ତଥା ପ୍ରକଟକୁ ଦୃଢ ନ ନ୍ଦା କର ଥିନ୍ତଲ ଏବିଂ 
ଆତଙ୍କବାଦର ବୟାପକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଢଙ୍ଗନ୍ତର ମୁକାବ ଲା କର ବା ପାଇଁ ଆେର୍୍ାତୀୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ସୁଦୃଢ କର ବା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ତରାପ 
କର ଥିନ୍ତଲ। ର୍ାତ ସିଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ ବନ୍ଧ ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟ  ନ୍ତହାଇଥିବା ବ ପଦକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା କର ଥିନ୍ତଲ 
ଏବିଂ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନ୍ତନଟାାକ୍ ବ ନ୍ତରାଧନ୍ତର ମ ଳ ତ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶୟକତା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ତରାପ କର ଥିନ୍ତଲ। ଅନୟ 
ନ୍ତଦଶ ଉପନ୍ତର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ନ ୟନ୍ତ୍ରଣନ୍ତର ଥିବା ନ୍ତକୌଣସ  ଅଞ୍ଚଳ ବୟବହାର ନନ୍ତହବାକୁ ନ୍ତଦବା ତଥା 
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ତ କର ବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନ୍ତଦଶ ତୁରେ, ନ ରେର, ର୍ଯାଞ୍ଚନ୍ତର୍ଯାଗୟ ଏବିଂ ଅପର ବତ୍ତ୍ନୀୟ 
କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ବା ର୍ରୁରୀ ନ୍ତବାଲ  ନ୍ତସମାନ୍ତନ ମତ ନ୍ତଦଇଥିନ୍ତଲ। 
 
ରୁ୍ନ 2019 ନ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ତମାଦୀଙ୍କ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟନ୍ତର ର୍ାର  କରାର୍ଯାଇଥିବା ମ ଳ ତ ବ ବୃତ୍ତ କୁ ଉନ୍ତଲ୍ଲଖ କର  ଆତଙ୍କବାଦ, 
ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବିଂ କଟୁ୍ଟରତା ଏହ  ଅଞ୍ଚଳର ଶାେ  ଏବିଂ ନ ରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟ  କର ଥିବା ବ ପଦକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚ ହ୍ନଟ କର ଥିନ୍ତଲ। 



ଏହ  ବ ପଦକୁ ପ୍ରତ ହତ କର ବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ  ନ୍ତସାଲ ହ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ଆର୍ଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭ ମୁଖୟ ଏବିଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱାରା ଏହ  
ଦ ଗନ୍ତର ନ ଆର୍ଯାଇଥିବା ନ୍ତଠାସ୍ ପଦନ୍ତକ୍ଷପକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶିଂସା କର ଛ । 
 
ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବ ଲା ତଥା ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦର ବ ନ୍ତରାଧ କର ବା, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଥକି ସହାୟତାର ମୁକାବ ଲା କର ବା, 
ଆତଙ୍କବାଦ ତଥା ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ତନଟର ବୟବହାରକୁ ନ୍ତରାକ ବା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ  ଏବିଂ ନ୍ତପାଲ ସ, 
ସୁରକ୍ଷା ବଳ, କଷ୍ଟମସ, ଇମ ନ୍ତଗ୍ରସନ ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ସିଂପକୃ୍ତ ସିଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟନ୍ତର ଆନୁଷ୍ଠାନ କ ସିଂନ୍ତର୍ଯାଗ ସ୍ଥାପନ ଭଳ  ବ ଭ ନ୍ନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 
ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବ ନ ମୟ କର ଥିନ୍ତଲ। ଏତଦବୟତୀତ ନ ଶା କାରବାର ତଥା ନ୍ତଚାରା ଡ୍ରଗ୍ କାରବାର ବ ନ୍ତରାଧନ୍ତର 
ଦ୍ୱ ପାକ୍ଷ କ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ବୃଦ୍ଧ  ଉପନ୍ତର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବ ନ ମୟ କର ଥିନ୍ତଲ। ଆତଙ୍କବାଦ, କଟୁ୍ଟରତା ଏବିଂ ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦର 
ମୁକାବ ଲା କର ବା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକାଭ  -19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟ  ନ୍ତହାଇଥିବା ସମସୟା ବ ଷୟନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 
 
ଦ୍ୱ ପାକ୍ଷ କ ସହନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ମର୍ବୁତ କର ବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ନ୍ତହାଇଥିନ୍ତଲ ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ମାଳଦ୍ୱୀପର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ 
ପ୍ରବତ୍ତ୍ନକାରୀ ସିଂସ୍ଥା ତଥା ଅନୟାନୟ ସିଂପକୃ୍ତ ସିଂସ୍ଥାଗୁ  କ ପାଇଁ ସହାୟତା ତଥା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ  ଏବିଂ ଆତଙ୍କବାଦ, ହ ିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ 
ନ୍ତରାକ ବା ଏବିଂ ଏହାର ମୁକାବ ଲା କର ବା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ଏବିଂ ସନ୍ତବ୍ାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନନ୍ତର ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଦ  
ଅେଭୁ୍କ୍ତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚନ୍ତର ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ଉପନ୍ତର ଆନ୍ତଲାଚନା କର ଥିନ୍ତଲ। 
 
ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତ ନ ଧୀ ଦଳ ନୂଆଦ ଲ୍ଲୀନ୍ତର ରହଣ  ସମୟନ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗା ୍ ଏବିଂ ନ୍ତପାଲ ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବିଂ ବ କାଶ ବୁୟନ୍ତରାର 
ତାଲ ମ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ପର ଦଶ୍ନ କର ନ୍ତବ। 
 
ନୂଆଦ ଲ୍ଲୀ 
ଏପ୍ର ଲ 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. 


