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ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ, ਹ ਿੰ ਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਰੋਧ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂ  ਦੀ ਪਹ ਲੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪਰੈਸ 

ਹਬਆਨ 

8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 
ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ, ਹ ਿੰ ਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦ ੇਰੋਧ ਅਤ ੇਡੀ-ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂ  ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ 
ਬੈਠਕ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ ਹਵਖੇ  ੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱ੍ਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਸਕੱਤਰ (ਪੱ੍ਛਮ) ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਵਕਾਸ ਸਵਰੂਪ੍ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦ ੇਪੱ੍ਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਵਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਮੁ ਿੰ ਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇ  ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਸੁਹ ਰਦ ਅਤ ੇਉਸਾਰੂ ਮਾ ੌਲ ਹਵੱਚ  ੋਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਮਾਲਦੀਵ ਹਵਚਾਲੇ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇਸਬਿੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ  ੈ ਅਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ 
ਨਹਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਇਬਰਾਹ ਮ ਮੁ ਿੰ ਮਦ ਸੋਲੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ੇਠ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਹਵਚਾਲੇ ਦ ੇਦੁਵੱਲੇ ਸਬਿੰਧਾਂ ਦੀ 
ਊਰਜਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੈਮਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ।  
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਸਰ ੱਦ ਪ੍ਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦ ੇਸਾਰ ੇਰੂਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਹਵਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਹਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ 
ਅਤ ੇਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਆਪ੍ਕ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸ ੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹ ਯੋਗ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ ੇ ਜੋ਼ਰ ਹਦੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਝੇਲ ਰ ੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ 
ਦਰਪ੍ੇਸ਼੍ ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹਖਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ ੇਜੋ਼ਰ ਹਦੱਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫੌਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਤਸਦੀਕਸ਼੍ਦੁਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕਨੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤ ੇਜੋ਼ਰ 

ਹਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਿੰਟਰਲੋ  ੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੂਹਜਆਂ ਉੱਤ ੇਅੱਤਵਾਦੀ  ਮਹਲਆਂ ਲਈ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਅਹਜ  ੇ ਮਹਲਆਂ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
 

ਜੂਨ 2019 ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦਰੌਾਨ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਹਬਆਨ ਦਾ 
 ਵਾਲਾ ਹਦਿੰ ਦ ੇ ੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਹਖਆ ਨੂਿੰ  ਅੱਤਵਾਦ, ਹ ਿੰ ਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤ ੇਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼੍ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪ੍ਸ਼ੇ੍ 

ਗਿੰਭੀਰ ਖਤਹਰਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕ ੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਸੋਹਲ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਅਹਜ ੇ ਖਤਹਰਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਦ ੇ

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤ ੇਮਾਲਦੀਵ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਸਬਿੰਧ ਹਵੱਚ ਚੱੁਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 



ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਹਲਸ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਬਲਾਂ, ਕਸਟਮਜ਼, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  ੋਰ ਸਬਿੰਧਤ ਏਜਿੰਸੀਆ ਂਦਰਹਮਆਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ 
ਹ ਿੰ ਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਦ ੇ ਹਵੱਤਪ੍ੋਸ਼੍ਣ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤ ੇ ਹ ਿੰ ਸਕ 

ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਇਿੰਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਸਥਾਗਤ ਸਬਿੰਧ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਹ ਯੋਗ ਦ ੇਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਹਸ਼੍ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹਵਰੁੱ ਧ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹ ਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤ ੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇ ਹਵੱਚ 

COVID -19 ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤ ੇਹ ਿੰ ਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ੇਸ਼੍ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ  ੋਈ।  
 

ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਨੇ ਸਹ ਯੋਗ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇਸਹ ਮਤੀ ਹਦੱਤੀ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਏਜਿੰਸੀਆ ਂ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ  ੋਰ ਏਜਿੰਸੀਆ ਂ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਹਵੱਚ ਸਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ -ਰੋਧ, ਹ ਿੰ ਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤ ੇਡੀ-ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 
ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼੍ਾਮਲ  ੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਬ ੁਪੱ੍ਖੀ ਮਿੰਚਾਂ 'ਤ ੇਸਹ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕੀਤ ੇਗਏ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ ਹਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਠਹ ਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹਸਖਲਾਈ ਸ ੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਪ੍ੁਹਲਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਹਬਊਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ 
8 ਅਪਰੈਲ, 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. 


