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ఉగ్రవాద నిరోధం, హ ంసాత్మక తీవ్రవాదానిి ఎదురోోవ్డం మరియు 
డ-ిరాడికల ైజేషన ప  ై భారత్-మాలీ్దవ్ుల జాయంట్ వ్రిోంగ్ గ్రర ప్ మొదటి 
సమావశేంప ై ఉమమడి పత్రరకా పరకటన 

ఏప్రిల్ 08, 2021 

 

ఉగ్రవాద నిరోధం, హ ంసాత్మక తీవ్విాదానిి ఎదురోోవ్డం మరియు డి-రాడికల ైజేషన ప్ ై భారత్-మాలీ్దవ్ుల మధయ 
జాయంట్ వ్రిోంగ్ గ్రర ప్ మొదటి సమావేశం 08 ఏప్రిల్ 2021న నయయఢిలీ్దలో జరిగింది. భారతీయ పక్షానికి విదేశీ 
వ్యవ్హారాల మంత్రిత్వ శాఖ స కరటరీ (పశ్చిమ) శీర వికాస్ సవరూప్ నేత్ృత్వం వ్హ ంచారు అలాగే మాలీ్దవ్ుల 
పక్షానికి విదేశాంగ్ కారయదరిి శీర అబ్ుీ ల్ ఘఫూర్ మహమమద్ సారథ్యం వ్హ ంచారు. ఈ సమావేశం సుహృదాావ్ 
మరియు నిరామణాత్మక వాతావ్రణంలో జరిగింది. భారత్ మరియు మాలీ్దవ్ుల మధయ కాలపరీక్షకు త్టటు కొని 
నిలబ్డిన మంచి ఇరుగ్ుపొ రుగ్ు సంబ్ంధాలు అలాగే పధిాన మంత్రి నరేంద ిమోదీ మరియు అధయక్షుడు ఇబ్హి ం 
మహమమద్ సో లిహ్ నాయకత్వంలో మన ద్ైవపాకి్షక సంబ్ంధాలు సంత్రించుకుని శకిి, ఆశయం అలాగే సాా యక ి
ఇది సంకేత్ంగా నిలిచింది. 
 
సీమాంత్ర ఉగ్రవాదం సహా అనిి రూపాలోీ  ఉని ఉగ్రవాదానిి మరియు వ్యకతికరణలను భారత్ మరియు 
మాలీ్దవ్ులు తీవ్ంిగా ఖండించాయ అలాగే ఉగ్రవాదానిి సమగ్రంగా మరియు సరారమ ైన ధోరణితో ఎదురోోవ్డానికి 
అంత్రాా తీయ సహకారానిి బ్లోప్ేత్ం చేయాలిిన అవ్సరం ఉందని పునరుదాా టించాయ. ఐకయ రాజయసమిత్ర 
(యరఎన) ఆంక్షల కింద ఉని ఉగ్రవాద సంసాల వ్లీ త్ల త్తి త్తని ముపుులను ఇరు పక్షాలు సమీక్షించాయ 
అలాగే అనిి ఉగ్రవాద నెట్ వ్ర్ోలప్ ైనా సమిష్రు  చరయలు తీసుకోవాలిిన అవ్సరానిి ఉదాా టించాయ. ఏ దేశం కూడా 
త్మ అధీనంలోని భరభాగానిి ఇత్ర దేశాలప్ ై ఉగ్రవాద దాడులకు ఉపయోగించడం లేదని నిరాా రించే విధంగా 
అలాగే ఇలాంటి దాడులకు పాలుడిన నేరసుి లను వేగ్ంగా చటుం ముందుకు తీసుకొచేిలా అనిిదేశాలూ త్క్షణం, 
సుసరారమ ైన, ధుివీకరించదగిన, మారిడానికి వీలేీ ని అత్యవ్సర చరయలను చేపటాు లిి ఉందని నకకిోచ్పాుయ. 
 



2019 జూన లో పధిాన మంతి్ర మోదీ మాలీ్దవ్ుల పరయటన సందరాంగా జారీ చేసరన ఉమమడి పకిటనను పసిాి విసయి ... 
ఉగ్రవాదం, హ ంసాత్మక తీవ్ివాదం మరియు రాడికల ైజేషన కారణంగా ఈ పాింత్ంలో శాంత్ర మరియు భదతి్లకు 
త్ల త్తి త్తని తీవ్మి ైన ముపుులను ఇరు పక్షాలు గ్ురిించాయ. ఇలాంటి ముపుులను ఎదురకోనేందుకు 
అధయక్షుడు సో లిహ్ పభిుత్వం అనుసరిసుి ని సుసుషు దృష్రుతో కూడిన వెైఖరిని అలాగే ఈ విషయంలో మాలీ్దవ్ులు 
చేపటిున పటిషుమ ైన చరయలను భారత్ కొనియాడింది. 
 
రాడికల ైజేషన మరియు హ ంసాత్మక తీవ్విాదానిి ఎదురోోవ్డం, ఉగ్రవాదానికి ఆరిాక సహాయానికి అడుు కటు 
వేయడం, ఉగ్రవాదం మరియు హ ంసాత్మక తీవ్విాదానికి ఇంటరనిట్ ను ఉపయోగించడానిి నిరోధించడం, 
పో ల్దసులు, భదతిా దళాలు, కసుమ్సి, ఇమిమగేరషన మరియు ఇత్ర సంబ్ంధిత్ ఏజనన్సిల మధయ సమాచార 
మారిుడి, సామరాయ నిరామణం మరియు సంసాా గ్త్ అనుసంధానత్లను నెలకొలుడం సహా ఉగ్రవాదానిి ఎదురకోనే 
విషయంలో వివిధ రంగాలోీ  సహకారంప్ ై ఇరు పక్షాలు అభిపాియాలను పంచుకునాియ. అదేవిధంగా, మాదక 
దవిాయలు మరియు డగి్ి అకరమ రవాణాకు వ్యత్రరేకంగా ద్ైవపాకి్షక సహకారానిి ప్ ంపొ ందించుకోవ్డంప్ ై ఇరు 
పక్షాలు అభిపాియాలను పంచుకునాియ. కోవిడ్-19 మహమామరి కారణంగా ఉగ్రవాదం, రాడికల ైజేషన మరియు 
హ ంసాత్మక తీవ్విాదానిి ఎదురకోనే విషయంలో త్ల తి్రన సవాళీ్ప్ ై కూడా ఈ సమావేశంలో చరిలు జరిగాయ. 
 
మాలీ్దవ్ులకు చ్ందిన భదతి్ మరియు దరాయపుి  సంసాలు ఇత్ర సంబ్ంధిత్ ఏజనన్సిలకు సహాయం మరియు 
సామరాయ నిరామణం సహా సహకారానిి బ్లోప్ేత్ం చేసుకోవ్డానికి, అదేవిధంగా ఉగ్రవాద నిరోధం, హ ంసాత్మక 
తీవ్విాదానిి ఎదురోోవ్డం మరియు నివారించడం అలాగే అలాగే డి-రాడికల ైజేషన రంగాలోీ  అత్తయతి్మ 
విధానాలను పంచుకోవ్డం మరియు భాగ్సావమాయనికి ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయ. బ్హుళ్పక్ష వేదికలోీ  
సహకారంప్ ై కూడా ఇరు పక్షాలు చరిించాయ. 
 
నయయఢలీి్దలో విడిది సందరాంగా మాలీ్దవ్ుల పతి్రనిధి బ్ృందం నేషనల్ స కూయరిటీ గార్ు మరియు బ్రయరో ఆఫ్ పో ల్దస్ 
రీస ర్ి అండ్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ను కూడా సందరిించనుంది. 
 
నయూఢిలీ్ద 
ఏపరరల్ 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. 


