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12 മത് ഇന്ത്യ -യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയൻ തീവ്രരോദരിരുദ്ധ ചർച്ചകളുമോയി
ബന്ധപ്പെട്ട പ്വ്ത വ്പ്സ്തോരന
നരംബർ 19, 2020
ഇന്ത്യയ്ക്ും യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനും ഇടയിലുള്ള 12 മത് തീവ്രരോദ രിരുദ്ധ ചർച്ചകൾ
2020 നരംബർ 19 നു രിർചവലോയി നടന്നു.ഇന്ത്യ - ഇ യു നയതവ്ന്ത് പ്ങ്കോളിത്തത്തിപ്പല ഈ
വ്പ്ധോന

ഡൗതയത്തിപ്പല

സഹകരണരും

ഏറകോപ്നരും

രർധിെി്ുന്നതിനുള്ള

അരസരമോയിരുന്നു ഇത്. തീവ്രരോദറത്തോട് റപ്ോരോടുന്നതിനോയി ഇന്ത്യയും യൂറ ോപ്യൻ
യൂണിയനും പ്രസ്പ്ര പ്ിന്ത്ുണ വ്പ്ഖ്യോപ്ിച്ചു.
തീവ്രരോദത്തിന്പ്പ

എലലോ രൂപ്ങ്ങപ്പളയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രരോദത്തിന് തീവ്രരോദ

റവ്പ്ോക്സികൾ

ഉപ്റയോഗി്ുന്നതുൾപ്പെപ്പടയുള്ള

എലലോ

തരത്തിലുള്ള

ആരിഷ്കോരങ്ങപ്പളയും ഇന്ത്യയും യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനും തീവ്രരോദപ്പത്ത ശക്തമോയി
അപ്ലപ്ിച്ചു.
യൂറ ോപ്യൻ

യൂണിയനിപ്പല

ആകർമ്മങ്ങളിൽ

ഇന്ത്യ

അംഗരോജ്യങ്ങളിൽ

അപ്ലപ്ി്ുകയും

അടുത്തിപ്പട

നടന്ന

ബോധി്പ്പെട്ടരരുപ്പട

തീവ്രരോദ

കുടുംബങ്ങൾ്്

അനുറശോചനങ്ങൾ അ ിയി്ുകയും പ്പചയ്കതു.
ഇന്ത്യയിൽ

26/11

മുംബബ,

ഭീകരോവ്കമണങ്ങളിൽ
ഭരണകൂടത്തിനും

ഇ

പ്ഠോൻറകോട്ട്,

യു

ജ്നതയ്ക്ും

വ്പ്ഖ്യോപ്ി്ുകയും

പ്പചയ്കതു.

പ്ുൽരോമ

അനുറശോചനങ്ങൾ
തീവ്രരോദ

തുടങ്ങിയ

ആരർത്തിച്ചു

രിരുദ്ധ

സ്ഥലങ്ങളിൽ
കൂടോപ്പത

റപ്ോരോട്ടങ്ങളിൽ

തീവ്രരോദത്തിപ്പനതിപ്പര

സമവ്ഗരും

നടന്ന

ഇന്ത്യൻ
പ്ിന്ത്ുണ

സ്ഥിരരുമോയ

രീതിയിലുള്ള വ്പ്തിറരോധത്തിനോയി അന്ത്രോവ്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുറത്തണ്ടത്തിന്പ്പ
ആരശയകത

ഇന്ത്യയും

കലോപ്കോരികപ്പളയും

യൂറ ോപ്യൻ

തീവ്രരോദികപ്പളയും

യൂണിയനും

ഉയർത്തികോണിച്ചു.

നിയമത്തിനു മുന്നിൽ പ്പകോണ്ട് രറരണ്ടത്

അതയന്ത്ം ഗൗരരതരമോപ്പണന്ന് അരർ രീണ്ടും ഉ െിച്ചു.
ഐകയ

രോവ്ര

സഭ

അടയോളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള

തീവ്രരോദ

വ്പ്രിശയകൾ

മൂലമുള്ള

ഭീഷണികൾ ചർച്ചയിൽ പ്പ്പങ്കടുത്തരർ അരറലോകനം പ്പചയ്കതു കൂടോപ്പത എലലോ തീവ്രരോദ
ശ ംഖ്ലകൾ്ുപ്പമതിപ്പര

സവീകരിറ്ണ്ട

തിരുത്തൽ

നടപ്ടികളുപ്പട

ആരശയകതയും

ചൂണ്ടി്ോണിച്ചു.തങ്ങളുപ്പട നിയവ്ന്ത്ത്തിൽ കീഴിലുള്ള ഒരു വ്പ്രിശയകളും തപ്പന്ന മറ്റു
രോജ്യങ്ങൾ്ു റമലുള്ള തീവ്രരോദ അവ്കമണങ്ങൾ്ോയി ഉപ്റയോഗി്ുന്നിലല എന്നു െു
രരുത്തുന്നതിന് എലലോ രോജ്യങ്ങളും അടിയന്ത്രമോയി തപ്പന്ന സ്ഥിരരും അഖ്ണ്ഡിതരുമോയ
നയങ്ങൾ സവീകരി്ണപ്പമന്ന് അരർ പ് ഞ്ഞു.
പ്ുറരോഗമന തീവ്രരോദം, അതിതിവ്രരോദം എന്നിരപ്പയ റനരിടുന്നതും, തീവ്രരോദത്തിനു
സോമ്പത്തിക

സഹോയം

നൽകുന്നതും

ഉപ്റയോഗി്ുന്നതും തുടങ്ങി

കൂടോപ്പത

തീവ്രരോദികൾ

ഇന് ർപ്പനറ്റ്

നിലരിൽ തീവ്രരോദ വ്പ്തിറരോധ വ്പ്രർത്തനങ്ങൾ്്

റനരിറടണ്ടി രരുന്ന പ്പരലലുരിളികപ്പള്ു ിച്ച് ഇന്ത്യയും യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനും ചർച്ച
പ്പചയ്കതു.

ഇത്തരം

പ്പരലലുരിളികപ്പള

രർദ്ധിെി്ുന്നതോപ്പണന്നും

അരർ

റനരിടുന്നതിനുള്ള

അനുകൂലിച്ചു.ചില

തീവ്രരോദ

സഹകരണം
വ്ഗൂെുകൾ്ും

രയക്തികൾ്ും വ്പ്റതയക രർഗീകരണം നല്കുന്നതുൾെപ്പട തീവ്രരോദം എത്തുന്നതിനുള്ള
ചില നടപ്ടികപ്പള്ു ിച്ചും ചർച്ചകളിൽ പ്പ്പങ്കടുത്തരർ പ് ഞ്ഞു. തീവ്രരോദ രിരുദ്ധ
വ്പ്രർത്തനങ്ങൾ്ോയി ഇന്ത്യൻ ഏജ്ൻസികളും യൂറ ോപ്ൂൾ ഉൾെപ്പടയുള്ള യൂറ ോപ്യൻ
സ്ഥോപ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം രർധിെി്ുന്നതിനുള്ള രഴികളും അരർ ചർച്ച
പ്പചയ്കതു.

ഈ

തടയുന്നതിന്,

പ്ശ്ചോത്തലത്തിൽ,
ഇന്ത്യയിപ്പലയും

ആസൂവ്തിതമോയ

യൂറ ോപ്യൻ

കുറ്റക തയങ്ങളും

യൂണിയനിപ്പലയും

സഹോയി്ുന്നതിനോയി ഇന്ത്യയിപ്പല പ്പസൻവ്ടൽ

തീവ്രരോദരും

നിയമരയരസ്ഥപ്പയ

ബയൂറ ോ ഓഫ് ഇൻപ്പരസ്റ്റിറഗഷനും

യൂറ ോപ്ൂളും തമ്മിലുള്ള വ്പ്രർത്തന ഉടമ്പടിപ്പയ്ു ിച്ചും അരർ പ്രോമർശിച്ചു.
യു എൻ ഉന്നതതല തീവ്രരോദ വ്പ്തിറരോധ രോരം 2021, രരോനിരി്ുന്ന യു എൻ ആറഗോള
തീവ്രരോദ രിരുദ്ധ നയത്തിന്പ്പ

അരറലോകനം എന്നിരയുൾപ്പെപ്പട ഫിനോൻഷയൽ ആക്ഷൻ

ടോസ്ക് റഫോഴ്സസ്, റലോബൽ കൗണ്ടർ പ്പട ി ിസം റഫോ ം കൂടോപ്പത ഐകയരോവ്ര സഭ (UN)
എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള ബഹുരോവ്ര റഫോ മുകളിൽ തീവ്രരോദ രിരുദ്ധ വ്പ്രർത്തനങ്ങളുപ്പട
സഹകരണത്തിനോയുള്ള അരസരരും ചർച്ചയിൽ അരതരിെി്പ്പെട്ടു.
തീവ്രരോദ
രിരുദ്ധ

രിരുദ്ധ
രകുെിപ്പന

ചർച്ചകൾ്്
റജ്ോയിന്്

ഇന്ത്യൻ
പ്പസവ്കട്ട ി

രിറദശകോരയമവ്ന്ത്ോലയത്തിപ്പല
വ്ശീ

മഹോരീർ

സിംഗ്,

തീവ്രരോദ

യൂറ ോപ്യൻ

എക്പ്പസ്റ്റർനൽ ആക്ഷൻ സർരീസ്, പ്പസകയൂരിറ്റി റപ്ോളിസി ഡയ ക്ടർ മിസ്. പ്പജ്ോഹോൻ
ബോൽറഫോർട്ട് എന്നിരർ സംയുക്തമോയി അധയക്ഷത രഹിച്ചു.
നയൂ ഡൽഹി
19 നരംബർ,2020

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.

