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ଦ୍ଵାଦଶ ଭାରତ-ୟୁ ରରାପୀୟ ୟୁ ନିଅନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ସଂଳାପର
ମିଳିତ ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ନଭେମ୍ବର 19, 2020
19 ନଭେମ୍ବର 2020 ଭର ୋରତ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ (EU) ମଧ୍ୟଭର ଦ୍ୱାଦଶ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ବାର୍ତ୍ତା
େର୍ଚତୁୁଆଲ ମାଧ୍ୟମଭର ଆଭୟାଜିତ କରାଯାଇଥ ିଲା। ୋରତ-ଇୟୁ ରଣନୀତିକ ୋଗିଦାରୀର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦାନ
ଉପଭର ଘନିଷ୍ ଠ ସହଭଯାଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସୁଭଯାଗ ଥ ିଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର
ଲଭେଇଭର

ଉେୟ

ୋରତ

ଏବଂ

ଇୟୁ

ପରସ୍ପରକୁ

ସମଥତନ

କରି ବାକୁ

ନି ଷ୍ପର୍ତ୍ି

ଭନଇଥ ିଭଲ।

ସୀମାଭର ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇ ଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମଥତକଙ୍କ ବୁବହାର ସହିତ ୋରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିଜର
ସମସ୍ତ ରୂପ ଏବଂ ଅେି ବୁକ୍ତି ଭର ଦୃ େ ନିନ୍ଦା କରି ଥ ିଭଲ। ୟୁଭରାପୀୟ ୟୁନିଅନର ସଦସୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାଭର ଭହାଇଥ ିବା
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ୋରତ ନିନ୍ଦା କରି ବା ସହିତ ପୀଡିତଙ୍କ ପରି ବାରକୁ ସମଭବଦନା ଜଣାଇଛି। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ,
ପଠାନଭକାଟ ଏବଂ ଫୁ ଲୱାମା ସହିତ ୋରତଭର ଭହାଇଥ ିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଇୟୁ ନିନ୍ଦା କରି ଛି ଏବଂ
ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର ଲଭେଇଭର ୋରତର ଭଲାକମାନଙ୍କୁ ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ସମଥତନ ଜଣାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ
ବିଭରାଧଭର ବୁାପକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ େଙ୍ଗଭର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭଯାଗକୁ ମଜବୁ ତ କରି ବାର ଆବଶୁକତା ଉପଭର ୋରତ
ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ସଂଘ ଗୁରୁତ୍ୱାଭରାପ କରି ଛନ୍ତି। ଭସମାଭନ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଛନ୍ତି ଭଯ ହିଂସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ
ଅପରାଧୀଙ୍କୁ

ନୁାୟ

ଦିଆଯିବା

ଅତୁନ୍ତ

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ।

ବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଭନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଭମାଦିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ୍ି ଭହାଇଥ ିବା ବିପଦର
ସମୀକ୍ଷା କରି ଥ ିଭଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭନଟୱକତ ବିଭରାଧଭର ମିଳିତ କାଯତୁାନୁ ଷ୍ାଠ ନର ଆବଶୁକତା ଉପଭର
ଗୁରୁତ୍ୱାଭରାପ କରି ଥ ିଭଲ। ଭସମାଭନ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଭଦଶ ଉପଭର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇ ଁ ଭସମାନଙ୍କ ଅଧୀନଭର
ଥ ିବା ଭକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବୁବହାର ନଭହବା ପାଇ ଁ ତୁ ରନ୍ତ, ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ଅପୂରଣୀୟ କାଯତୁାନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ସମସ୍ତ
ଭଦଶର

ଜରୁରୀ

ଆବଶୁକତା

ଉପଭର

ଭସମାଭନ

ମଧ୍ୟ

ସୂର୍ଚାଇ

ଭଦଇଛନ୍ତି।

ୋରତ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ସଂଘ ମହଜୁଦ ଥ ିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜ୍ ଉପଭର ବିର୍ଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭର ମତ
ବିନିମୟ କରି ଥ ିଭଲ, ଭଯଉଥଁ ିଭର ଉଗ୍ର ସଂସ୍କାରବାଦ ଏବଂ ହିଂସକ ଅତିବାଦର ଆଥିକ ମୁକାବିଲା କରି ବା ତଥା
ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁବହାରକୁ ମୁକାବିଲା କରି ବା େଳି କାଯତୁ ପାଇ ଁ ଇଣ୍ଟଭନତଟଭର ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜ୍ ଉପଭର
ମତ ବିନିମୟ କରି ଥ ିଭଲ। ଏହି ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରି ବାଭର ଭସମାଭନ ସହଭଯାଗକୁ ଦୃ େ କରି ବାକୁ ସହମତ
ଭହାଇଥ ିଭଲ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଭନ ଭକଭତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବୁକ୍ତି ବିଭଶଷଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ
ମୁକାବିଲା କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଉପକରଣ ୋବଭର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପଭର ମଧ୍ୟ ଆଭଲାର୍ଚନା କରି ଥ ିଭଲ। ଆତଙ୍କବାଦ
ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଆଭଲାର୍ଚନାକୁ ବୋଇବା ପାଇ ଁ ୟୁଭରାଭପାଲ ସହିତ ୋରତୀୟ ଏଭଜନ୍ି ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁଭରାପୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ

ମଧ୍ୟଭର ସହଭଯାଗକୁ ଗେୀର କରି ବାର ଉପାୟ ଉପଭର ଭସମାଭନ ଆଭଲାର୍ଚନା କରି ଥ ିଭଲ। ଏହି ପରି ଭପ୍ରକ୍ଷୀଭର,
ଭସମାଭନ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରି ବାଭର ୋରତୀୟ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ
ସଂଘର ଆଇନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମଥତନ କରି ବା ପାଇ ଁ ୟୁଭରାପଲ ଏବଂ ୋରତୀୟ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବୁ ୁଭରା
େି ତଭର

ଏକ

କାଯତୁ

ବୁବସ୍ଥା

ଉପଭର

ର୍ଚାଲି ଥ ିବା

ବୁ ଝାମଣାକୁ

ଉଭେଖ

କରି ଛନ୍ତି।

ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚଭର ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର ସହଭଯାଗ ଉପଭର ଆଭଲାର୍ଚନା କରି ବାର ସୁଭଯାଗ ପ୍ରଦାନ
କରି ଲା, ଅଥତାତ ଆଥିକ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଭଫାସତ, ଭ୍ଲାବାଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ଭଫାରମ୍ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଚ୍ଚ
ସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିଭରାଧୀ ସପ୍ତାହ 2021 ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ଵଜନିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ରଣନୀତି ସହିତ
ସଂଯୁକ୍ତ

ରାଷ୍ଟ୍ର

(UN)

ର

ଆଗାମୀ

ସମୀକ୍ଷା

ମଧ୍ୟ

ସାମିଲ

ଅଭଟ।

ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ବାର୍ତ୍ତାର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ସି ଙ୍ଘୱି, କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ, ୋରତର ଭବୈଭଦଶିକ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଂଯୁକ୍ତ ସର୍ଚିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି, ୟୁଭରାପୀୟ ଭବୈଭଦଶିକ କାଯତୁ ଭସବାର ନିଭଦତଶକ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଜାନାଭକ
ବାଲଭଫାଟତ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଭର କରି ଥ ିଭଲ।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ନରଭମ୍ବର 19, 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.

