
Joint Press Release of the 12th meeting of the India-

Australia Joint Working Group on Counter-Terrorism 
December 17, 2020 

આતંકવાદનો સામનો કરવા પર ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાનાં સયંકુ્ત કાયયકારી જૂથની 12મી 
બેઠકનું સયંકુ્ત પ્રેસ રીિીઝ 

ડીસમે્બર 17, 2020 

આતંકવાદનો સામનો કરવા પર ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાનાં સંયુક્ત કાયયકારી જૂથની 12મી બેઠક 17 ડીસેમ્બર, 2020 
નાં રોજ વર્ચયુયઅિી યોજવામાં આવી હતી. બન્ને દેશો વર્ચચે ચાિુ ંઆતંકવાદનો સામનો કરવા પરના ંસહકારની 
ચચાય કરવા માટે ભારતનાં લવદેશ મંત્રાિયમા ંઆતંકવાદનો સામનો કરવા માટેની બાબતોના ંસંયુક્ત સલચવ શ્રી 
મહાવીર સસઘવીએ અને ઓસ્ટ્રેલિયાનાં લવદેશી બાબતો અને વ્યાપારના ં ડીપાટયમેન્ટમાં આંતરરાલિય સુરક્ષા, 
માનવીય અન ે રાજદ્વારી જૂથના ં ઉપ સલચવ શ્રી ટોની શીહાને લનષ્ાંતોનાં સંબંલિત પ્રલતલનલિમંડળોની 
આગેવાની કરી હતી. 

બન્ને પક્ષોએ 4 જૂન 2020 નાં રોજ યોજાયેિા આગેવાનોની વર્ચયુયઅિ લશખર સંમેિનમા ંવડાપ્રિાન મોદી અને 
વડાપ્રિાન મોરરસન દ્વારા કરવામા ંઆવેિા ભારત ગ્રાજ્ય અને ઓસ્ટ્રેલિયા વર્ચચે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર 
પરનાં સંયુક્ત લનવેદનમાં સ્ટ્થાલપત કયાય અનુસાર, આતંકવાદનો સામનો કરવા સંકિન કરવા અને જોડા્ કરવા 
તરફની તેઓની પ્રલતબદ્િતા રેખાંરકત કરી હતી. 

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાઓ આતંકવાદની તેના ંતમામ સ્ટ્વરૂપો અને અલભવ્યલક્તઓમાં કઠોર સનદા કરી હતી અને 
વ્યાપક તથા દીઘયકાિીન રીતે આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે આંતરરાલિય સહકાર વિારે મજબૂત કરવાની 
જરૂરીયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. બન્ને દેશોએ સીમા-પારના ં આતંકવાદ માટ ે ઉપયોગમા ં િેવામા ં આવતા 
આતંકવાદી પ્રોક્સીઓની સનદા કરી હતી. 

બન્ને પક્ષોએ સંયુક્ત રાિ દ્વારા પ્રલતબંલિત કરવામાં આવેિી આતંકવાદી સંસ્ટ્થાઓ દ્વારા ઉભા થતા 
ખતરાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને તમામ આતંકવાદી જોડા્ો સામે સંગરઠત કાયયવાહી કરવા માટેની જરૂરીયાત 
પર ભાર મૂક્યો હતો. બન્ને પક્ષોએ આતંકવાદનો સામનો કરવા માટેના ંએક સાિન તરીકે આતંકવાદી વ્યલક્તઓ 
અને સંસ્ટ્થાઓનાં પ્રલતબંિ પર પ્ દ્રલિકો્ોનંુ આદાન-પ્રદાન કયુું હતંુ. 

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ તમામ દેશો તેઓના ંલનયંત્ર્માં રહેિા કોઇપ્ પ્રદેશનો આતંકવાદી હુમિાઓ કરવા 
માટે ઉપયોગ ન કરવામા ંઆવે અને આવા હુમિાઓનાં ગુનેગારોન ેતાત્કાલિક ન્યાય હેઠળ િાવવામા ંઆવે તેની 
ખાતરી કરવા માટ ેતમામ દેશોન ેતાત્કાલિક, સાતત્યપૂ ય્, ખરાઇ કરી શકાય તેવી અન ે લબનપ્રત્યાવતી કાયયવાહી 
કરવા માટેની તાત્કાલિક જરૂરીયાત રેખાંરકત કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 26/11 મંુબઇ, પઠા્કોટ અને પુિવામાં 
સલહત ભારતમા ંથયેિા આતંકવાદી હુમિાઓની તેની સનદાનંુ પુનઃઉર્ચચાર્ કયુું હતંુ અને આતંકવાદ સામેની 
િડાઇમા ંભારતના ંિોકો અને ભારત સરકાર માટે તેના ંસમથયનનુ ંપુનઃઉર્ચચાર્ કયુું હતંુ. 



ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ કટ્ટરવાદ અને સહસક આત્યંલતકતાનો સામનો કરવો, આતંકવાદન ે ના્ા પૂરા 
પાડનારનો સામનો કરવો, આતંકવાદ અને સહસક આત્યંલતકતા માટે ઇન્ટરનેટનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવો, કાયદા 
અમિીકર્મા ં સહકાર, માલહતીનંુ આદાન-પ્રદાન અને ક્ષમતા લનમાય્ સલહત આતંકવાદનો સામનો કરવાની 
બાબતમા ંસહકારના ં લવલવિ ક્ષેત્રો પર દ્રલિકો્ોની આપ-િે કરી હતી. આ ચચાયઓમા ંઆતંકવાદનો સામનો 
કરવામા ંકોલવડ-19 મહામારી દ્વારા રજૂ થયેિા પડકારોની પ્ માલહતી આપવામાં આવી હતી. 

બન્ને પક્ષો આ પડકારોનાં પ્રલતભાવમા ં લનકટતાથી સાથે મળીને કાયય કરવા પ્રલતબદ્િ થયા હતા અને 
આતંકવાદનો સામનો કરવાની બાબતમા ંવિારે આિુલનક સંચાર, સહકાર અને માલહતીની આપ-િે કરવા માટે 
તેઓની સંબંલિત એજન્સીઓ વર્ચચે જોડા્ વિારે ગહન કરવા માટેના ંમાગોની ચચાય કરી હતી. 

બન્ને પક્ષોએ UN, G-20, GCTF, ARF, IORA અને FATF, તથા ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારત-જાપાન-યુએસ પરામશો 
જેવા બહુપક્ષીય મંચોમાં આતંકવાદનો સામનો કરવા પર સહકારની, અને આ સહકાર વિારે આગળ વિારવા 
માટેનાં માગોની પ્ ચચાય કરી હતી. 
 

નવી રદલ્હી 
ડીસમે્બર 17, 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. 

 


