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ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಂಟಿ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಸಮೂಹದ 12ನೇ ಸಭೆರ್ ಜಂಟಿ ಪತ್ರರಕಾ ಪರಕಟಣೆ 

ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ 17, 2020 

 

ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಂಟಿ ಭಯೇತ್ಾಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗ್ ಂಪಿನ 12ನೇ ಸಭೆ 17 ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ 2020 

ರಂದ  ವರ್ ಯರ್ಲ್ ರೂಪದಲಿಿ ನಡೆಯಿತ . ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ವಯವಹಾರಗ್ಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದಲಿಿ ಭಯೇತ್ಾಾದನ 

ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ಶರೇ.ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಂಗ್ವಿ ಹಾಗ್ೂ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ವಯವಹಾರ ಮತ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 

ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖೆರ್ ಮಾನವಿೇರ್ ಮತ ು ಕಾನ ುಲರ್ ಗ್ ಂಪಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಭದರತ್ಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ಶರೇ. 

ಟೂೇನಿ ರ್ಶೇಹನ್ ರವರ  ಎರಡ  ದೇಶಗ್ಳ ನಡ ವೆ ನಡೆರ್ ತ್ರುರ ವ ಭಯೇತ್ಾಾದನ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 

ನಿಯೇಗ್ದ ತಜ್ಞರೂಂದಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದರ . 

 

4 ಜೂನ್ 2020 ರಂದ  ನಡೆದ ನಾರ್ಕರ ವರ್ ಯರ್ಲ್ ಸಭೆರ್ಲಿಿ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮೇದಿ ಮತ ು ಮಾರಿಸನ್ 

ರವರ  ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮತ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ಣರಾಜಯದ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತರದ ಸಹಭಾಗ್ವತಿದ ಜಂಟಿ 

ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಲಿಿ ಎರಡ  ದೇಶಗ್ಳ  ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು ಎದ ರಿಸ ವಲಿಿ ಸಮನಿರ್ ಮತ ು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಮಮ 

ಬದಧತೆರ್ನ ು ಪುನರ ರ್ಚರಿಸದ. 

 

ಭಾರತ ಮತ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರರ್ ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು ಖಂಡಿಸವೆ ಮತ ು ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು 

ಸಮಗ್ರ ಹಾಗ್ೂ ನಿರಂತರ ರಿೇತ್ರರ್ಲಿಿ ಎದ ರಿಸಲ  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಸಹಕಾರವನ ು ಬಲಪಡಿಸ ವ ಅಗ್ತಯವನ ು ಒತ್ರು 

ಹೇಳಿದರ . ಗ್ಡಿಯಾಚೆಗ್ವನ ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು ಹರಡಲ  ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ಪ್ಾರಕ್ಸುಗ್ಳ ಬಳಕ್ಕರ್ನ ು ಎರಡೂ 

ಕಡೆರ್ವರ  ಖಂಡಿಸದರ . 

 

ಘೂೇಷ್ಟ್ತ ಭಯೇತ್ಾಾದಕರ  ಎಂದ  ವಿಶಿಸಂಸ್ಟ್ೆ ಎದ ರಿಸ ತ್ರುರ ವ ಬೆದರಿಕ್ಕಗ್ಳನ ು ಎರಡ  ದೇಶಗ್ಳ  ಪರಿರ್ಶೇಲಿಸದವು 

ಹಾಗ್ೂ ಎಲಾಿ ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ಜಾಲಗ್ಳ ವಿರ ದಧ ದೃಢವಾದ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗ್ಗೂಳ ುವ ಅಗ್ತಯವನ ು ಒತ್ರು ಹೇಳಿದರ . 

ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು ಎದ ರಿಸ ವ ಸಾಧನವಾಗ್ವ ಭಯೇತ್ಾಾದಕರನ ು ಮತ ು ಸಂಸ್ಟ್ೆಗ್ಳನ ು ನಿಷೇಧಿಸ ವ ಬಗ್ಗೆ 

ಎರಡ  ಪಕ್ಷಗ್ಳ  ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರರ್ಗ್ಳನ ು ಹಂಚಿಕ್ಕೂಂಡಿವೆ. 

 

ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿಗ್ಗ ತಮಮ ನಿರ್ಂತರಣದಲಿಿರ ವ ಯಾವುದೇ ಪರದೇಶವನ ು ಬಳಸದಂತೆ ನೂೇಡಿಕ್ಕೂಳುಲ  ಮತ ು 

ಅಂತಹ ದಾಳಿರ್ ದ ಷ್ೆರ್ಮಯಗ್ಳ ವಿರ ದಧ ಕಾನೂನ  ಕರಮ ಜರ ಗ್ವಸಲ  ಎಲಾಿ ದೇಶಗ್ಳ  ತಕ್ಷಣದ, ನಿರಂತರ, 

ಪರಿರ್ಶೇಲಿಸಬಹ ದಾದ ಮತ ು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗ್ದ ಕರಮಗ್ಳನ ು ತೆಗ್ಗದ ಕ್ಕೂಳ ುವ ತ ತ ಯ ಅಗ್ತಯವನ ು ಭಾರತ ಮತ ು 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒತ್ರುಹೇಳಿದ. 26/11 ಮ ಂಬೆೈ, ಪಠಾಣ್ ಕ್ಕೂೇಟ್ ಮತ ು ಪುಲಾಿಮಾ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲಿಿ ನಡೆದ 

ಭಯೇತ್ಾಾದಕ ದಾಳಿರ್ನ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತೆು ಖಂಡಿಸತ  ಹಾಗ್ೂ ಭಯೇತ್ಾಾದನ ವಿರ ದಧದ ಹೂೇರಾಟದಲಿಿ 

ಭಾರತದ ಜನರಿಗ್ಗ ಮತ ು ಭಾರತ ಸಕಾಯರಕ್ಕೆ ತನು ಬೆಂಬಲವನ ು ಪುನರ ರ್ಚರಿಸತ . 

 



ಭಾರತ ಮತ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಯೇತ್ಾಾದನ ಮತ ು ಹಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ರವಾದವನ ು ಎದ ರಿಸಲ , ಭಯೇತ್ಾಾದನಗ್ಗ 

ಹಣಕಾಸನ ನರವು ನಿೇಡ ವುದ , ಭಯೇತ್ಾಾದನ ಮತ ು ಹಂಸಾತಮಕ ಉಗ್ರಗಾರ್ಮತಿಕ್ಕೆ ಅಂತಜಾಯಲ ಬಳಕ್ಕರ್ನ ು 

ತಡೆರ್ ವುದ , ಕಾನೂನ  ಜಾರಿ ಜಾರಿ, ಮಾಹತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮತ ು ಸಾಮರ್ಥಯಯ ವೃದಿಧ ಮ ಂತ್ಾದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತರಗ್ಳ ಬಗ್ಗೆ 

ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರರ್ಗ್ಳನ ು ಹಂಚಿಕ್ಕೂಂಡಿವೆ. ಭಯೇತ್ಾಾದನರ್ನ ು ಎದ ರಿಸ ವಲಿಿ COVID-19 ಸಾಂಕಾರರ್ಮಕ 

ರೂೇಗ್ವು ಎದ ರಿಸ ತ್ರುರ ವ ಸವಾಲ ಗ್ಳ ಬಗ್ಗೆರ್ೂ ರ್ಚಿಯಸಲಾಯಿತ . 

 

ಈ ಸವಾಲ ಗ್ಳನ ು ಎದ ರಿಸಲ  ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರ  ಒಟ್ಾಟಗ್ವ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ ವ ಬದಧತೆರ್ನ ು ತೊೇರಿಸದರ  

ಹಾಗ್ೂ ಭಯೇತ್ಾಾದನ ನಿಗ್ರಹದಲಿಿ ಸಂವಾದ, ಸಹಕಾರ ಮತ ು ಮಾಹತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ಕರ್ಲಿಿ ಸಹಕಾರವನ ು ಹಚಿಚಸಲ  

ಆಯಾ ಪರತ್ರರೂಪ ಏಜೆನಿುಗ್ಳ ನಡ ವೆ ಕಾರ್ಯವನ ು ಬಲಗ್ಗೂಳಿಸ ವ ಮಾಗ್ಯಗ್ಳನ ು ರ್ಚಿಯಸದರ . 

 

ವಿಶಿಸಂಸ್ಟ್ೆ, ಜಿ -20, ಜಿಸಟಿಎಫ್, ಎಆಎಯಫ್, ಐಒಆರ್ ಎ ಮತ ು ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್, ಮತ ು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ-

ಜಪ್ಾನ್-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಮಾಲೂೇರ್ನಗ್ಳಂತಹ ಬಹ ಪಕ್ಷೇರ್ ವೆೇದಿಕ್ಕಗ್ಳಲಿಿ ಭಯೇತ್ಾಾದನ ನಿಗ್ರಹದ ಸಹಕಾರವನ ು 

ಹಚಿಚಸ ವ ಮಾಗ್ಯಗ್ಳನ ು ಎರಡ  ದೇಶಗ್ಳ  ರ್ಚಿಯಸದವು. 

 

ನವ ದಹಲಿ 

ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ 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. 

 

 


