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തീവ്രരാദ രിരുദ്ധ വ്രരർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യ -ഓസ്ട്വ്േലിയ ട് ായിന്റ് 

രർക്കിങ് വ്രൂപ്പ് 12 മത് സട്േളനട്ത്താനേുബന്ധിച്ചുള്ള സംയുക്ത രവ്ത 

വ്രസ്താരന  

ഡിസംബർ 17, 2020 

 
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്വ്േലിയ തീവ്രരാദ രിരുദ്ധ ട് ായിന്റ് രർക്കിങ് വ്രൂപ്പ് 12 മത് സട്േളനം,2020 

ഡിസംബർ 17 ന്റ രിർച്വൽ രീതിയിൽ നേന്നു. രണ്ടു രാ യങ്ങളും തേിൽ നേന്നു 
ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രരാദരിരുദ്ധ വ്രരർത്തനങ്ങളികല സഹ രണകത്തക്കുറിച്ച് 
സംസാരിക്കുന്നതിനു  ഇന്ത്യൻ രിട്ദശ ാരയമവ്ന്ത്ാലയത്തികല തീവ്രരാദ രിരുദ്ധ 

വ്രരർത്തനങ്ങളുകേ ട് ായിന്റ് കസവ് ട്ടറി വ്ശീ.മഹാരീർ സിങ്വി, ഓസ്ട്വ്േലിയ 

രിട്ദശ ാരയ രയരസായ ര ുപ്പികല ഇന്ററർനാഷണൽ കസ യൂരിറ്റി ഹയുമാനിട്റ്ററിയൻ 

ആൻഡ്  ൗൺസുലർ വ്രൂപ്പ് കഡരയൂട്ടി കസവ് ട്ടറി വ്ശീ. ട്ോണി ഷീഹൻ എന്നിരർ അതാത് 

രാ യങ്ങളികല രിദഗ്ദ്ദ്ധർക്ക്  ട്നതൃതവം നൽ ി       
 

2020  ൂൺ 4 ന്റ, നേന്ന ലീട്ഡഴ്സ് രിർച്വൽ സേിറ്റിൽ  ഇന്ത്യൻ വ്രധാനമവ്ന്ത്ി ട്മാദിയും 

ഓസ്ട്വ്േലിയൻ വ്രധാനമവ്ന്ത്ി ട്മാറിസണും തേിൽ  നേന്ന രിർച്വൽ  ഉച്ചട് ാേിയിൽ 

വ് മീ രിച്ച ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്വ്േലിയയും തേിലുള്ള സമവ്ര നയതവ്ന്ത് രങ്കാളിത്തകത്ത 

 ുറിച്ചുള്ള സംയുക്ത വ്രസ്താരനയ്ക്ക്ക് അനുസൃതമായി തീവ്രരാദ രിരുദ്ധ 

വ്രരർത്തനങ്ങൾ ഏട് ാരിപ്പിക്കു യും സഹ രണട്ത്താകേ വ്രരർത്തിക്കു യും 

കച്യ്യുന്നതിനുള്ള അരരുകേ വ്രതിബദ്ധത ഇരു രിഭാരങ്ങളും ഉറപ്പിച്ചു. 
 

തീവ്രരാദത്തിന്റകറ എലലാ രിഭാരങ്ങകളയും വ്രതയക്ഷ വ്രരർത്തനങ്ങകളയും ഇന്ത്യയും 

ഓസ്ട്വ്േലിയയും ശക്തമായി അരലരിച്ചു   ൂോകത തീവ്രരാദകത്ത എതിർക്കുന്നതിന്റ 

സമവ്രരും സ്ഥിരരുമായ രീതിയിലുള്ള അന്ത്ാരാഷ്വ്േ സഹ രണം കമച്ചകപ്പേുത്തണകമന്നും 

അരർ അേിരരയിട്ട് വ്രഖ്യാരിച്ചു. അതിർത്തി  േന്നുള്ള തീവ്രരാദത്തിന്റ തീവ്രരാദ 

ട്വ്രാക്സി ൾ ഉരട്യാരിക്കുന്നതികന ഇരുരക്ഷരും അരലരിച്ചു. 
 

ഐ യരാവ്ര സഭ അനുമതിയുള്ള തീവ്രരാദ സംഘേന ൾ കമാലലാമുണ്ടാ ുന്ന ഭീഷണി ൾ 

ഇരു രിഭാരരും അരട്ലാ നം കച്യ്ക്തു  ൂോകത എലലാ തീവ്രരാദ 

ശൃംഖ്ല ൾക്കുകമതിരായി  ൂട്ടായ വ്രരർത്തനം ആരശയമാകണന്നും വ്രസ്താരിച്ചു. 
തീവ്രരാദം വ്രതിട്രാധിക്കുന്നതിനായി തീവ്രരാദി കളയും സംഘേന കളയും 
ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു രിഭാരങ്ങളും ച്ർച്ച കച്യ്ക്തു. 
 

  



തീവ്രരാദ അവ് മങ്ങൾ നിയവ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി, തങ്ങളുകേ നിയവ്ന്ത്ണത്തിലുള്ള 

വ്രരിശയ ളിൽ ഇത്തരം വ്രരർത്തങ്ങൾ നേക്കുന്നികലലന്ന് ഉറപ്പു രരുത്തുന്നതിനായി 
ട്രരത്തിലുള്ളതും, സ്ഥിരമായതും, ഉറപ്പുരരുത്തിയതുമായ വ്രരർത്തനങ്ങൾ എലലാ 

രാ യങ്ങളും സവീ രിക്കുന്നതും  ഇത്തരം  ുറ്റങ്ങൾ കച്യ്യുന്നരകര നിയമത്തിനു മുന്നിൽ 

ക ാണ്ടു രരുന്നതും അേിയന്ത്രമായി നേപ്പിലാട്ക്കണ്ട വ്രരർത്തനങ്ങളാകണന്നു ഇന്ത്യയും 

ഓസ്ട്വ്േലിയയും വ്രഖ്യാരിച്ചു.  ഇന്ത്യയികല 26/11 മുംബബ, രത്താൻട് ാട്ട്, രുൽരാമ 

എന്നിരിേങ്ങളിൽ നേന്ന തീവ്രരാദ ആവ് മണത്തിലുള്ള വ്രതിട്ഷധം ഓസ്ട്വ്േലിയ രീണ്ടും 

ആരർത്തിച്ചു  ൂോകത തീവ്രരാദത്തികനതികര വ്രരർത്തിക്കുന്നതിന്റ ഇന്ത്യൻ 

 നതയ്ക്ക്കും ഇന്ത്യയികല ഭരണ ൂേത്തിനും രൂർണ്ണമായ രിന്ത്ുണ വ്രഖ്യാരിക്കു യും 

കച്യ്ക്തു. 
 

തീവ്രരാദ വ്രതിട്രാധട്മഖ്ലയിൽ തകന്ന രുട്രാരമന തീവ്രരാദം, അതിതീവ്രരാദം 

എന്നിരകയ നിയവ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനും, തീവ്രരാദത്തിനായുള്ള ധനസഹായം 

തേയുന്നതിനും,തീവ്രരാദ, അതിതീവ്രരാദ വ്രരർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ററർകനറ്റ് 
ഉരട്യാരിക്കുന്നത് ഒഴിരാക്കുന്നതിനും , നിയമ നിർമാണ സഹ രണങ്ങൾക്കും, 

രിരരങ്ങൾ രങ്കു രയ്ക്ക്കുന്നതിനും രിഭരട്ശഷി രി സനത്തിനും ഉള്ള  ാഴ്ച്പ്പാേു ൾ 

ഇരു ട്നതാക്കളും താരതമയം കച്യ്ക്തു.തീവ്രരാദ വ്രതിട്രാധ വ്രരർത്തനങ്ങൾക്ക് 
ട് ാരിഡ്-19 ര ർച്ചരയാധി മൂലം രന്ന തേസ്സങ്ങകളക്കുറിച്ചും ച്ർച്ച ളിൽ 

വ്രതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

ഇത്തരം വ്രതിസന്ധി കള തരണം കച്യ്യുന്നതിനും തീവ്രരാദ വ്രതിട്രാധം സംബന്ധിച്ചുള്ള 

സി ാർച്ച ളും സഹ രണരും രിരരങ്ങളുകേ രങ്കുരയ്ക്ക്കലും  ൂേുതൽ 

കമച്ചകപ്പേുത്തുന്നതിനുള്ള രഴി കള സംബന്ധിച്ചതും അതാത് ഏ ൻസി ൾ തേിൽ 

വ്രരർത്തിക്കുന്നതിനും  ഇരു രിഭാരങ്ങളും വ്രതിബദ്ധത വ്ര േിപ്പിച്ചു. 
 

ഐ യരാര സഭ ,UN, G-20, GCTF, ARF, IORA  ൂോകത  FATF ,ഓസ്ട്വ്േലിയ-ഇന്ത്യ- പ്പാൻ-യു 
എസ്  ൺസൾട്ട്ടഷനു ൾ എന്നിങ്ങകനയുള്ള ബഹുരാവ്ര ട് ാറമു ളിൽ തീവ്രരാദ 

രിരുദ്ധ വ്രരർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സഹ രണകത്തക്കുറിച്ചും ഇത്  ൂേുതലായി 
രിരുലീ രിക്കുന്നതിനുമുള്ള രഴി കളക്കുറിച്ചും ഇരു രിഭാരങ്ങളും ച്ർച്ച കച്യ്ക്തു. 
 

നയൂ ഡൽഹി  
17 ഡിസംബർ, 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. 

 


