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ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିା ଉପରର ଭାରତ-ଅରେଲିଆ ମଳିତି କାର୍ଯୟ୍କାରଣିୀ ଦଳର ଦ୍ୱାଦଶ ରବୈଠକ 
ଅବସରରର ମିଳତି ରେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଡରିସମବର 17, 2020 

ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିା ଉପରର ଭାରତ-ଅରେଲିଆ ମିଳତି କାର୍୍ଯୟକାରଣିୀ ଦଳର ଦ୍ୱାଦଶ ରବୈଠକ 17 ଡରିସମବର 2020 ରର ଭର୍୍ୁ ଆଲ 
ଉପାୟରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଥିଲା। ଭାରତର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ରୁ୍ଯଗ୍ମ ସର୍ବି ଶ୍ରୀ ମ ାବୀର 
ସିିଂଘଭୀ ଏବିଂ ଅରେଲିଆର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ଏବିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବଭିାଗ୍ର ଆନ୍ତଜ୍୍ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ମାନବକିତା ଏବିଂ ଦୂତାବାସ ସମୂ  ଉପ 
ସର୍ବି ଶ୍ରୀ ର ାନ ିଶୀ ାନ ନଜି୍ ବରିଶଷଜ୍ଞ େତନିଧିୀ ଦଳର ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିରଲ ଏବିଂ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ 
ର୍ାଲିଥିବା ସ ରର୍ଯାଗ୍ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା କରଥିିରଲ। 

4 ଜୁ୍ନ 2020 ରର ଅନୁଷ୍ଠତି ଲିଡସ ୍ଭର୍୍ୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀରର ଭାରତ ଏବିଂ ଅରେଲିଆ ମଧ୍ୟରର ଏକ ବସୃି୍ତତ ରଣନୀତକି ଭାଗି୍ଦାରୀ ଉପରର 
େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏବିଂ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାରସିନଙ୍କ ମଳିତି ବବୃିତ୍ତ ିଅନୁସାରର ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ସମନବୟ ରକ୍ଷା ତଥା 

ସ ରର୍ଯାଗ୍ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନଜି୍ର େତବିଦ୍ଧତାକୁ ରରଖାଙି୍କତ କରଥିିରଲ। 

ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ରୂପ ଏବିଂ ଆକାରକୁ ଭାରତ ଏବିଂ ଅରେଲିଆ ଦୃଢ ନନି୍ଦା କରବିା ସ ତି ଏ ାର ବୟାପକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଢଙ୍ଗରର 
ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଆନ୍ତଜ୍୍ାତୀୟ ସ ରର୍ଯାଗ୍କୁ ସଦୃୁଢ କରବିା ଉପରର ଗ୍ରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରଲ। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ 

ପରରାକ୍ଷ ଭାରବ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବୟବ ାରକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନନି୍ଦା କରଥିିରଲ। 

ମିଳତି ଜ୍ାତସିିଂଘ େତବିନ୍ଧତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଂଗ୍ଠନ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜ୍ଥିିବା ବପିଦକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିରଲ ଏବିଂ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ 

ରନ ୱାକ୍ ବରିରାଧରର ମଳିତି କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶୟକତା ଉପରର ଗ୍ରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରଲ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ଏକ 
ଉପକରଣ ଭାବରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୟକି୍ତବରିଶଷ ଏବିଂ ସିଂଗ୍ଠନଗ୍ୁଡକି ଉପରର େତବିନ୍ଧ ଲଗ୍ାଇବାକୁ ରନଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବନିମିୟ 
କରଥିିରଲ। 

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନଜି୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର ଥିବା ରକୌଣସ ିଅଞ୍ଚଳ ବୟବ ାର ନର ବା ଏବିଂ ଏ  ିଆକ୍ରମଣର ରଦାଷୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ 
ରଦବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବିଂ ଅରେଲିଆ ତୁରନ୍ତ, ନରିନ୍ତର, ର୍ଯାଞ୍ଚରର୍ଯାଗ୍ୟ ଏବିଂ ଅପରବିତ୍ତ୍ନୀୟ କାର୍୍ଯୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ର ଣ କରବିାର ଆବଶୟକତା 

ଉପରର ରଜ୍ାର ରଦଇଥିରଲ। 26/11 ମୁମବାଇ ଆକ୍ରମଣ, ପଠାଣରକା  ଏବିଂ ପୁଲୱାମା ସରମତ ଭାରତରର ର ାଇଥିବା ଅନୟ 
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅରେଲିଆ ନନି୍ଦା କରଛି ିଏବିଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବରିରାଧରର ଲରଢଇରର ଭାରତର ରଲାକ ତଥା ସରକାରଙୁ୍କ ସମଥ୍ନ 

ଜ୍ଣାଇଛ।ି 

 



ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିା ତଥା  ିିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦର ବରିରାଧ କରବିା, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଥକି ସ ାୟତାର ରରାକବିା, ଆତଙ୍କବାଦ ତଥା 
 ିିଂସାତ୍ମକ ଉଗ୍ରବାଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରରନ ର ବୟବ ାରକୁ ରରାକବିା, ଆଇନ େବତ୍ତନ୍ରର ସ ରର୍ଯାଗ୍, ସୂର୍ନା ଆଦାନ େଦାନ ଏବିଂ ଦକ୍ଷତା 
ବକିାଶ ଭଳ ିବଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରର୍ଯାଗ୍କୁ ରନଇ ଭାରତ ଏବିଂ ଅରେଲିଆ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିରଲ। ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିା ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ରକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ିର ାଇଥିବା ସମସୟା ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାର୍ନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 

ଏ  ିସମସୟାଗ୍ୁଡକିର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତି ଭାରବ କାର୍୍ଯୟ କରବିାକୁ େତଶୁିତ ିରଦଇଥିରଲ ଏବିଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ପାରସ୍ପର ମଧ୍ୟରର କଥାବାତ୍ତ୍ା, ସ ରର୍ଯାଗ୍ ଏବିଂ ସରୂ୍ନା ଆଦାନେଦାନକୁ ଆଗ୍କୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନଜି୍ େତପିକ୍ଷ ସିଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରର 
ରର୍ଯାଗ୍ାରର୍ଯାଗ୍କୁ ଆ ୁର ିଗ୍ଭୀର କରବିାର ଉପାୟ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା କରଥିିରଲ। 

ମିଳତି ଜ୍ାତସିିଂଘ, ଜ୍-ି20, ଜ୍ସି ିଫି, ଏଆରଏଫ, ଆଇଓଆରଏ ଏବିଂ ଏଫଏ ଏିଫ ଭଳ ିବ ୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରର ତଥା ଅରେଲିଆ-ଭାରତ-
ଜ୍ାପାନ-ଆରମରକିା ବରି୍ାର ବମିଷ୍ରର ଆତଙ୍କବାଦର ମକୁାବଲିାକୁ ରନଇ ସ ରର୍ଯାଗ୍ ଏବିଂ ଏ  ିସ ରର୍ଯାଗ୍କୁ ଆ ୁର ିଆଗ୍କୁ ବଢାଇବା 

ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆରଲାର୍ନା କରଥିିରଲ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଡରିସମବର 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. 

 

 


