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ਅਤੱਵਾਦ-ਰਧੋ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ-ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਸਾਾਂਝ ੇਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸੈ 

ਬਬਆਨ  

17 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 
ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਬਾਰ ੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਾਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਬਧਅਮ ਰਾਹੀਂ 17 

ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਬਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਬਸੰਘਵੀ ਅਤ ੇ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰ ਬਵਭਾਗ ਬਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਪ੍ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਟੋਨੀ 

ਸ਼ੀਹਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਬਮਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਸਬਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ 

ਮਾਹਰਾਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਲੀਡਰਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਬਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਰਸਨ 

ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਾਂ ਬਵਚਾਲੇ ਬਵਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝੇ ਬਬਆਨ ਬਵੱਚ 

ਬਮਥ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਬਹਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਬਦੱਤਾ। 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਬਵਆਾਂ ਬਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਬਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਇਸਦਾ ਬਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਬਹਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਦੱਤਾ। 
ਦੋਵਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪ੍ਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 
 

ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਲਆ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕਾਾਂ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਦੱਤਾ। ਦੋਨਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ 

ਅੱਤਵਾਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਵਚਾਰ 

ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫੌਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਾਉਣ-ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਦੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਹਾ ਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ 

ਖੇਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਬਲਆਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਬਜਹੇ ਹਮਬਲਆਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਬਦਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ, ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ੁਲਵਾਮਾ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਬਵੱਚ ਹੋਏ 



ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਬਲਆਾਂ ਦੀ ਬਫਰ ਬਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਬਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ। 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਬਜੰਨਾਾਂ ਬਵੱਚ 

ਕੱਟੜਵਾਦੀਕਰਣ ਦਾ ਬਵਰੋਧ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਵੱਤਪ੍ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ 

ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 

ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਬਰਆਾਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ  

ਅੱਤਵਾਦ -ਰੋਧ ਲਈ ਖੜੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। 
 

ਦੋਵਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ ਬਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਬਦੱਤੀ ਅਤ ੇਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ 

ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਬਹਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂ ੰਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

ਹਮਰੁਤਬਾ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦਰਬਮਆਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਬਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 

ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, G -20, GCTF, ARF, IORA ਅਤੇ FATF ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-

ਭਾਰਤ-ਜਾਪ੍ਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਬਰਆਾਂ ਬਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ -ਰੋਧੀ ਸਬਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 

ਤਰੀਬਕਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ 

17 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 

 

 


