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ഭീകരതയെെ ും രാജ്യാന്തര ക റ്റകൃതയങ്ങയെെ ും യെറ ക്ക ന്നതിന ള്ള 

നാലാമത് ഇന്തയ-സിുംഗപ്പൂർ സുംെ ക്ത വർക്കിുംഗ് ഗ്ഗൂപ്്പ മീറ്റിങ് സുംബന്ധിച്ച 

പഗ്തക്ക റിപ്്പ 

2022 യമെ് 21 

 

ഇന്തയെ ും സിുംഗപ്പൂര ും തമ്മില ള്ള തീഗ്വവാദയെെ ും രാജ്യാന്തര 

ക റ്റകൃതയങ്ങയെെ ും യെറ ക്ക ന്നതിന ള്ള സുംെ ക്ത വർക്കിുംഗ് ഗ്ഗൂപ്പിന്യറ 

(യജ്ഡബ്ല്യ ജ്ി) നാലാമത് യൊഗും 2022 യമെ് 18 മ തൽ 19 വയര സിുംഗപ്പൂരിൽ 

നടന്ന . ഇന്തയൻ വിയദശകാരയ മഗ്ന്താലെെിയല തീഗ്വവാദ വിര ദ്ധ 

യജ്ാെിന്റ് യസഗ്കട്ടറി മഹാവീർ സിുംഗവി സിുംഗപൂർ ആഭയന്തര 

മഗ്ന്താലെെിയല യഡപയൂട്ടി യസഗ്കട്ടറി (നെും) മിസ്റ്റർ പ വാ യകാക്്ക 

കിയൊുംഗ് എന്നിവർ സയമ്മെനെിൽ സഹ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച . 

 

തഗ്ന്തപരമാെ പങ്കാെികൾ എന്ന നിലെിൽ ഇന്തയെ ും സിുംഗപ്പൂര ും 

അതിർെി കടന്ന ള്ള ഭീകരത ഉൾയപ്പയട എല്ലാ രൂപങ്ങെില മ ള്ള 

ഭീകരതയെെ ും ശക്തമാെി അപലപിക്ക കെ ും ഭീകരതയെ സമഗ്ഗമാെി 

യനരിടാൻ അന്താരാഷ്്ഗ്ട സഹകരണും വർദ്ധിപ്പിയക്കണ്ടതിന്യറ ആവശയകത 

ഊന്നിപ്പറെ കെ ും യെയ്ത . 

 

തങ്ങെ യട നിെഗ്ന്തണെില ള്ള ഒര  ഗ്പയദശവ ും മറ്റ ള്ളവർക്്ക യനയരെ ള്ള 

ഭീകരാഗ്കമണെിന് ഉപയൊഗിക്ക ന്നിയല്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങെ ും 

ഉടനടി സ സ്ഥിരമാെ നടപടി സവീകരിക്കണയമന്ന ും അെരും 

ഭീകരാഗ്കമണങ്ങെിയല ക റ്റവാെികയെ യവഗെിൽ നിെമെിന് മ ന്നിൽ 

യകാണ്ട വയരണ്ടതിന്യറ ആവശയകത അുംഗീകരിക്കണയമന്ന ും യജ് ഡബ്െയൂ 

ജ്ി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . 

 

തീഗ്വവാദികെ യട അതിർെി കടന്ന ള്ള നീക്കും, തീഗ്വവാദയെ 

യെറ ക്ക ക, തീഗ്വവാദെിന് ധ്നസഹാെും നൽക ന്നതിയനതിയര 

യപാരാട ക, ഇൻറർയനറ്റിന്യറ തീഗ്വവാദ ഉപയൊഗും കകകാരയും യെയ്യ ക 

എന്നിവ ഉൾയപ്പയടെ ള്ള സമകാലിക തീഗ്വവാദ വിര ദ്ധ യവല്ല വിെികൾ യജ് 

ഡബ്െയൂ ജ്ി  െർച്ച യെയ്ത . യദശീെ, ഗ്പായദശിക, ആയഗാെ ഭീകരവാദ ഭീഷ്ണി 

വിലെിര െൽ, കസബർ ക റ്റകൃതയങ്ങൾ, മെക്ക മര ന്ന് കടെ്, 



അന്തർയദശീെ സുംഘടിത ക റ്റകൃതയങ്ങെ ും തീഗ്വവാദവ ും തമ്മില ള്ള 

അവിശ ദ്ധ ബന്ധും എന്നിവയെക്ക റിച്ച ും യജ് ഡബ്െയൂ ജ്ി അഭിഗ്പാെങ്ങൾ 

കകമാറി. ഈ യവല്ല വിെികയെ യനരിട ന്നതിൽ സിുംഗപ്പൂര ും ഇന്തയെ ും 

തമ്മില ള്ള സഹകരണും ശക്തിയപ്പട ൊൻ സമ്മതിച്ച .ഐകയരാഷ്്ഗ്ട സഭ 

ആസിൊൻ, എഫ്എടിഎഫ് ത ടങ്ങിെ ബഹ മ ഖ യവദികെിയല 

സഹകരണും ആഴെിലാക്ക ന്നതിയനക്ക റിച്ച ും സയമ്മെനും അഭിഗ്പാെങ്ങൾ 

കകമാറി. 

 

ഇന്തയെ ും സിുംഗപ്പൂര ും ഏജ്ൻസികൾ തമ്മിൽ വിവരങ്ങെ ും മികച്ച 

രീതികെ ും പങ്കിടൽ, നിെമപാലനും, തീഗ്വവാദയെെ ും രാജ്യാന്തര 

ക റ്റകൃതയങ്ങയെെ ും ഗ്പതിയരാധ്ിക്കാന ള്ള യശഷ്ി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ 

എന്നിവെിൽ.കൂട തൽ സഹകരണെിന ും ഗ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. 

 

സിുംഗപ്പൂർ 
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