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ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମକୁାବଲିା ଉପର୍ର ଚତୁର୍େ ାାରତ-ସଙି୍ଗାପୁର ମିଳତି କାର୍ଯେୟର୍ ାଷ୍ଠୀ 
ର୍ବୈଠକର ମିଳତି ର୍େସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ମଇ 21, 2022 

ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ାାରତ ଏବଂ ସଙି୍ଗାପୁର ମଳିତି କାର୍ଯେୟର୍ ାଷ୍ଠୀ (ର୍େଡବଲେୁ)ି ର ତତୁର୍େ ର୍ବୈଠକ 18 
ରୁ 19 ମଇ 2022 ର୍ର ସଙି୍ଗାପରୁର୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର୍ ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ାାରତର ର୍ବୈର୍ଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତ େତ ଆତଙ୍କବାଦ ବରି୍ରାଧୀ 
ବାିା ର ରୁ୍ଯ ମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ମ ାବୀର ସଂିଘାି ଏବଂ ସଙି୍ଗାପରୁ   ୃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପସଚବି (ନୀତ ିବାିା ) ଶ୍ରୀ ପୁଆ ର୍କାକ ର୍କଓଙ୍ଗ ଏ  ି
ର୍ବୈଠକର୍ର ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିର୍ଲ। 
ରଣନୀତକି ସ ାା ୀ ାାବର୍ର ାାରତ ଏବଂ ସଙି୍ଗାପରୁ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସର୍ମତ ସମସ୍ତ େକାର ଆତଙ୍କବାଦର ନନି୍ଦା କରଥିିର୍ଲ 
ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବୟାପକ ରୂର୍ପ ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଆନ୍ତେୋତକି ସ ର୍ର୍ଯା କୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାର ଆବଶୟକତା ଉପର୍ର  ୁରୁତ୍ୱାର୍ରାପ 
କରଥିିର୍ଲ। 
ର୍େଡବଲେୁ ିଆ ୁର ିମଧ୍ୟ  ରୁୁତ୍ୱାର୍ରାପ କରଥିିଲା ର୍ର୍ଯ ସମସ୍ତ ର୍ଦଶ ର୍ସମାନଙ୍କ ଅଧୀନର୍ର ଥିବା ର୍କୌଣସ ିଅଞ୍ଚଳ ଅନୟ ର୍ଦଶମାନଙ୍କ ଉପର୍ର 
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବୟବ ୃତ ନର୍ ଉ ଏ ା ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତର୍ା ନରିନ୍ତର କାର୍ଯେୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ର ଣ କରବିା ଉଚତି 
ଏବଂ ଏପର ିଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ର୍ଦାଷୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଦଣି୍ଡତ କରବିା ଆବଶୟକ ର୍ବାଲି ସ ମତ ର୍ ାଇଥିଲା। 
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସୀମା ଅତକି୍ରମ, ର୍ମୌଳବାଦର ମୁକାବଲିା, ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ଆର୍କି ସ ାୟତା ର୍ରାକବିା ତର୍ା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଇଣ୍ଟରର୍ନଟ ବୟବ ାରର ମକୁାବଲିା ାଳ ିସମସାମୟିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବରି୍ରାଧୀ ଆ ୱାନ ଉପର୍ର ର୍େଡବଲେୁ ିଆର୍ଲାଚନା କରଥିିଲା। ୋତୀୟ, 
ଆଞ୍ଚଳକି ତର୍ା ଆନ୍ତେୋତକି ଆତଙ୍କବାଦ ବପିଦର ଆକଳନ, ସାଇବର ଅପରାଧ, ନଶିା କାରବାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସଂ ଠତି ଅପରାଧ ଓ 
ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟର୍ର ସମ୍ପକେ ଉପର୍ର ମଧ୍ୟ ର୍େଡବଲେୁ ିମତ ବନିମିୟ କରଥିିଲା। ଏ  ିଆ ୱାନର ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ସଙି୍ଗାପୁର ଏବଂ 
ାାରତ ମଧ୍ୟର୍ର ସ ର୍ର୍ଯା କୁ ମେବୁତ କରବିାକୁ ସ ମତ ିର୍ ାଇଥିଲା। ୋତସିଂଘ, ଆସଆିନ ଏବଂ ଏଫଏଟଏିଫ ାଳ ିବ ୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚର୍ର 
ସ ର୍ର୍ଯା କୁ  ାୀର କରବିା ପାଇଁ ର୍େଡବଲେୁ ିମଧ୍ୟ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିଲା। 
ବରି୍ଶଷକର ିଆତଙ୍କବାଦ ତର୍ା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ସୂଚନା ତର୍ା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯେୟ ପଦ୍ଧତରି ଆଦାନ େଦାନ, ଆଇନ 
େବତ୍ତେନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିର୍କ୍ଷତ୍ରର୍ର ାାରତ ଏବଂ ସଙି୍ଗାପରୁ ନେି ନେି ଏର୍େନିମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର୍ର ଅଧିକ ସ ର୍ର୍ଯା  ଓ ାା ିଦାରୀ ପାଇଁ 
େତଶୁିତବିଦ୍ଧ। 
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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. 


