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ਅਤੱਵਾਦ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜ ਠੱਣ ਬਾਰ ੇਚਥੌੀ ਭਾਰਤ-ਜ ਗੰਾਪਰੁ 

 ਯੰਕੁਤ ਕਾਰ   ਮਹੂ ਦੀ ਬਠੈਕ ਬਾਰ ੇ ਾਾਂਝਾ ਪਰ ੈ ਜਬਆਨ  

21 ਮਈ, 2022 

 
ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜ ਗੰਾਪਰੁ ਦਰਜਮਆਨ ਅਤੱਵਾਦ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜ ਠੱਣ ਬਾਰ ੇਚਥੌੀ ਭਾਰਤ-

ਜ ਗੰਾਪਰੁ  ਯੰਕੁਤ ਕਾਰ   ਮਹੂ (JWG) ਦੀ ਚਥੌੀ ਮੀਜਟਗੰ 18 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2022 ਤਕੱ ਜ ਗੰਾਪਰੁ ਜਵਖ ੇ

ਹਈੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਲੇ ਜਵਚੱ ਅਤੱਵਾਦ ਜਵਰਧੋ ਨਾਲ  ਬਜੰਧਤ  ਕਤੱਰ ਸ਼ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜ ਘੰਵੀ ਅਤ ੇ

ਜ ਗੰਾਪਰੁ ਦ ੇਗਰਜਹ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦ ੇਜਿਪਟੀ  ਕਤੱਰ (ਨੀਤੀ)  ਰੀ ਪਆੁਹ ਕਕੋ ਜਕਓਂਗ ਨੇ ਇ  ਮੀਜਟਗੰ ਦੀ  ਜਹ-

ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
 

ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਣੋ ਵ ੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜ ਗੰਾਪਰੁ ਨੇ  ਰਹਦੱ ਪਾਰ ਅਤੱਵਾਦ  ਮਤੇ ਅਤੱਵਾਦ ਦ ੇ ਾਰ ੇ

ਰਪੂਾਾਂ ਦੀ  ਖ਼ਤ ਜਨਖਧੇੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਜਵਆਪਕ ਰਪੂ ਜਵਚੱ ਅਤੱਵਾਦ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਕ ਦ ਨਾਲ 

ਆਲਮੀ  ਜਹਯਗੋ ਨੂ ੰਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ ੇਜਰੋ ਜਦਤੱਾ। 
 

JWG ਦਰੌਾਨ ਇ  ਗਲੱ 'ਤ ੇਵੀ ਜਰੋ ਜਦਤੱਾ ਜਗਆ ਜਕ  ਾਰ ੇਦਸੇ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰੌੀ ਅਤ ੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਕਾਬ ੂਹਠੇ ਕਈੋ ਵੀ ਖਤੇਰ ਦੂਜ ਆਾਂ 'ਤ ੇਅਤੱਵਾਦੀ ਹਮਲੈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਜਤਆ  ਾਵ ੇਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ਅਜ ਹ ੇਅਤੱਵਾਦੀ ਹਮਜਲਆਾਂ ਦ ੇਦਸੋ਼ੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲਦੀ ਜਨਆਾਂ ਦ ੇ

ਕਟਜਹਰ ੇਜਵਚੱ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ'ਤ ੇ ਜਹਮਤ ਹਏੋ। 
 

JWG ਦਰੌਾਨ  ਮਕਾਲੀ ਅਤੱਵਾਦ ਜਵਰਧੋੀ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਹਈੋ, ਜ   ਜਵਚੱ ਅਤੱਵਾਦੀਆਾਂ ਦੀ  ਰਹਦੱ 

ਪਾਰ ਆਵਾ ਾਈ, ਕਟੱੜਪਥੰੀ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੱਵਾਦ ਦ ੇਜਵਤੱ ਪਸੋ਼ਣ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਅਤੱਵਾਦੀਆਾਂ ਵਲੱੋਂ  ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇ ਾਣ ਨਾਲ ਨਜ ਜੱਠਆ  ਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ JWG ਜਵਚੱ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖਤੇਰੀ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਪਧੱਰੀ ਅਤੱਵਾਦ ਦ ੇਖਤਰ ੇਦ ੇਮਲੁਾਾਂਕਣ,  ਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਤ ਕਰੀ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਗੰਜਠਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਅਤੱਵਾਦ ਜਵਚਕਾਰ ਗਠ ੜੋ 'ਤ ੇਵੀ 

ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਹਇੋਆ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਜ ਠੱਣ ਲਈ ਜ ਗੰਾਪਰੁ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦਰਜਮਆਨ 

 ਜਹਯਗੋ ਨੂ ੰਮਜਬਤੂ ਕਰਨ ਉੱਤ ੇ ਜਹਮਤੀ ਹਈੋ। JWG ਜਵਚੱ  ਯੰਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆ ੀਆਨ ਅਤ ੇFATF 

ਵਰਗ ੇਬਹਪੁਖੱੀ ਮਚੰਾਾਂ ਉੱਤ ੇ ਜਹਯਗੋ ਨੂ ੰਿੂਘੰਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵੀ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
 



ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਜ ਗੰਾਪਰੁ ਆਪ-ੋਆਪਣੀਆਾਂ ਏ  ੰੀਆਾਂ ਦਰਜਮਆਨ, ਖਾ  ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਤੱਵਾਦ ਅਤ ੇਆਲਮੀ 

ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ਚੂਨਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇ ਰਵਤੋਮ ਅਜਭਆ ਾਾਂ, ਕਾਨੂਨੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਅਤ ੇ ਮਰਥੱਾ 

ਜਨਰਮਾਣ ਦ ੇਖਤੇਰ ਜਵਚੱ, ਵਧਰੇ ੇ ਜਹਯਗੋ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱ ਹਨ। 
 

ਜ ਗੰਾਪਰੁ 

21 ਮਈ, 2022 

 

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. 


