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ఉగ్రవాదం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలను ఎదురకోవడంప ై 4వ 
భారత్-స ంగ్పూర్ జాయంట్ వరిోంగ్ గ్రర ప్ సమావశేానికి 
సంబంధ ంచిన పత్రకిా పికటన 
మే 21, 2022 
 

ఉగ్రవాదం మరియు అంతరాా తీయ నేరాలను ఎదురకోవడంప ై భారత్ మరియు స ంగ పూర్ మధ్య 4వ 
జాయంట్ వరిోంగ గ్రర ప్ (జేడబ్లరయ ూజీ) సమావేశం స ంగ్పూర్ లో 2022 మే 18-19 తేదీలోయ  జరిగింది. ఈ 
సమావేశానికి భారత విదేశీ వయవహారాల మంత్రితవ శాఖలోని ఉగ్రవాద నిరకధ్క విభాగానికి చ ందిన 
జాయంట్ స కరటరీ శీర మహావీర్ స ంఘ్వవ అలాగే స ంగ్పూర్ హోమ్ వయవహారాల మంత్రితవ శాఖ డిపూయట  
స కరటరీ (పాలసీ) శీర పువా కోక్ కియాంగ సహాధ్యక్షత వహవంచారు. 
 
వూయహాతమక భాగ్స్ావములుగా ఉనన భారత్ మరియు స ంగ్పూర్, సరిహదుు లోయ  ఉగ్రవాదంతో సహా అనిన 
రూపాలోయ ని ఉగ్రవాదానిన తీవంిగా ఖండించాయ అలాగే ఉగ్రవాదానిన సమిష్ ిగా ఎదురకోవడానికి 
అంతరాా తీయ సహకారానిన మరింత ప ంప ందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నొకిోచ పాాయ. 
 
తమ నియంతణిలో ఉనన భరభాగానిన ఇతర దేశాలప ై ఉగ్రవాద దాడులకు ఉపయోగించుకోకుండా 
చూస ందుకు అనిన దేశాలు తక్షణం ఇంకా స ిరమ ైన చరయలను తపాకుండా తీసుకోవాల్సిందేనని కూడా 
జేడబ్లరయ ూజీ ఉదాా టించంది అలాగే ఇటువంటి దాడులకు పాలాడే వారిని వేగ్ంగా నాయయస్ాి నాలోయ  
నిలబ్లెటాి ల్సిన అవసరం ఉందని అంగీకరించాయ. 
 
సరిహదుు లోయ  ఉగ్రవాదుల కదల్సకలు, రాయడికల ైజేషన ను ఎదురకోవడం, ఉగ్రవాదానికి నిధ్ులు అందకుండా 
అడుు కటి వేయడం మరియు ఉగ్రవాదులు ఇంటరననట్ వినియోగించకుండా నిరకధించడంతో సహా 
సమకాలీన ఉగ్రవాద నిరకధ్క సవాళ్య  గ్ురించ జేడబ్లరయ ూజీ చరిచంచంది. జాతీయ, పాింతీయ మరియు 
పపించ ఉగ్రవాద ముపుాల అంచనాలు, స ైబ్లర్ నేరాలు, మాదకదవిాయల అకరమ రవాణా మరియు 
అంతరాా తీయ సంస్ాి గ్త నేరాలు ఇంకా ఉగ్రవాదం మధ్య సంబ్లంధాలప ై కూడా జేడబ్లరయ ూజీ తమ 
అభిపాియాలను పంచుకుంది. ఈ సవాళ్యను పరిషోరించేందుకు స ంగ్పూర్ మరియు భారత్ మధ్య 



సహకారానిన బ్లలోప తం చేసుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయ. ఐకయరాజయసమిత్ర (యరఎన), 
ఆస యాన, ఫ ైనానిియల్ యాక్షన టాస్కో  ఫో ర్ి (ఎఫ్ఏట ఎఫ్) వంటి బ్లహుళ్పక్ష వేదికలోయ  సహకారానిన 
మరింత విసత ృతం చేసుకోవడంప ై కూడా జేడబ్లరయ ూజీ అభిపాియాలను పంచుకుంది. 
 
భారత్ మరియు స ంగ్పూర్ తమ తమ ఏజనన్సిల మధ్య, పతిేయకించ సమాచారానిన పంచుకోవడం 
మరియు అతయయతతమ పదధతయలు, చటాి నిన అమలు చేయడం అలాగే ఉగ్రవాద మరియు అంతరాా తీయ 
నేరాలను ఎదురకోవడానికి స్ామరిూ నిరామణానికి సంబ్లంధించ మరింత సహకారం ఇంకా భాగ్స్ావమాయనికి 
కటుి బ్లడి ఉనానయ. 
 
స ంగ్పూర్ 
మే 21, 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. 


