
Joint Press Release on First Meeting of India-Maldives 

Joint Working Group on Counter Terrorism, Countering 

Violent Extremism and De-Radicalisation 
April 08, 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 کے مالدیپ -بھارت خالف کے پرستی بنیاد اور پسندی انتہا پرتشدد گردی، دہشت انسداد

 ریلیز پریس مشترکہ حوالے سے کے اجالس پہلےکے  گروپ ورکنگ مشترکہما بین 

 0202 ،اپریل 08

 

 کا گروپ ورکنگ مشترکہ کے خالف پرستی بنیاد اور پسندی انتہا، پرتشدد گردی دہشت انسداد مابین کے مالدیپ اور بھارت

 (مغرب) سکریٹری میں خارجہ وزارت قیادت کیفریق  ہندوستانی۔ ہوا منعقد میں دہلی نئی کو 0202 اپریل 8 اجالس پہال

 خوشگوار مالقات یہ۔ کی نے محمد الغفور عبدجناب  سکریٹری خارجہ قیادت کے فریق کی مالدیپ اور پاروسو وکاس جناب

عکاسی  کی تعلقات دوستانہ اچھے اور آزمودہ وقت مابین کے مالدیپ اور ہندوستان جو ،ہوئی منعقد میں ماحول تعمیری اور

 ذریعے کے تعلقات دوطرفہ ہمارے میں سربراہی کی صالح محمد ابراہیم صدر اور مودی نریندر اعظم وزیر اور کرتی ہے،

 درجے کی عالمت ہے۔ اور چاہت توانائی، کردہ حاصل

 

 شدید کی مظاہر اور اشکال تمام دہشت گردی کے سمیت گردی دہشت والی ہونے سے پار سرحد نے مالدیپ اور ہندوستان

 کی بنانے مضبوط کو تعاون االقوامی بین لئے کے نمٹنے سے گردی دہشت میں انداز پائیدار اور جامع اور ،کی مذمت

 کے جانب سے تنظیموں گرد دہشتپابندی لگائے گئے  طرف سے کی متحدہ اقوام نے فریقین دونوں۔ دیا زور پر ضرورت

۔ دیا زور پر ضرورت کی کاروائی ٹھوس خالف کے ورکس نیٹ تمام کے گردوں دہشت اور ،لیا جائزہ کا خطرات الحق

 کے ان کہتا دیا زور پر ضرورت اشد کی اٹھانے اقدام واپسی ناقابل اور تصدیق قابل مستقل، فوری، کو ممالک تمام نے انہوں

 افراد مرتکب کے حملوں ایسے اورجائے  کیا نہ استعمال لئے کے حملوں گرد دہشت پر دوسروں عالقہ بھی کوئی اقتدار زیر

 سکے۔یا جا ال میں کٹہرے کے انصاف جلد کو

 

 ہوئے، دیتے حوالہ کا بیان مشترکہ جاری دوران کے دورے ریاستیمالدیپ کے  کے مودی اعظم وزیر میں 0222 جون

 کی وجہ سے پرستی بنیاد اور پسندی انتہا پرتشدد گردی، دہشت کہجو  کیا تسلیم کو خطرے خطرناک اس نے فریقین دونوں

سے  خطرات کے طرح اس سے طرف کی حکومت کی صالح صدر نے ہندوستان۔ ہے الحق کو وسالمتی امن میں خطے

 ۔کی تعریف کیاٹھانے  اقدامات ٹھوس ذریعہ اس سلسلے میں کے مالدیپ اور نپٹنے

 

 کی گردی دہشت کرنے، مقابلہ کا پسندی انتہا پرتشدد اور پرستی بنیاد میں شعبے کے گردی دہشت انسداد نے فریقیندونوں 

 کا معلومات روکنے، کو استحصال کے انٹرنیٹ لئے کے پسندی انتہا پرتشدد اور گردی دہشت کرنے، مقابلہ سے اعانت مالی

 مابین کے ایجنسیوں متعلقہ دیگر اور امیگریشن کسٹم، فورسز، سیکیورٹی پولیس، اور بڑھانے کو صالحیتوں کرنے، تبادلہ

 منشیات نے فریقین دونوں کہ یہ مزید ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر شعبوں مختلف کے تعاون سمیت کرنے قائم رابطے جاتی ادارہ

 انتہا پرتشدد اور پرستی بنیاد گردی، دہشت اس بات چیت میں۔ کیا خیال تبادلہ پر بڑھانے تعاون دوطرفہ خالف کے اسمگلنگ

 تبادلہ خیال ہوا۔ چیلنجوں درپیش لئے کے کرنے مقابلہ کا پسندی

 

 کی مالدیپ اور اداروں والے کرنے نافذ قانون اور سالمتی میں جس کیا اتفاق پر کرنے مستحکم کو تعاون نے فریقین دونوں

انتہا پسندی  پرتشدد خاتمے، کے گردی دہشت انسداد ساتھ ساتھ کے صالحیت سازي اور تعاون لئے کے ایجنسیوں متعلقہ دیگر



 دونوںپر تبادلہ خیال شامل تھا۔  کار ہطریق بہترین اور تعاون باہمی میں شعبوں کے کرنے مقابلہ انکا اور تھام روک کی

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر تعاون میں فورم جہتیال کثیر نے فریقین

 

 تربیتی کی ڈویلپمنٹ اینڈ ریسرچ پولیس آف بیورو اور گارڈ سیکیورٹی نیشنل دوران کے قیام اپنے میں دہلی نئی وفد کا مالدیپ

 ۔گا کرے دورہ بھی کا سہولیات

 

 دہلی نئی

 0202 ،اپریل 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


