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ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ୱାର୍ ିଂଟନ ଡ ସ  ଗସ୍ତ (30 ଜାନୁଆରୀ-01 ଫେବୃଆରୀ 2023) 

ଫେବୃଆରୀ 01, 2023 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜ ତ ଫଡାଭାଲ 30 ଜାନୁଆରୀରୁ 1 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ୱାର୍ ିଂଟନ ଡ ସ  ଗସ୍ତଫର ର୍ଯାଇଛନ୍ତ । ତାଙ୍କ 
ସହ ଭାରତର ବର ଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ର୍ ଳ୍ପପତ ମାଫନ ମଧ୍ୟ ର୍ଯାଇଛନ୍ତ । 

ଏହ  ଗସ୍ତ ସମୟଫର ଫଡାଭାଲ ଆଫମର କାର ନୀତ  ନ ର୍ଦ୍ଶାରଣକାରୀ ଓ ହ ତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଫମତ ସରକାର, କିଂଫେସ, ବୟବସାୟ, ର୍ କ୍ଷାବ ତ 
ଏବିଂ ଗଫବଷକ ଫଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହ ତ ପାରସ୍ପର କ ସ୍ୱାର୍ଶର ଦ୍ୱ ପାକ୍ଷ କ, ଆଞ୍ଚଳ କ ଏବିଂ ଫବୈଶ୍ୱ କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଫର ଆଫଲାଚନା କର ଥିଫଲ। 
ଆଫମର କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଫଜକ୍ ସୁଲ ଭାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କର ବା ବୟତୀତ ଫସ ଆଫମର କା ଫସନାର ରୁ୍ଯଗମ ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଜଫନରାଲ ମାକଶ ମ ଲ , କାର୍ଯଶୟନ ବଶାହୀ ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ସଚ ବ କୟାର୍ଲ ନ୍ ହ କ୍ସ, ପ୍ରମୁଖ୍ ସ ଫନଟର ଏବିଂ ର୍ ଳ୍ପପତ ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଫଭଟ ଥିଫଲ। 
ଏହ  ଗସ୍ତ ସମୟଫର ଫସ ଫବୈଫଦର୍ କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଫଟାନ  ବ ିଫଙ୍କନଙୁ୍କ ଫଭଟ ବାର କାର୍ଯଶୟକ୍ରମ ରହ ଛ । 

ଫଡାଭାଲ ଏବିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ସୁଲ ଭାନ 31 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଫର ହୱାଇଟ ହାଉସଫର ଜଟ ଳ ଓ ଉଦୀୟମାନ 

ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା (ଆଇସ ଇଟ ) କାର୍ଯଶୟକ୍ରମର ପ୍ରର୍ମ ଫବୈଠକଫର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଥିଫଲ। ଏହ  ଫବୈଠକ ମଇ 2022 ଫର ଫଟାକ ଓଫର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫରନ୍ଦ୍ର ଫମାଦୀ ଏବିଂ ଆଫମର କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ  ଫଜାଫସେ ବାଇଫଡନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯାଇଥିବା ଫ ାଷଣା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଆଫୟାଜ ତ 

ଫହାଇଥିଲା। ଏହ  ଫବୈଠକଫର ଆଫମର କାଫର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ମୁଖ୍ୟ ଫବୈଜ୍ଞାନ କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଫଟଲ  ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ ବ ଭାଗର ସଚ ବ, 
ଇଫରାର ଫଚୟାରମୟାନ, ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫବୈଜ୍ଞାନ କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଡ ଆରଡ ଓର ମହାନ ଫଦଶର୍କ ଏବିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପର ଷଦ 

ସଚ ବାଳୟ ଏବିଂ ଇଫଲଫକ୍ରାନ କ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୟ ବର ଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାଫନ ଉପସ୍ଥ ତ ଥିଫଲ। ଆଫମର କା ପକ୍ଷରୁ 
ନାସା ପ୍ରର୍ାସକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ ଜ୍ଞାନ ସିଂସ୍ଥାନ ବା ଏନଏସଏେର ନ ଫଦଶର୍କ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ଉପ-ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବିଂ ଅନୟ ଅଧିକାରୀମାଫନ 
ଅିଂର୍େହଣ କର ଥିଫଲ। 

ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା ମୂଲୟ ର୍ଙୃ୍ଖଳା ନ ମଶାଣ କର  ଦୁଇ ଫଦର୍କୁ ବ ଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା ସହଭାଗୀ ଭାବଫର ସ୍ଥାନ ତ କର ବାକୁ ଏବିଂ ସାମେୀଗୁଡ କର 

ମ ଳ ତ ବ କାର୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସମର୍ଶନ କର ବା ଆଇସ ଇଟ ର ଲକ୍ଷୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଫମକାନ ଜ ମ ମାଧ୍ୟମଫର ନ ୟାମକ ପ୍ରତ ବନ୍ଧକ, 

ରପ୍ତାନ  ନ ୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବିଂ ଗତ ର୍ୀଳତା ପ୍ରତ ବନ୍ଧକର ସମାଧାନ କର ବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ । ଆଇନଗତ ପର ବର୍ତ୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫମତ ଫକଫତକ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଭାରତ ପାଇଁ ରପ୍ତାନ  ପ୍ରତ ବନ୍ଧକକୁ ସହଜ କର ବାକୁ ଆଫମର କା ପକ୍ଷ ନ ଜର ସମର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତ ର୍ତୃ  ଫଦଇଥିଫଲ। 
ଏକ୍ସଫପା, ହୟାକାର୍ନ ଏବିଂ ପ ଚ ିଂ ଅଧିଫବର୍ନ ମାଧ୍ୟମଫର ଷ୍ଟାଟଶଅପ ଇଫକାସ ଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟଫର ସିଂଫର୍ଯାଗକୁ ମଜବୁତ କର ବା ଏବିଂ ଦୁଇ ଫଦର୍ 

ମଧ୍ୟଫର ପ୍ରମଖୁ୍ ଫକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ କଫର ନବସୃଜନତା ଫସତୁ ନ ମଶାଣ ଉପଫର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ ଆର୍ଯାଇଥିଲା। 

 



କ୍ୱାଟମ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଚ ହ୍ନଟ କର  ଉଭୟ ପକ୍ଷ ର୍ ଳ୍ପ ଓ ର୍ କ୍ଷା ଫକ୍ଷତ୍ରର ଫର୍ଯାଗଦାନ ସହ ତ ଏକ କ୍ୱାଟମ ସମନୱୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତ ଷ୍ଠା 

କର ଥିଫଲ। ଫସମ କଣ୍ଡକର୍ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଆଫମର କା ଭାରତଫର ଏକ େୟାବ୍ର ଫକସନ ଇଫକାସ ଷ୍ଟମର ବ କାର୍କୁ ସମର୍ଶନ କର ଥିଲା ଏବିଂ 
ପର ପକ୍ୱ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା ଫନାଡ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ପୟାଫକଜ ିଂ ପାଇଁ ମ ଳ ତ ଉଫଦୟାଗ ଓ ସହଭାଗ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ତ କର ଥିଲା। ଭାରତର ଫସମ କଣ୍ଡକ୍ର 
ମ ର୍ନ, ଭାରତର ଇଫଲଫକ୍ରାନ କ୍ସ ଫସମ କଣ୍ଡକର୍ ସିଂ  (ଆଇଇଏସଏ) ଏବିଂ ଆଫମର କାର ଫସମ କଣ୍ଡକର୍ ର୍ ଳ୍ପ ସିଂ  (ଏସଆଇଏ) କୁ 
ଫନଇ ଏକ ଟାସ୍କଫୋସଶ ଗଠନ କର  ନ କଟ ସମୟର ସୁଫର୍ଯାଗ ଚ ହ୍ନଟ କର ବା ଏବିଂ ଫସମ କଣ୍ଡକ୍ର ଇଫକାସ ଷ୍ଟମର ଦୀ ଶମ ଆଦ  ବ କାର୍କୁ 

ସହଜ କର ବା ପାଇଁ "ପ୍ରସୁ୍ତତ  ମଲୂୟାଙ୍କନ” ବ କାର୍ ନ ମଫନ୍ତ ସହମତ  ପ୍ରକାର୍ ପାଇଥିଲା। 

ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାରସ୍ପର କ ଆେହର ପ୍ରମୁଖ୍ ସାମେୀର ମ ଳ ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଫର ଧ୍ୟାନ ଫଦବାକୁ ସହମତ 
ଫହାଇଥିଫଲ। ସ୍ୱଫଦର୍ୀ ନ ମିତ ହାଲୁକା ଲଢୁଆ ବ ମାନ ପାଇଁ ଭାରତଫର ଫଜଟ୍ ଇଞ୍ଜ ନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫମସସଶ ଫଜଫନରାଲ୍ ଇଫଲକ ୍ରକ 

ଦ୍ୱାରା ଦାଖ୍ଲ ଫହାଇଥିବା ଲାଇଫସନସ ଆଫବଦନକୁ ତ୍ୱର ତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଫମର କା ପ୍ରତ ରୁ୍ତ  ଫଦଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାଶ୍ୱଶର ପ୍ରତ ରକ୍ଷା 
ଷ୍ଟାଟଶଅପଗୁଡ କୁ ସିଂଫର୍ଯାଗ କର ବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନବସୃଜନତା ଫସତୁ ନ ମିତ ଫହବ। 

ଭାରତର ମହାକାର୍ ଫକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫଖ୍ାଲ ବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ  ଫହାଇଥିବା ସୁଫର୍ଯାଗ ଏବିଂ ଆଫମର କାଫର ଭାରତର ମହାକାର୍ ଫଟକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ କର 

ଅବଦାନକୁ ପ୍ରର୍ିଂସା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ମାନବ ମହାକାର୍ ଉଡାଣ କାର୍ଯଶୟକ୍ରମ, ନାସାର ବାଣ ଜ ୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ଫପଫଲାଡ୍ ସଭିସ (ସ ଏଲପ ଏସ) 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବିଂ ଏସଟ ଇଏମ ପ୍ରତ ଭା ବ ନ ମୟ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଇଫରା ନାସା ସହ ତ କାର୍ଯଶୟ କର ବ ଫବାଲ  ସହମତ  ଫହାଇଥିଲା। 

ପରବର୍ତ୍ଶୀ ପ ଢ ର ଫଟଲ  ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଭାରତର ପ୍ରତ ଫର୍ଯାଗୀତାମଳୂକ ଦର ଓ ବୟାପକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟ ଫର ରଖି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବ ଶ୍ୱସ୍ତ 
ଉତ୍ସକୁ ବୟବହାର କର  5ଜ /6ଜ  ଏବିଂ ଓରାନକୁ ଅନ୍ତଭଶୁ କ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ସରକାରୀ-ଫବସରକାରୀ ଆଫଲାଚନା ଆରମ୍ଭ କର ବାକୁ ସହମତ 

ଫହାଇଥିଫଲ। 

ଆଇସ ଇଟ  ଉଦ ାଟନ ସମୟଫର ଭାରତର ବ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା ବ ଭାଗ ଏବିଂ ଆଫମର କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ ଜ୍ଞାନ ସିଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟଫର ଏକ 
ନୂତନ କାର୍ଯଶୟାନୱୟନ ବୟବସ୍ଥା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବିଂ ଆଫମର କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ ଜ୍ଞାନ ସିଂସ୍ଥାନର ନ ଫଦଶର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷର ତ ଫହାଇଥିଲା। 

ଏହା ସ ଇଟ  ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ମ ଳ ତ ଗଫବଷଣାକୁ ବୟାପକ କର ବ। 

30 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଫର ଆଫମର କାର ବୟବସାୟ ସିଂଗଠନ ବା ଚାମୱର ଅଫ୍ କମସଶଫର ଆଫମର କା ଏବିଂ ଭାରତୀୟ ର୍ ଳ୍ପର 

ଫର୍ଯାଗଦାନଫର ଏକ ଆଇସ ଇଟ  ରାଉଣ୍ଡ ଫଟବୁଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠ ତ ଫହାଇଥିଲା। ସରକାରୀ, ର୍ ଳ୍ପ ଏବିଂ ର୍ କ୍ଷା ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଫବୈଷୟ କ 
ଭାଗ ଦାରୀକୁ ବୃର୍ଦ୍  କର ବା ନ ମଫନ୍ତ ଏହା ଚ ନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାର୍ କର ବା ପାଇଁ ଏକ ସଫୁର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କର ଥିଲା। 

ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତରଞ୍ଜ ତ ସାନୁ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡ ଆ ହାଉସଫର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଫଡାଭାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯଶୟକ୍ରମ ଆଫୟାଜନ 
କର ଥିଫଲ ଫର୍ଯଉଁଥିଫର ଆଫମର କାର ବାଣ ଜୟ ସଚ ବ ଜ ନା ରାଇଫମାଫଣ୍ଡା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଫଜକ୍ ସୁଲ ଭାନ, କାର୍ଯଶୟନ ବଶାହୀ 
ଫବୈଫଦର୍ କ ସଚ ବ ଫୱଣ୍ଡ  ଫର୍ରମାନ, ଆଫମର କା ପ୍ରର୍ାସନର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତ ବ ଦୟା କମ୍ପାନୀ ତର୍ା ପାଣ୍ଠ ର ସ ଇଓ, 

ଏବିଂ ଆଫମର କାର ଅେଣୀ ବ ଶ୍ୱବ ଦୟାଳୟଗୁଡ କର ମୁଖ୍ୟମାଫନ ଉପସ୍ଥ ତ ଥିଫଲ। 

 



ଏହ  ଗସ୍ତ ସମୟଫର ଫହାଇଥିବା ଆଫଲାଚନାଗୁଡ କ ଅତୟାଧୁନ କ ଫକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ କଫର ଭାରତ-ଆଫମର କା ସହଫର୍ଯାଗକୁ ଆହୁର  ବୃର୍ଦ୍  କର ବା 
ପାଇଁ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ  କର ଛ  ଏବିଂ ଏହା ଭାରତ-ଆଫମର କାର ବୟାପକ ଓ ଫବୈଶ୍ୱ କ ରଣନୀତ କ ସହଭାଗୀତାର ପର ପକ୍ୱତାକୁ ପ୍ରତ େଳ ତ 

କର ଛ  । ନ ଦଷି୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଫର େଳାେଳ ଭ ର୍ତ୍ କ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କର ବା ନ ମଫନ୍ତ ଉଭୟ ଫଦର୍ ନ ରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ 
ସହମତ ଫହାଇଥିଫଲ। 

 

ୱାର୍ ିଂଟନ ଡ ସ  

ଜାନୁଆରୀ 31, 2023 

 

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. 

 

 

 


