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IBSA தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர்களின் தோடக்கக் கூட்டம்  

ஆகஸ்ட் 25, 2021  

 

 

1. தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர்,ஸ்ரீ அஜித் தடாவல் KC 25, ஆகஸ்ட், 2021 புேன்கிழமை 

வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூ ம் IBSA தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர்களின் தோடக்கக் 

கூட்டத்மே நடத்ேினார்.    

 

2. இந்ேியாவின் IBSA ேம மையின் தபாது நமடதபறவிருக்கும் அடுத்ே IBSA ேம வர்களின் 

ைாநாட்டின் ஆயத்ே நடவடிக்மகயின் ஒரு பகுேியாக இந்ேக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. 

பிரேைர் நதரந்ேிர தைாடியின் ேம மையி ான இந்ேியாவின் ேம மையின் கருப்தபாருள் 

“ ைக்கள் தோமக ைற்றும் வளர்சிக்கான ஜனநாயகம்” ஆகும். இது வளரும் அரசியல் 

ைற்றும் பாதுகாப்மப சந்ேிக்க மூன்று நாடுகளுக்கும் தநருக்கைான ஒத்துமழப்பின் 

முக்கியத்துவமேப் பிரேிபலிக்கும் IBSA நாடுகளின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகர்களின் 

முேல் சந்ேிப்பாகும் உ கில் சவால்கள்.      

 

 

3. இந்ேியா, பிதரசில், தேன்னாப்பிாிக்கா தபான்ற மூன்று வளரும் நாடுகள் ஆகும், அமவ 

மூன்று தவவ்தவறு கண்டங்களில் ஜனநாயகம் ைற்றும் பன்மைத்துவத்ேின் தபாதுவான 

ைேிப்புகளால் பிமைக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ அமனத்தும் கடல் சார்ந்ே நாடுகள்.  

 

4. சந்ேிப்பின்தபாது, கடல் சார் பாதுகாப்பு, பயங்கரவாேத்ேிற்கு எேிரான தபாராட்டம் 

ைற்றும் நாடு கடந்ே ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் ைற்றும் இமையப் பாதுகாப்பு 

குறித்து விவாேிக்கப்பட்டது. பங்தகற்பாளர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர், பயங்கரவாேம், 

குறிப்பாக,ைாநி  அனுசரமையால் தைற்தகாள்ளப்பட்ட எல்ம ோண்டிய 

பயங்கரவாேம், உ களாவிய அமைேி ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ைிகவும் சக்ேி வாய்ந்ே 

அச்சுறுத்ே ாக தோடர்கிறது ைற்றும் ஒன்றுபட்ட முயற்சிகள் மூ ம் தபாராட 

தவண்டும். உளவுத்துமற பகிர்வு, சம்பந்ேப்பட்ட தேசிய நிறுவனங்களுக்கிமடயில் 

சிறந்ே நமடமுமறகள் பாிைாற்றம் ைற்றும் ேிறன்தைம்பாட்டில் ஒத்துமழப்மப 

தைம்படுத்ேவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர் 

 

5. கடல்சார் பாதுகாப்பு எேிர்கா  பாதுகாப்பின் ஒரு முக்கிய பகுேியாக அமடயாளம் 

காைப்பட்டது.கடற்தகாள்மள ைற்றும் தபாமேப்தபாருள் ைற்றும் ைனிே கடத்ேம  

எேிர்த்துப் தபாராடுவேற்கான வழிமுமறகமள வலுப்படுத்ேவும் ேகவல் தோடர்பு ைற்றும் 



ஆற்றல் ைற்றும் கடல் வளங்களின் நீடித்ே சுரண்டலின் பாதுகாப்மப உறுேி தசய்யவும் 

ைீன்பிடித்ேல் உட்பட. முத்ேரப்பு ‘IBSAMAR’ கடல் பயிற்சியின் அடுத்ே சுற்று விமரவில் 

நமடதபறும். 2022 ல் ைி ன் கடற்பமட பயிற்சிக்கு இந்ேியா பிதரசில் ைற்றும் 

தேன்னாப்பிாிக்காமவயும் அமழத்ேது.ஒவ்தவாரு நாட்டின் அந்ேந்ே ப ம் ைற்றும் 

கடற்பமட ேளங்கள் உட்பட ேளங்களின் கூட்டு வளர்சிக்கு வளங்கமள தசகாித்ேல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு தோழில்களிமடதய ஒத்துமழப்மப இந்ேியா 

முன்தைாழிந்ேது. 

 

6. மூன்று நாடுகளின் பிரேிநிேிகளும் மசபர் பாதுகாப்பில் நமடமுமற ஒத்துமழப்மப 

தைம்படுத்ே ஒப்புக்தகாண்டனர் ைற்றும் மசபர் பாதுகாப்பு குறித்ே நிபுைர் குழு 

கூட்டத்மே ஏற்பாடு தசய்வேற்கான இந்ேியாவின் வாய்ப்மப ஏற்றுக்தகாண்டனர். 

மசபர் ைற்றும் ஐசிடி பிரச்சிமனகளில் ஐநாவுக்குள் ஒருங்கிமைப்மப தைலும் 

வலுப்படுத்ேவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர்.  .  

 

நியூ தடல்லி  

ஆகஸ்ட்  25, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


