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ଆଇବଏିସଏ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବବୈଠକ 

ଅଗଷ୍ଟ 25, 2021 

1. ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ଅଜତି ବ ାଭାଲ, ବକ.ସ ି25 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ବୁଧବାର ଦନି ଭି ଓି କନଫବରନିସିଂ ମାମରେମବର 
ଆଇବଏିସଏ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବବୈଠକ ଆବୟାଜନ କରଥିିବଲ। 

2. ଆଇବଏିସଏର ଭାରତ ଅମରେକ୍ଷତା କରୁଥିବା ସମୟବର ଆବୟାଜତି ବେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ଶୀ ଆଇବଏିସଏ ର୍ଖିର ସମି୍ମଳନୀ ପାଇଁ ଏୋ 
ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିବବୈଠକ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ଭାରତର ଅମରେକ୍ଷତା ପାଇଁ ବଷିୟବସୁ୍ତ ବେଉଛ ି"ଜନସିଂଖୟା 

ଏବିଂ ବକିାର୍ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର"। ଆଇବଏିସଏ ବଦର୍ମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର ଏୋ ପ୍ରଥମ ବବୈଠକ ଥିଲା, ଯାୋ 
ବଶି୍ୱବର ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିବା ରାଜବନୈତକି ଏବିଂ ସୁରକ୍ଷା ଆେୱାନକୁ ମକୁାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ତନି ିବଦର୍ ମମରେବର ଘନଷି୍ଠ ସେବଯାଗର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 
ପ୍ରତଫିଳତି କରଥିିଲା। 

3. ତବିନାଟ ିଭିନ୍ନ ମୋଦ୍ୱୀପବର ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ, ବ୍ରାଜଲି ଏବିଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ବେଉଛ ିତବିନାଟ ିବୃେତ ବକିର୍ତି ବଦର୍ ଯାୋ ଗଣତନ୍ତ୍ର 

ଏବିଂ ସାମାଜକି ବବିଧିତା ଭଳ ିସମାନ ମଲୂୟବବାଧ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା। ବସମାବନ ମମରେ ସାମଦିୁ୍ରକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତ।ି 

4. ଏେ ିବବୈଠକବର ସାମଦିୁ୍ରକ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ବବିରାଧବର ଲବେଇ ଏବିଂ ଅନ୍ତବଦଶର୍ୀୟ ସିଂଗଠତି ଅପରାଧ ଏବିଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା 
ଉପବର ଆବଲାଚନା ବୋଇଥିଲା। ଅିଂର୍ଗ୍ରେଣକାରୀମାବନ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ ବଯ ଆତଙ୍କବାଦ, ବବିର୍ଷ କର ିବଦର୍ ପ୍ରାବୟାଜତି 
ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବଶି୍ୱ ର୍ାନ୍ତ ିଏବିଂ ନରିାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବ  ବପିଦ ବୋଇ ରେଛି ିଏବିଂ ଏୋ ବବିରାଧବର ମଳିତି ଭାବବ 
ଲେବିାକୁ ବେବ। ଗୁପ୍ତତଥୟ ବଣ୍ଟନ, ସିଂପକୃ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମମରେବର ସବବଶାର୍ତ୍ମ କାଯଶୟ ପଦ୍ଧତ ିଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବିଂ ଦକ୍ଷତା 
ବକିାର୍ବର ସେବଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ବସମାବନ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ। 

5. ଏେ ିବବୈଠକବର ସାମଦିୁ୍ରକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭବଷିୟତବର ସେବଯାଗର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଶ ବକ୍ଷତ୍ର ଭାବବର ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।  କାୟତ ିଏବିଂ 
ବବଆଇନ ନରି୍ାଦ୍ରବୟ କାରବାର ତଥା ମାନବ ଚାଲାଣର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ବମକାନଜିମିକୁ ମଜବୁତ କରବିା ଏବିଂ ବଯାଗାବଯାଗ ଓ ର୍କି୍ତର 
ସମଦୁ୍ର ଲାଇନର ସରୁକ୍ଷା ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଧରା ସବମତ ସାମଦିୁ୍ରକ ସମୱଳର ସ୍ଥାୟୀ ଉପବଯାଗକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ ସେମତ ିବୋଇଥିଲା। 

ତ୍ରପିାକି୍ଷକ ‘ଆଇବଏିସଏଏମଏଆର’ ସାମଦିୁ୍ରକ ଅଭୟାସର ପରବର୍ତ୍ଶୀ ପଯଶୟାୟ ର୍ୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି ବେବ। 2022 ବର ମିଲାନ ବନୌବସନା 
ଅଭୟାସ ପାଇଁ ଭାରତ ବ୍ରାଜଲି ଏବିଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାକୁ ମମରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିଲା। ପ୍ରବତୟକ ବଦର୍ର ସାମଥଶୟ ଅନୁସାବର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ର୍ଳି୍ପ 
ମମରେବର ସେବଯାଗ କରବିା ଏବିଂ ବନୌବସନା ପଲାଟଫମଶ ସବମତ ପଲାଟଫମଶର ମଳିତି ବକିାର୍ ପାଇଁ ସମୱଳ ଏକାଠ ିକରବିା ପାଇଁ ଭାରତ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଇଥିଲା। 

 



6. ତନି ିବଦର୍ର ପ୍ରତନିଧିୀମାବନ ମମରେ ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ବୟବୋରକି ସେବଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ ଏବିଂ 
ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ଉପବର ଏକ ବବିର୍ଷଜ୍ଞ ଦଳର ବବୈଠକ ଆବୟାଜନ କରବିାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରେଣ କରଥିିବଲ। ଜାତସିିଂଘ ମମରେବର 
ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା ଏବିଂ ଆଇସଟି ିପ୍ରସଙ୍ଗବର ସମନୱୟକୁ ଆେୁର ିମଜବୁତ କରବିାକୁ ବସମାବନ ସେମତ ବୋଇଥିବଲ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 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. 

 


