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રાષ્ટ્રીય સરુક્ષા માટે જવાબદાર બ્રિક્સના ઉચ્ચ પ્રબ્રિબ્રનબ્રિઓની બઠેક 
ઓગસ્ટ 24, 2021 

 

1. રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા સલાહકાર શ્રી અજિત દોવલ, કેસીએ મંગળવાર, 24 ઓગસ્ટ, 2021ના રોિ વીજિયો કોન્ફરજન્સંગ દ્વારા 
રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા માટે િવાબદાર જિક્સના ઉચ્ચ પ્રજતજનજિઓની 11મી બેઠક યોજી હતી.  

 

2. આ બેઠકમાં ફેિરલ જરપજલલક ઓફ િાજિલના જમજનસ્ટર ઓફ સ્ટેટ અન ેઇજન્સ્ટટ્યશૂનલ જસક્યોજરટી કેજબનટે ઓફ 
પ્રેજસિન્સી, મહામજહમ િનરલ ઓગસ્ટો હેલેનો જરબેજરયો પેરરેા, રજશયન ફેિરશેનના જસક્યોજરટી કાઉજન્સલના સેકે્રટરી 
મહામજહમ િનરલ જનકોલાઈ પાત્રુશેવ, સીપીસી સેન્ટરલ કજમટીના પોજલટલયૂરોના સભ્ય, સીપીસી સેન્ટરલ કજમજટના 

ઓજફસ ઓફ ફોરને અફેસસના જિરકે્ટર મહામજહમ યાંગ જિલેચી અને જરપજલલક ઓફ સાઉથ આજિકાના િેપ્યુટી 
જમજનસ્ટર ઓફ સ્ટેટ જસક્યોજરટી મહામજહમ સેજિસો ગુિેનોગ કોિવા સામેલ હતા. 

 

3. ભારત ચાલ ુ વરે્ષ જિક્સનુ ં અધ્યક્ષપદ િરાવ ે છે િનેી સાથે જિક્સના િૂથની 15મી વર્ષસગાંઠ પણ છે. ઉચ્ચ 

પ્રજતજનજિઓની બેઠક વિાપ્રિાન નરને્ર મોદીના અધ્યક્ષપદ હેઠળ ભારત િનેું યિમાનપદ સંભાળવાનું છે તે જિક્સ 
રાષ્ટ્ર ોના નેતાઓની જશખર મંત્રણા પહેલાં મળી હતી.  

 

4. રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા માટે િવાબદાર ઉચ્ચ પ્રજતજનજિઓની બેઠકો જિક્સ દેશોમાં રાિકીય અન ેજસક્યોજરટીના મુદે્દ જવચારોનુ ં
આદાનપ્રદાન કરવા મહત્ત્વના મચં તરીકે ઉભરી આવયુ ં છે. આિની બેઠકમા ં પ્રાદેજશક અન ે વૈજિક રાિકીય અન ે
સુરક્ષાની પજરજસ્થજતની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, િમેાં અફઘાજનસ્તાન, ઇરાન, પજિમ એજશયા અને ગલ્ફની હાલની 
ઘટનાઓ તથા રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા સામેના િોખમો, િમે કે સાઈબર જસક્યોરીટીનંુ ખાસ રફેરન્સ અપાયુ ંહતુ.ં એિન્િા પરની 
અન્ય ચીિોમા ં કાયદો અન ે વયવસ્થા સંભાળતી એિન્સીઓ વચ્ચે સહકાર, આરોગ્ય સુરક્ષા અને આરોગ્ય તથા 
ત્રાસવાદનો સામનો કરવાનો સમાવેશ થતો હતો. ભારત ેસરહદ પારના ત્રાસવાદ તથા લશ્કર-એ-તોયબા અન ેિશૈ- એ-

મોહમ્મદ િવેા ત્રાસવાદી સંગઠનોની પ્રવૃજિઓનો મુદ્દો ઉઠાવયો હતો િમેન ેસરકારોનો ટેકો મળે છે અન ેશાંજત તથા 
સુરક્ષાને િોખમમાં મુકે છે.  

 

5. 2020માં વિાપ્રિાન શ્રી નરને્ર મોદીના સૂચન પર 12મી જિક્સ લીિસસ સજમટ ખાતે અપનાવાયેલી જિક્સ કાઉન્ટર 

ટેરજરિમ સ્ટર ે ટેજીના ફોલોઅપ તરીકે ઉચ્ચ પ્રજતજનજિઓએ જિક્સ સજમટની જવચારણા માટે જિક્સ કાઉન્ટર ટેરજરિમ 
એક્શન પ્લાનને અપનાવીને તેની ભલામણ કરી હતી. આ એક્શન પ્લાન ફાઇનાજન્સંગ તથા ત્રાસવાદનો સામનો, 
ત્રાસવાદીઓ દ્વારા ઇન્ટરનટેના દુરુપયોગ, ત્રાસવાદીઓના મુસાફરી પર જનયંત્રણ, સરહદી જનયંત્રણો, સોફ્ટ ટાગટેનું 
રક્ષણ, માજહતીનું આદાનપ્રદાન, ક્ષમતા ગઠન અન ેપ્રાદેજશક તથા આંતરરાષ્ટ્ર ીય સહકાર સજહતના ક્ષેત્રમાં સહકારના 
હાલના જમકેજનિમને મિબૂત બનાવવા પર ભાર મુકે છે.  



6. આ જવસ્તારમા ંગેરકાનૂની િર ગ્સના ઉત્પાદન અને તસ્કરીના વિતા િોખમ પર નોિંપાત્ર પ્રમાણમાં ભાર મુકવામા ં
આવયો હતો. એ બાબત ેસહમતી થઈ હતી કે જિક્સ દેશોની સંબજંિત એિન્સીઓ આ ક્ષેત્રમા ંતેમનો સહકાર વિારશે. 
આરોગ્ય સુરક્ષા અન ેઆરોગ્યન ેપણ કોજવિ 19 મહામારીના કારણે સર્જસયેલા નવા પિકારોન ે ધ્યાનમાં લેતા જિક્સમાં 
સહકારના પ્રાથજમકતાના ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામા ંઆવેલ છે.  

 

7. સાઇબર જસક્યોજરટીના ક્ષેત્રમા ંમાજહતીના આદાનપ્રદાન, શ્રેષ્ઠ પદ્ધજતઓની આપ-લે અન ેસાઈબર ક્રાઈમનો મુકાબલો 
અને ક્ષમતા ગઠનન ે મિબૂત બનાવવા સહમતી સાિવામા ંઆવી હતી. ભારતે અગાઉ ઓગસ્ટ 2021મા ં જિજિટલ 
ફોરજેન્સક્સ પર જિક્સ વકસશોપનું યિમાન સંભાળયુ ંહતુ.ં   

 

નવી દિલ્હી 
ઓગસ્ટ 24, 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. 


