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ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ଁଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ରକି୍ସ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କର ବ ୈଠକ 

ଅଗଷ୍ଟ 24, 2021 

1. ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ଅଜତି ବ ାଭାଲ, ବକସ ି24 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ମଙ୍ଗଳ ାର ଦନି ଭି ଓି କନଫବରନିସିଂ ମାଧ୍ୟମବର 
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ରକି୍ସ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀମାନଙ୍କ ଏକାଦର୍ ବ ୈଠକ ଆବୟାଜନ କରଛିନ୍ତ।ି 

2. ଏହ ିବ ୈଠକବର ବ୍ରାଜଲିର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ସୁରକ୍ଷା କୟା ବିନଟର ମୁଖ୍ୟ ମାନୟ ର ବଜବନରାଲ ଅଗବଷ୍ଟା 
ବହବଲବନା ର ିବିରା ବପବରରା, ଋଷର ସରୁକ୍ଷା ପରଷିଦର ସଚ ି ମାନୟ ର ବଜବନରାଲ ନବିକାଲାଇ ପାତୁବର୍ଭ, ସପିିସ ିବକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କମିଟରି ରାଜବନୈତକି  ୁୟବରା ସଦସୟ ତଥା ସପିିସ ିବକନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟରି ବ ୈବଦର୍କି  ୟାପାର ଆବୟାଗ କାର୍ଯଶୟାଳୟର ନବିଦଶର୍କ ମାନୟ ର 
ଶ୍ରୀ ୟାଙ୍ଗ ଜଚି,ି ଏ ିଂ ଦକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରୁକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ସ ିବିସା ଗୁ ଏନଫ୍ ବକା ୱା ବର୍ଯାଗ ବଦଇଥିବଲ। 

3. ଭାରତ ଚଳତି  ଷଶ ବ୍ରକି୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛ ିର୍ଯାହା ବ୍ରକି୍ସ ଗପିୁଙ୍ଗର 15  ଷଶ ପୂତ୍ତ ିସହତି ବମଳ ଖ୍ାଉଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର 
ବମାଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଭାରତ ଚଳତି  ଷଶ ଆବୟାଜନ କର ିାକୁ ଥି ା ବ୍ରକି୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବନତାଙ୍କ ର୍ଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀ ପ ୂଶରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ 

ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ଏହ ିବ ୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଛ।ି 

4. ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ ବ ୈଠକ ବ୍ରକି୍ସ ବଦର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ରାଜବନୈତକି ଏ ିଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମତ 
 ନିମିୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ ପଲାଟଫମଶ ଭା ବର ଉଭା ବହାଇଛ।ି ଆଜରି ବ ୈଠକବର ଆଞ୍ଚଳକି ଓ  ଶି୍ୱର ରାଜବନୈତକି ଏ ିଂ ସରୁକ୍ଷା 
ଦୃଷି୍ଟବକାଣରୁ ଆଫଗାନସି୍ତାନ, ଇରାନ, ପଶି୍ଚମ ଏସଆି ଏ ିଂ ଗଲଫବର ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତ ତଥା ସାଇ ର ସରୁକ୍ଷା ଭଳ ିଜାତୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ି
ଉପୁଜଥିି ା  ପିଦ  ଷିୟବର ସମୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇଛ।ି ଆବଲାଚନାର ଅନୟ  ଷିୟ ସୁ୍ତଗୁଡକି ବହଲା ଆଇନ ପ୍ର ତ୍ତଶନକାରୀ ସିଂସ୍ଥାଗୁ କି 

ମଧ୍ୟବର ସହବର୍ଯାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସରୁକ୍ଷା ଏ ିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସ ା ଏ ିଂ ଆତଙ୍କ ାଦର ମୁକା ଲିା। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କ ାଦ ତଥା ଲର୍କର-ଏ-ବତାଇ ା 
ଏ ିଂ ବଜୈର୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଭଳ ିବଗାଷ୍ଠୀର କାର୍ଯଶୟକଳାପକୁ ଭାରତ ଉଠାଇଥିଲା ର୍ଯାହାଙୁ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଥଶନ ମିଳୁଛ ିଏ ିଂ ର୍ାନ୍ତ ିଓ ନରିାପତ୍ତା ପ୍ରତ ି
 ପିଦ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛ।ି 

5. 2020ବର 12 ତମ ବ୍ରକି୍ସ ବନତାଙ୍କ ର୍ଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରବମ ଗହୃୀତ ବ୍ରକି୍ସ ଆତଙ୍କ ାଦ 
 ବିରାଧୀ ରଣନୀତ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିୀମାବନ ବ୍ରକି୍ସ ଆତଙ୍କ ାଦ  ବିରାଧୀ କାର୍ଯଶୟ ବର୍ଯାଜନା ଗ୍ରହଣ କରଥିିବଲ ଏ ିଂ ବ୍ରକି୍ସ ବନତାଙ୍କ 

ର୍ଖି୍ର ସମି୍ମଳନୀବର ଏହା ଉପବର  ଚିାର କର ିା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ବଦଇଥିବଲ। ଆତଙ୍କ ାଦକୁ ଆଥକି ସହାୟତା ବରାକ ିା ତଥା ଏହାର 
ମୁକା ଲିା, ଆତଙ୍କ ାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରବନଟର ଅପ ୟ ହାର, ଆତଙ୍କ ାଦୀଙ୍କ ର୍ଯାତ୍ରାକୁ ବରାକ ିା, ସୀମା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଦୁ ଶଳ ଟାବଗଶଟର 
ସୁରକ୍ଷା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧ,ି ଏ ିଂ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଶାତୀୟ ସହବର୍ଯାଗ ଆଦ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବର୍ଯାଗକୁ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ିାକୁ 
ଏହ ିକାର୍ଯଶୟ ବର୍ଯାଜନାର ଲକ୍ଷୟ ରହଛି।ି 

 



6. ଏହ ିଅଞ୍ଚଳବର ବ ଆଇନ ନରି୍ାଦ୍ର ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ିଂ କାର ାର  ୃଦ୍ଧ ିପାଇ ାର ଆର୍ଙ୍କା ଉପବର ର୍ଯବଥଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦଆିର୍ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରକି୍ସ 
ବଦର୍ଗୁ କିର ସିଂପକୃ୍ତ ସିଂସ୍ଥାମାବନ ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ବସମାନଙ୍କର ସହବର୍ଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକରବି  ବ ାଲି ସହମତ ିବହାଇଥିଲା। ବକାଭି -19 
ମହାମାରୀରୁ ସୃଷି୍ଟ ବହଉଥି ା ନୂତନ ସମସୟାକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ବ୍ରକି୍ସ ବଦର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷା ଏ ିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସ ାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ 

ପ୍ରାଥମିକ ବକ୍ଷତ୍ର ଭା ବର ଚହି୍ନଟ କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 

7. ସାଇ ର ସରୁକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସଚୂନା  ଣ୍ଟନ ଏ ିଂ ସବ ଶାତ୍ତମ କାର୍ଯଶୟ ପଦ୍ଧତ ିଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସାଇ ର ଅପରାଧର ମୁକା ଲିା ତଥା ଦକ୍ଷତା 

 କିାର୍ ଦ୍ୱାରା ସହବର୍ଯାଗ  ୃଦ୍ଧ ିକର ିା ପାଇଁ ମିଳତି ପ୍ରୟାସକୁ ମଜ ୁତ କର ିାକୁ ସହମତ ିପ୍ରକାର୍ ପାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 2021 ବର ଭାରତ 
 ଜିଟିାଲ ଫବରନସକି୍ସ ଉପବର ଏକ ବ୍ରକି୍ସ କମଶର୍ାଳା ଆବୟାଜନ କରଥିିଲା। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 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. 

 
 

 


