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தேசிய பாதுகாப்புக்கு பபாறுப்பான பிரக்ஸ் உயர் பிரேிநிேிகளின் கூட்டம்  

ஆகஸ்ட் 24, 2021  

 

1. தேசிய  பாதுகாப்பு ஆத ாசகர் ஸ்ரீ அஜித் தடாவல், தகசி ,24ஆகஸ்ட் 2021 

பசவ்வாய்கிழமை வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூ ம் தேசிய பாதுகாப்புக்கு பபாறுப்பான 

பிாிக்ஸ் உயர் பிரேிநிேிகளின் 11 வது கூட்டத்மே நடத்ேினார்.    

 

2. கூடத்ேில் எச்.ஈ.பஜனரல் ஆகஸ்தடா பெப தனா ாிதபதரா பபதரதரா, பிதரசில் 

கூட்டாச்சி குடியரசின் ஜனாேிபேியின் ைாநி  அமைச்சரும் நிறுவன பாதுகாப்பு 

அமைச்சரமவயின் ேம வருைான எச்.ஈ. பஜனரல் நிதகா ாய் பட்ருதசவ் ரஷிய 

கூட்டமைப்பின் பாதுகாப்பு பசய ாளர் எச்.சி. சிபிசி ைத்ேிய குழுவின் அரசியல் பணியக 

உறுப்பினரும், சிபிசி ைத்ேியக் குழுவின் பவளியுறவு ஆமணய அலுவ கத்ேின் 

இயக்குனருைான ேிரு. யாங் ஜிச்சி ைற்றும் எச்.ஈ. பகாட்வா, பேன்னாப்பிாிக்கா குடியரசின் 

ைாநி  பாதுகாப்பு துமண அமைச்சர் 

 

3. பிாிக்ஸ் குழுவின் 15 வது ஆண்டு நிமறமவபயாட்டி இந்ே ஆண்டு இந்ேியா பிாிக்ஸ் 

ேம மைமய வகிக்கிறது. பிரேைர் ேிரு.நதரந்ேிர தைாடியின் ேம மையில் இந்ே ஆண்டு 

இந்ேியா நடத்தும் பிாிக்ஸ் நாடுகளின் ேம வர்களின் உச்சி ைாநாட்டிற்கு முன்பு உயர் 

பிரேிநிேிகளின் கூட்டம் நடந்ேது. 

 

4. பிாிக்ஸ் நாடுகளிதடதய அரசியல் ைற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சமனகள் குறித்ே 

கருத்துக்கமள பாிைாறிக்பகாள்ள ஒரு முக்கிய ேளைாக தேசிய பாதுகாப்பிற்கு 

பபாறுப்பான உயர் பிரேிநிேிகளின் கூட்டம் உருவாகியுள்ளன. இன்மறய சந்ேிப்பு 

ஆப்கானிஸ்ோன்,ஈரான் தைற்கு ஆசியா ைற்றும் வமளகுடாவின் ேற்தபாமேய 

முன்தனற்றங்கள் ைற்றும் மசபர் பாதுகாப்பு தபான்ற தேசிய பாதுகாப்பிற்கான வளர்ந்து 

வரும் அச்சுறுத்ேல்கள் குறித்து குறிப்பிட்ட குறிப்புடன் பிராந்ேிய ைற்றும் உ களாவிய 

அரசியல் ைற்றும் பாதுகாப்பு சூழ்நிம கமள ைேிப்பாய்வு பசய்ேது. சட்ட அை ாக்க 

முகவர், சுகாோரப் பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாோரப் பாதுகாப்பு ைற்றும் பயங்கரவாேத்ேிற்கு 

எேிரான ஒத்துமழப்பு ஆகியமவ நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ள ைற்ற விஷயங்கள். எல்ம  

ோண்டிய பயங்கரவாேம் ைற்றும்  ஷ்கர்-எ-போய்பா ைற்றும் பஜய்ஷ்-இ-முெம்ைத் 

தபான்ற குழுக்களின் பசயல்பாடுகமள இந்ேியா எழுப்பியது.  

     

 



5. 2020 ஆம் ஆண்டு 12 வது பிாிக்ஸ் ேம வர்களின் உச்சி ைாநாட்டில் பிாிக்ஸ் 

பயங்கரவாே எேிர்ப்பு உத்ேிமய ஏற்றுக் பகாண்டேன் போடர்ச்சியாக, பிரேைர் ேிரு 

நதரந்ேிர தைாடியின் ஆத ாசமனயின் தபாில், உயர் பிரேிநிேிகள் பிாிக்ஸ் பயங்கரவாே 

எேிர்ப்பு பசயல் ேிட்டத்மே பாிசீலித்து ஏற்றக்பகாண்டனர். பிாிக்ஸ் உச்சி ைாநாடு. 

ேீவிரவாேத்ேிற்கு நிேியளித்ேல் ைற்றும் எேிர்த்து தபாராடுேல், பயங்கரவாேிகளின் 

இமணய துஷ்பிரதயாகம், பயங்கரவாேிகளின் பயணத்மே கட்டுபடுத்துேல்,எல்ம க் 

கட்டுப்பாடுகள், பைன்மையான இ க்குகமளப் பாதுகாத்ேல், ேகவல் பகிர்வு, ேிறன் 

தைம்பாடு ைற்றும் பிராந்ேியம் தபான்ற துமறகளில் ேற்தபாதுள்ள ஒத்துமழப்பு 

வழிமுமறகமள தைலும் வலுப்படுத்துவமே இந்ே பசயல் ேிட்டம் தநாக்கைாக 

பகாண்டுள்ளது. சர்வதேச ஒத்துமழப்பு. 

 

6. இப்பகுேியில் சட்டவிதராே தபாமேப் பபாருள் உற்பத்ேி ைற்றும் கடத்ேல் அேிகாிக்கும் 

அபாயத்ேில் கணிசைான கவனம் பசலுத்ேப்பட்டது.பிாிக்ஸ் நாடுகளில் உள்ள 

சம்பந்ேப்பட்ட ஏபஜன்சிகள் இந்ே பகுேியில் ேங்கள் ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்தும் என்று 

ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டது. Covid-19 போற்றுதநாயிலிருந்து பவளிவரும் புேிய சவால்களின் 

பவளிச்சத்ேில்,பிாிக்ஸுக்குள் ஒத்துமழப்புக்கான முன்னுாிமைப் பகுேியாக சுகாோரப் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாோரப் பாதுகாப்பு ஆகியமவ அமடயாளம் காணப்பட்டன.     

 

7.மசபர் பசக்யூாிட்டி பகுேியில், ேகவல் பாிைாற்றம் ைற்றும் சிறந்ே பழக்கவழக்கங்கள், 

மசபர் குற்றங்கமள எேிர்த்துப் தபாராடுேல் ைற்றும் ேிறமன வளர்ப்பேன் மூ ம் 

ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்ே கூட்டு முயற்சிகமள வலுப்படுத்ே ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டது. 

ஆகஸ்ட் 2021 இல் டிஜிட்டல் ேடயவியல் பற்றிய பிாிக்ஸ் பட்டமறமய இந்ேியா 

முன்னோக நடத்ேியது 

 

நியூ படல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 

 

 


