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આઇબીએસએ નેશનલ સસક્યોરિટી એડવાઈઝસસની ઉદ્ઘાટન બેઠક
ઓગસ્ટ 25, 2021
1. િાષ્ટ્રીય સુિક્ષા સલાહકાિ શ્રી અસિત દોવલ, કે.સી.એ બુધવાિ 25 ઓગસ્ટ 2021ના િોિ વીરડયો કોન્ફિન્ન્સગ
દ્વાિા આઇબીએસએ નેશનલ સસક્યોરિટી એડવાઈઝસસની ઉદ્ઘાટન બેઠકનુું યિમાનપદ સુંભાળયુું હતુ.ું

2. આ બેઠક આગામી આઇબીએસએ સસમટ ઓફ લીડસસની તૈયાિીની પ્રરિયાના ભાગરૂપે બોલાવવામાું આવી હતી િે
આઇબીએસએમાું ભાિતના અધ્યક્ષપદ હેઠળ મળવાની છે . વડાપ્રધાન નિેન્ર મોદી હેઠળ ભાિતના અધ્યક્ષપદે યોજાઈ
િહેલી બેઠકની સિમ “ડેમોિેસી ફોિ ડેમોગ્રાફી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ” છે . આઇબીએસએ િાષ્ટ્રોના િાષ્ટ્રીય સુિક્ષા

સલાહકાિોની આ પહેલી બેઠક હતી િે ત્રણ દેશો વચ્ચે સવશ્વના િાિકીય અને સુિક્ષા પડકાિોને ધ્યાનમાું િાખીને
સહકાિ વધાિવાની િરૂરિયાતનુું પ્રસતન્બબ પાડે છે .
3. ભાિત, બ્રાસઝલ અને સાઉિ આરિકા ત્રણ મોટા સવકાસશીલ દેશો છે િે ત્રણ અલગ અલગ ખુંડમાું આવેલા છે
અને લોકશાહી તિા અનેકવાદના સમાન સસદ્ધાુંતોિી િોડાયેલા છે . આ ત્રણેય દેશો સમુરકાુંઠો પણ ધિાવે છે .
4. આ બેઠક દિસમયાન સમુર સુિક્ષા, ત્રાસવાદ સામેની લડાઈ અને આુંતિિાષ્ટ્રીય સુંગઠીત ગુનાખોિી તિા સાઈબિ
સસક્યોરિટી સવશે ચચાસ કિવામાું આવી હતી. સહભાગીઓ એ બાબતે સહમત િયા હતા કે ત્રાસવાદ, ખાસ કિીને
િાષ્ટ્રોના ટેકાિી ફેલાવાતો સિહદપાિનો ત્રાસવાદ વૈસશ્વક શાુંસત અને સુિક્ષા સામે મોટુું િોખમ પેદા કિે છે અને તેનો
સુંગઠીત પ્રયાસો દ્વાિા સામનો કિવો િોઈએ. તેઓ ઇન્ટેસલિન્સ શેરિગમાું સહકાિ વધાિવા, સુંબુંસધત િાષ્ટ્રીય
એિન્સીઓ વચ્ચે શ્રેષ્ઠ પદ્ધસતઓના આદાનપ્રદાન અને ક્ષમતા ગઠનની બાબતે પણ સહમત િયા.
5. સમુરી સુિક્ષાને ભસવષ્યના સહકાિના મહત્વના ક્ષેત્ર તિીકે ઓળખવામાું આવી હતી. તે ચાુંસચયાગીિી અને ડ્રગ અને
માનવ તસ્કિી સામે લડવા માટેની વ્યવસ્િાને મિબૂત કિવા અને સુંદશ
ે ાવ્યવહાિ અને ઉજાસની દરિયાઈ લાઈનોની
સુિક્ષા અને માછીમાિી સસહત દરિયાઈ સુંસાધનોના ટકાઉ શોષણને સુસનસશ્ચત કિવા માટે સુંમત િયા હતા. સત્રપક્ષીય
'IBSAMAR' દરિયાઇ કવાયતનો આગલો િાઉન્ડ વહેલી તકે યોજાશે. ભાિતે 2022માું સમલન નૌકા કવાયત માટે

બ્રાસઝલ અને દસક્ષણ આરિકાને પણ આમુંત્રણ આપયુું હતુ.ું ભાિતે દિેક દેશની સુંબુંસધત શસક્ત અને નૌકા પલેટફોમસ
સસહત પલેટફોર્મસસના સુંયુક્ત સવકાસ માટે સુંસાધનોના સુંકલનના આધાિે સુંિક્ષણ ઉદ્યોગો વચ્ચે સહકાિની દિખાસ્ત
કિી હતી.

7. ત્રણેય દેશોના પ્રસતસનસધઓએ સાયબિ સુિક્ષામાું વ્યવહારુ સહયોગ વધાિવા માટે પણ સુંમસત દશાસવી અને સાયબિ
સુિક્ષા પિ સનષ્ણાતોની િૂ િ બેઠક યોિવાની ભાિતની ઓફિ સ્વીકાિી હતી. તેઓ સાયબિ અને આઈસીટી મુદ્દાઓ
પિ યુએનમાું સુંકલનને વધુ મિબૂત કિવા પણ સુંમત િયા હતા.
નવી રદલ્હી
ઓગસ્ટ 25, 2021
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