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ಐಬಿಎಸ್ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2021
1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್, ಕೆ.ಸಿ ಅವರು25 ಆಗಸ್ಟ್ 2021
ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಐಬಿಎಸ್ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು.
2. ಭಾರತದ ಐಬಿಎಸ್ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಐಬಿಎಸ್ಎ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ
ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವು "ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ". ಐಬಿಎಸ್ಎ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ
ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು.
4. During t ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ,
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಜಾಗತಿಕ
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆ
ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
5. ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ
ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು
ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ
ಸಮರ್ಥನೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ 'IBSAMAR' ಕಡಲ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಭಾರತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ

ಆಫ್ರಿಕಾಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಆಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಹಕಾರ
ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು.
7. ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಭಾರತದ
ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ
ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 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.

