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IBSA ਦ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੁਖੱਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਖਹਲੀ ਬੈਠਕ  

25 ਅਗਸਤ, 2021 

 

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕੇਸੀ ਨੇ ਬੱੁਧਵਾਰ, 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨ ੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਖਸੂੰਗ 

ਰਾਹੀਂ IBSA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਖਹਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਇਹ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਦੀ IBSA ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ IBSA ਖਸਖ਼ਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਦੀ ਖਤਆਰੀ 

ਪਰਖਕਖਰਆ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਖਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਹੁੂੰਖਦਆਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖਵਸ਼ਾ "ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਖਵਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਤੂੰਤਰ" ਹੈ। IBSA ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਖਹਲੀ ਅਖਜਹੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਖਵੱਚ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਖਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਖਤੂੰਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  
 

3. ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤ ੇਦੱਿਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਖਤੂੰਨ ਵੱਡ ੇ ਖਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੂੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀਆਾਂ 

ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ -ਕੀਮਤਾਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਖਤੂੰਨ ਵੱਿ -ਵੱਿ ਮਹਾਾਂਦੀਪਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਸਖਿਤ ਹਨV ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। 
 

4. ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਗਖਠਤ ਅਪਰਾਧ ਖਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤ ੇਸਾਈਬਰ 

ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਵਚਾਰ -ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਖਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਿਾਸ 

ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 

ਿਤਰਾ ਬਖਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਿੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਬੂੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਦਰਖਮਆਨ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿਾ 

ਖਨਰਮਾਣ ਖਵੱਚ ਸਖਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੱਤੀ। 
 

5. ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨ ੂੰ ਭਖਵੱਿੀ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਿੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਖਣਆ ਖਗਆ. ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ 

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਦੇ ਤੂੰਤਰ  ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ 

ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਖਟਕਾਊ ਪਰਯੋਗ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਖਹਮਤੀ 

ਹੋਈ। ਖਤਕੋਣੇ 'IBSAMAR' ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਅਖਭਆਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਖਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਖਮਲਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਖਭਆਸ ਲਈ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਿਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨ ੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਾਂ 

ਖਵੱਚ ਸਖਹਯੋਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਖਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸਰੋਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 
 



7. ਇਨ੍ਾਾਂ ਖਤੂੰਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਖਦਆਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਵੱਚ ਖਵਹਾਰਕ ਸਖਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਹਮਤੀ 

ਪਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮ ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ICT ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੂੰਦਰਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ 

ਸਖਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। 
 

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ 

25 ਅਗਸਤ, 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. 


