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1. భారత్, బ్రజెిల్, దక్షిణాఫ్రెకా (ఐబీఎస్టఏ) కూటమి జాతీయ భదతెా సలహాదారుల మొట్మొదటి సమావేశం 
2021 ఆగస్్ట 25న వీడియో కానఫరెన్సంగ్ దాారా జరిగింది. దీన్ి భారత జాతీయ భదతెా సలహాదారు శ్ర ీ
అజిత్ ధోవల్ కె.సర. న్రాహ ంచారు. 
 
2. భారత్ అధ్యక్షతలో జరగనుని తదుపరి ఐబీఎస్టఏ దేశాధినేతల సదసుసకు మ ందసుు  సనాిహాలోో  
భాగంగా ఈ సమావేశం చోటుచేసుకుంది. పధెాన మంత్రె శ్ర ీనర ంద ెమోదీ సారథ్యంలో భారత్ అధ్యక్షత 
వహ ంచనుని ఈ సదసుసకు ‘‘పజెల కోసం పజెాసాామయం మరియ  అభివృదిి ’’ అనే థీమ ను న్ర ిశంచారు. 
ఐబీఎస్టఏ దేశాల జాతీయ భదతెా సలహాదారుల మధ్య జరిగిన ఈ మొదటి సమావేశం అనేది 
పపెంచవాయపుంగా అంతకంతకూ పెరుగ తుని రాజకీయ, భదతెాపరమ ైన సవాళో్ను ఎదురకొనేందుకు ఈ 
మూడు దేశాల మధ్య సన్ిహ త సహకారాన్కి సంబ్ంధించి ప్ాెధానయతకు న్దరశనంగా న్లుస్ు ంది. 
 
3. భారత్, బ్రజెిల్ మరియ  దక్షిణాఫ్రెకా అనేవి పజెాసాామయం మరియ  బ్హుళ్తాాన్కి సంబ్ంధించి  
సమానతా విలువలకు కటు్ బ్డి, విభిని ఖండాలోో  ఉని మూడు పెదద  అభివృదిి  చ ందుతుని దేశాలుగా 
న్లుసుు నాియి. అలాగ  ఈ మూడూ కూడా సమ దతెీర దేశాలుగా ఉనాియి. 
 
4. ఈ సమావేశం సందరభంగా, సమ దె భదతె, ఉగవీాదంపెై ప్్ రాటం అలాగ  దేశాల మధ్య సంసాా గత నేరాలు 
మరియ  సెైబ్ర్ భదతెలపెై చరచలు జరిగాయి. ఉగవీాదం, మర  మ ఖయంగా దేశాల మదదతు దాారా 
కొనసాగ తుని సీమాంతర ఉగవీాదం అనేది పపెంచ శాంత్ర మరియ  భదతెలకు అతయంత తీవమె ైన 
మ పపుగా పరిణమిస్ు ందన్ అలాగ  ఐకయతతో కూడిన పెయతాిల దాారా దీన్పెై ప్్ రాడాల్ససన అవసరం 
ఉందన్ ఈ సమావేశంలో ప్ాలగొ ని వారు అంగ కరించారు. సంబ్ంధిత జాతీయ ఏజెన్ససల మధ్య మేధోపరమ ైన 
సమాచార మారిుడి, అతుయతుమ విధానాలను ఇచిచపపచుచకోవడం అలాగ  సామరాయ న్రాాణం దాారా 
సహకారాన్ి పెంప్ ందించుకోవడాన్కి కూడా వారు సమాత్రంచారు. 
 



5. భవిష్యతుు లో చేటుచేసుకునే సహకారాన్కి సంబ్ంధించి సమ ద ెభదతెను అతయంత ప్ాెధానయత కల్సగిన 
రంగంగా గ రిుంచారు. సమ ద ెద ంగతనాలు మరియ  మాదక దవెాయలు అలాగ  మానుష్ుల అకమీ రవాణాపెై 
ప్్ రాడటాన్కి సంబ్ంధించిన యంతాెంగాన్ి బ్లోపేతం చేసుకోవడాన్కి ఈ భేటీలో అంగ కరించారు. సమ ద ె
మారాొ లకు సంబ్ంధించిన కమూయన్క ష్న్ మరియ  ఇంధ్నం అలాగ  చేపలు పట్డంతో సహా సమ ద ెవనరుల 
సుసరార విన్యోగం విష్యంలో భదతెకు భరోసా కల్సుంచేందుకు వారు సమాత్రంచారు. తదుపరి త ైమైాక్షిక 
‘ఐబీఎస్టఏఎంఏఆర్’ సమ ద ెవినాయసాలను సాధ్యమ ైనంత తారలోనే న్రాహ ంచనునాిరు. 2022లో 
న్రాహ ంచనుని ‘మిలాన్’ నావికా వినాయసాలకు కూడా బ్రజెిల్ మరియ  దక్షిణాఫ్రెకాలను భారత్ 
ఆహాాన్ంచింది. తమ దేశ బ్లాబ్లాలకు అనుగ ణంగా రక్షణ సంబ్ంధ్ పరిశమీల మధ్య సహకారాన్కి అలాగ  
నావికా ప్ాో ట ఫామ లతో సహా విభిని ప్ాో ట ఫామ ల సంయ కు అభివృదిి  కోసం వనరులను 
సమీకరించుకోవాలన్ భారత్ పతె్రప్ాదించింది. 
 
6. సెైబ్ర్ భదతె విష్యంలో న్రాాణాతాక సహకారాన్ి పెంప్ ందించుకోవడాన్కి కూడా మూడు దేశాల 
పతె్రన్ధ్ులు అంగ కరించారు అలాగ  సెైబ్ర్ భదతెకు సంబ్ంధించి న్పపణ ల బ్ృందం సమావేశాన్ి 
న్రాహ ంచడాన్కి భారత్ చేసరన పతె్రప్ాదనకు సమాత్రంచారు. సెైబ్ర్ అలాగ  ఇనఫర ాష్న్ మరియ  
కమూయన్క ష్న్ అంశాల (ఐసీటీ)పెై ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్)లో సమనాయాన్ి మరింత బ్లోపేతం 
చేసుకోవడాన్కి కూడా వారు అంగ కారం త ల్సప్ారు. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
ఆగసట్25,్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. 
 


