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രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷ ചുമതലയുള്ള ഷ്ട്രിക്സ് ഉന്നത തല ഷ്ട്രതിനിധികളുടെ 
യയാഗം  

ഓഗസ്റ്റ് 24, 2021 

1. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 24, ടചാവ്വാഴ്ച  രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷ ചുമതലയുള്ള ഷ്ട്രിക്സ് 
ഉന്നത തല ഷ്ട്രതിനിധികളുടെ യയാഗത്തിനു രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ 
ഉരയേരാവ് ഷ്ട്രീ. അജിത് യ ാവൽ അധയക്ഷത വഹിച്ചു. 

2. യയാഗത്തിൽ, ഷ്ട്രസീൽ ടെ യേറ്റിവ് േിപ്പബ്ലിക്ക് മഷ്ട്രാലയത്തിടല യസ്റ്ററ്റ് 
മിനിസ്റ്റേും ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷണൽ ടസകയൂരിറ്റി കയാരിനറ്റിന്ടേ തലവനുമായ 
ജനേൽ അഗയസ്റ്റാ ടഹലയനാേിരീയോ ടരയരര, േഷയൻ ടെ യേഷൻ  
സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ടസഷ്ട്കട്ടേി ജനേൽ നിയക്കാളായ് രഷ്ട്തുടഷവ്,  CPC 

ടസൻഷ്ട്െൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിയേരകാരയ കമ്മീഷൻ CPC ടസൻഷ്ട്െൽ കമ്മിറ്റി 
ടരാളിറ്റിക്കൽ രയൂയോ അംഗവും ഓെീ്  യേക്സെേുമായ ഷ്ട്രീ. യാങ് 
ജിയയച്ചി,  കൂൊടത സൗത്ത് ആഷ്ട്െിക്ക േിപ്പബ്ലിക്സ ടസ്റ്റയ്റ്റ് ടസകയൂരിറ്റി 
ട രയൂട്ടി മിനിസ്റ്റർ നന്ഡ്യസാഗുഡ്ഇന്െയകാേവ എന്നിവർ 
രടെെുത്തു. 

3ഈ വർഷം ഇരയയുടെ ഷ്ട്രിക്സ് അധയക്ഷസ്ഥാനവും ഷ്ട്രിക്സ് 
ഷ്ട്ഗൂപ്പിംഗിന്ടേ രതിനഞ്ാം വാർഷികവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു.   
ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി ഷ്ട്രീ നയരഷ്ട്രയമാേിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഇരയ ഈ വർഷം 
ആതിയേയതവം വഹിക്കുന്ന ഷ്ട്രിക്സ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യനതാക്കളുടെ 
ഉച്ചയകാെി യയാഗത്തിന് മുയന്നാെിയായാണ് ഉന്നത ഷ്ട്രതിനിധികളുടെ 
യയാഗം നെന്നത്. 

4. യേരീയ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള ഉന്നത ഷ്ട്രതിനിധികളുടെ 
യയാഗങ്ങൾ, ഷ്ട്രിക്സ് രാജയങ്ങൾക്കിെയിടല രാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷാ 
ഷ്ട്രശ്നങ്ങടളക്കുേിച്ചുള്ള അിിഷ്ട്രായങ്ങൾ ചർച്ച ടച്ുന്നതിനുള്ള ഒരു 
ഷ്ട്രധാന യവേിയായി മാേി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇോൻ, രശ്ചിയമഷയ കൂൊടത 
ഗൾഫ് എന്നിവിെങ്ങളിടല നിലവിടല സംിവവികാസങ്ങൾക്ക് ഷ്ട്രയതയക 
രരിഗണന നൽകിടക്കാണ്ട് ഷ്ട്രായേരിക, ആയഗാള രാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷാ 
സാഹചരയങ്ങളും നസരർ സുരക്ഷ യരാലുള്ള യേരീയ 
സുരക്ഷിീഷണികളും ഇന്നടത്ത യയാഗം അവയലാകനം ടചയ്തു.നിയമ 
നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ, ആയരാഗയ സുരക്ഷ, ആയരാഗയ സംരക്ഷണം, 
തീഷ്ട്വവാേത്തിടനതിരായ സഹകരണം എന്നിവയാണ് അജണ്ടയിടല മറ്റ് 
ഇനങ്ങൾ. അതിർത്തി കെന്നുള്ള ിീകരവാേവും രയങ്ങളിടല 



രിരുണയയാട് കൂെിയ  ലഷ്കർ-ഇ-യതായ്ര, ടജയ് ടഷ-മുഹമ്മദ് തുെങ്ങിയ 
ഷ്ട്ഗൂപ്പുകളുടെ ഷ്ട്രവർത്തനങ്ങളും ഇരയ ഉന്നയിച്ചു. 

5. 2020 ടല 12 -ാാമത് ഷ്ട്രിക്സ് ലീ ർമാരുടെ ഉച്ചയകാെിയിൽ ഷ്ട്രിക്സ് 
തീഷ്ട്വവാേ ഷ്ട്രതിയരാധ തഷ്ട്രങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നതിന്ടേ തുെർച്ചയായി, 
ഷ്ട്രധാനമഷ്ട്രി ഷ്ട്രീ നയരഷ്ട്രയമാേിയുടെ നിർയേരഷ്ട്രകാരം, ഷ്ട്രിക്സ് 
ഉച്ചയകാെിയുടെ രരിഗണനയ്ക്കായി നൽകിയ ഷ്ട്രിക്സ് കൗണ്ടർ 
ടെേേിസം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉന്നത ഷ്ട്രതിനിധികൾ അംഗീകരിക്കുകയും 
രുരാർര ടച്ുകയും ടചയ്തു. തീഷ്ട്വവാേത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം 
നൽകൽ, , തീഷ്ട്വവാേികളുടെ ഇന്േർടനറ്റ് േുരുരയയാഗം, തീഷ്ട്വവാേികളുടെ 
ഗതാഗതം തെയുക, അതിർത്തി നിയഷ്ട്രണങ്ങൾ, യസാഫ്റ്റ് ൊർജ്റ്റുകളുടെ 
സംരക്ഷണം , വിവരങ്ങൾ രെിെൽ, യരഷി വർദ്ധ്ിപ്പിക്കൽ, ഷ്ട്രായേരിക 
ആയഗാള സഹകരണം എന്നിങ്ങടനയുള്ള യമഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള 
സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂെുതൽ രക്തിടപ്പെുത്താനാണ് ആക്ഷൻ 
പ്ലാൻ ലക്ഷയമിെുന്നത്. 

6.ഷ്ട്രായേരികമായുള്ള അനധികൃത  മയക്കുമരുന്ന് ഉൽരാേനത്തിന്ടേയും 
ഗതാഗതത്തിന്ടേയും വർദ്ധ്ിച്ച അരകെസാധയതയിൽ ഗണയമായ ഷ്ട്രദ്ധ് 
ടചലുത്തി. ഷ്ട്രിക്സ് രാജയങ്ങളിടല രന്ധടപ്പട്ട ഏജൻസികൾ ഈ 
യമഖലയിൽ സഹകരണം വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുടമന്ന് സമ്മതിച്ചു. യകാവിഡ് -19 
രകര്ചഗവയാധിയയാെനുരന്ധിച്ചു  ഉയർന്നുവരുന്ന രുതിയ 
ടവലലുവിളികളുടെ ടവളിച്ചത്തിൽ  ആയരാഗയ സുരക്ഷയും ആയരാഗയ 
രരിരക്ഷയും ഷ്ട്രിക്സസിനുള്ളിടല സഹകരണം ആവരയമുള്ള മുഗണന 
യമഖലയായി നിരീക്ഷിക്കടപ്പട്ടു.  

7. നസരർ സുരക്ഷയുടെ യമഖലയിൽ, വിവരങ്ങൾ രെുവയ്ക്കുക,  മികച്ച 
രീതികളുടെ നകമാേുക, നസരർ കുറ്റകൃതയങ്ങൾടക്കതിരായ യരഷി 
വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുക, സഹകരണം വർദ്ധ്ിപ്പിക്കുക എന്നിവയ്ക്കുള്ള  സംയുക്ത 
ഷ്ട്രമങ്ങൾ രക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനും അനുകൂലിച്ചു. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ 
 ിജിറ്റൽ യൊേൻസിക്സ സംരന്ധിച്ച ഒരു ഷ്ട്രിക്സ് വർക്ക്യഷാപ്പ് ഇരയ 
യനരടത്ത നെത്തിയിരുന്നു. 

നയൂ  ൽഹി  

ഓഗസ്റ്റ് 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. 

 


