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 قومی ویں5 کے کانکلیو سیکیورٹی کولمبو منعقدہ کو 2922 مارچ 09 - 90 میں مالدیپ

 بیان پریس مشترکہ کا اجالس کے سطح کی مشیر سالمتی

 2222 ،مارچ 10

 

 کے کانکلیو اور لنکا، سری اور ہندوستان مالدیپ، وفود؛ کے اراکین بانی کے کانکلیو سیکورٹی کولمبو

 سالمتی قومی ویں 5 منعقدہ کو 2222 مارچ 02 - 20 میں مالدیپ نے ماریشس رکن، نئے سے سب

 مبصر بطور نے وفود کے سیشلز اور دیش بنگلہ۔ کی ختم ساتھ کے کامیابی میٹنگ کی سطح کی مشیر

 ۔کی شرکت

 سالمتی قومی کے ہند جمہوریہ اعظم وزیر ؛دیدی احمد ماریہ محترمہ دفاع وزیر کی مالدیپ جمہوریہ

 کے دفاع وزارت کی لنکا سری جمہوریہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک سی، کے ڈوول، اجیت جنابمشیر  کے

 جناب مشیر کے سالمتی قومی کے ماریشس جمہوریہ اور ؛(ریٹائرڈ) رتنےگنا کمل جنرلسیکرٹری 

 کے کرنے مضبوط اور بڑھانے کو سالمتی عالقائی میں ستونوں پانچ ذیل مندرجہ نے ایالنگو کمارسن

 :کی نشاندہی کی شعبوں کلیدی کے تعاون لیے

 سیکورٹی اور سیفٹی ٹائم میری۔ 

 کرنا مقابلہ کا پرستی بنیاد اور گردی دہشت۔ 

 کرنا مقابلہ کا جرائم منظم االقوامی بین اور اسمگلنگ۔ 

 تحفظ کا ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر اہم سیکیورٹی، سائبر۔ 

 نجات سے آفات اور امداد انسانی۔ 

 یہ۔ کیا اتفاق پر میپ روڈ ایک لیے کے ربط اور تعاون مزید پر ستونوں ان کے تعاون نے ممالک رکن

 کو بہاؤ کے معلومات اور سازی صالحیت کی ردعمل مربوط درمیان کے ممالک رکن میپ روڈ

 ۔گا کرے فراہم سہولت کی میکانزم مضبوط لیے کے بنانے مضبوط

 



 عالی جناب مشیر کے سالمتی اور دفاع کے اعظم وزیر کے دیش بنگلہ قیادت کی وفد کے دیش بنگلہ

عالی  سٹاف آف چیف کے فورسز ڈیفنس سیشلز نمائندگی کی سیشلز اور ،کی نے صدیق احمد طارق

 ۔کی نے ےڈائن آرچینج سائمن جناب

 نے کنکلیو ،کرنے کے پیش نظر سامنا کا خطرات اور ایک جیسے پر، طور کے پڑوسیوں سمندری

 ان کے کے ہونے شامل میں کوششوں مشترکہ مستقل لیے کے حصول کے سالمتی اور امن عالقائی

 کی تاکید کی۔ عزم

 

 دہلی نئی

 2922 ،مارچ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


