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કોલંબો સીક્યુરિટી કોન્કલેવની 6ઠ્ઠી ઉપ રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા સલાહકાર 
સ્તરની મીટિંગનુ ંજોઇન્ટ પ્રેસ રીલીઝ 
07 જુલાઇ, 2022 

 

ભારત, માલદિવ્સ, મોરેશિયસ અને શ્રીલંકા સમાવતા કોલંબો સીક્યુરિટી કોન્કલેવનાં સભ્ય રાષ્ટ્રોએ ભારતનાં 
રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય દ્વારા 7 જુલાઇ 2022 નાં રોજ કોચીમાં આયોજીત કરવામાં આવેલ 
6ઠ્ઠી ઉપ રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા સલાહકાર સ્તરની મીટિંગનું સફળતાપૂર્વક સમાપન કર્યંુ હતુ.ં બાંગ્લાદેશ અને 
સેશેલ્સનાં પ્રતિનિધિ મંડળોએ નિરીક્ષકો તરીકે ભાગ લીધો હતો. 
 

ભારત ગણરાજ્યના ંઉપ રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા સલાહકાર મહામહિમ શ્રી વિક્રમ મિસરી, માલદિવ્સ ગણરાજ્યના ં
વિદેશ સચિવ મહામહિમ શ્રી અહમદ લતીફ, મોરેશિયસ ગણરાજ્યનાં વડાપ્રધાનની કચેરીનાં સુરક્ષા બાબતોનાં 
પ્રમુખ સંકલનકર્તા મહામહિમ શ્રી યોધિષ્ઠિર ઠેકા અને શ્રીલંકા લોકતાંત્રિક સમાજવાદી ગણરાજ્યનાં ચીફ 
ઑફ ડીફેન્સ સ્ટાફ જનરલ શાવેન્દ્રા સિલ્વા, WWV, RWP, RSP, VSV,USP, ndc, psc, MPhil, 
દ્વારા તેઓનાં સંબંધિત પ્રતિનિધિ મંડળોની આગેવાની કરવામાં આવી હતી. શ્રીલંકાના ંકોલંબો સ્થિત CSC 
સચિવાલયનંુ પ્રતિનિધિત્વ શ્રીલંકન નૌસેનાના ંનૌ વિદેશ સહકારનાં નિર્દેશક અને નૌ કામગીરીઓનાં નિર્દેશક 
કાર્યકારી સચિવ કપ્તાન મહામહિમ નિશાંથ પેઇરિસ, RSP, USP, દ્વારા કરવામાં આવ્યંુ હતુ.ં બાંગ્લાદેશનાં 
પ્રતિનિધિ મંડળની આગેવાની બાંગ્લાદેશનાં સશસ્ત્ર સેના વિભાગનાં પર્મુખ સુરક્ષા અધિકારી લેફ્ટ. જનરલ 
વકાર ઉઝ ઝમાન, SGP, psc, દ્વારા કરવામાં આવી હતી જ્યારે સેશેલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ સેશેલ્સ રક્ષા 
બળોના ંચીફ ઑફ સ્ટાફ મહામહિમ સિમોન અર્કાંગે દ્વારા કરવામાં આવ્યંુ હતુ.ં 
 

સહભાગીઓએ નીચેના પાંચ સ્તંભો પર 2022-23 માટેનાં સહકાર માટેના ંરોડમેપ અને 9-10 માર્ચ 2022 
ના ંરોજ કોલંબો સીક્યુરિટી કોન્કલેવની 5મી રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા સલાહકાર સ્તરની મીટિંગ મીટિંગ પર લેવામાં 
આવેલા નિર્ણયોના ંઅમલીકરણની ચર્ચા કરી હતી: 

 મેરિટાઇમ સુરક્ષા અને સલામતી 
 આતંકવાદ અને ઉદ્દામવાદનો સામનો કરવો 
 ટ્રાફિકિંગ અને ટ્રાન્સનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમનો સામનો કરવો 
 સાયબર સુરક્ષા, ક્રિટિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેકનોલોજીનું સંરક્ષણ 

 માનવીય સહાયતા અને આફત રાહત 

 

નવી દિલ્હી 
07 જુલાઇ, 2022 

 
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. 


