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କଲମ୍ବୋ ସୁରକ୍ଷୋ ସମେଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଷ୍ଠ ଜୋତୀୟ ସୁରକ୍ଷୋ ଉପ-ପରୋ୍ର୍ଗଦୋତୋ ସ୍ତରୀୟ ମ ୈଠକର ୍ିଳତି 
ମେସ  ଜି୍ଞପି୍ତ 
ଜୁଲୋଇ 07, 2022 
 
ଭୋରତ, ୍ୋଳଦ୍ୱୀପ, ୍ରସିସ ଏ ଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋକୁ ମନଇ ର୍ଠତି କଲମ୍ବୋ ସରୁକ୍ଷୋ ସମେଳନର ସଦସୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର୍ୋମନ 7 ଜୁଲୋଇ 2022 ମର 
ମକୋଚମିର ଭୋରତର ଜୋତୀୟ ସୁରକ୍ଷୋ ପରଷିଦ ସଚ ିୋଳୟ ଦ୍ୱୋରୋ ଆମୟୋଜତି ଷଷ୍ଠ ଜୋତୀୟ ସରୁକ୍ଷୋ ଉପ-ପରୋ୍ର୍ଗଦୋତୋ ସ୍ତରୀୟ ମ ୈଠକର 
ସଫଳତୋର ସହ ସ୍ୋପ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିମ ୈଠକମର  ୋଙ୍ଗଲୋମଦର୍ ଏ ଂ ମସମଚଲସର େତନିଧିି ଦଳ ପର୍ଯଗୟମ କ୍ଷକ ଭୋ ମର ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିମଲ। 
ଭୋରତର ଜୋତୀୟ ସରୁକ୍ଷୋ ଉପ-ପରୋ୍ର୍ଗଦୋତୋ ୍ୋନୟ ର ଶ୍ରୀ  କି୍ର୍ ୍ଶିି୍ର, ୍ୋଳଦ୍ୱୀପର ମ ୈମଦର୍କି ସଚ ି ୍ୋନୟ ର ଶ୍ରୀ ଅହେଦ ଲଥିଫ, 
୍ରସିସର େଧୋନ୍ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋର୍ଯଗୟୋଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରୁକ୍ଷୋ ୍ୋ୍ଲୋ ୍ୁଖ୍ୟ ସଂମର୍ଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମୟୋଧିଷ୍ଠୀର ମେକୋ ଏ ଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋର େତରିକ୍ଷୋ 
କ୍ଗଚୋରୀଙ୍କ ୍ଖୁ୍ୟ ମଜମନରୋଲ ର୍ମଭନ୍ଦ୍ର ସଲିଭୋ (ଡ ଲଡୁ ଲଭିୁ, ଆରଡ ଲପିୁ, ଆରଏସପି, ଭିଏସଭି, ୟୁଏସପି, ଏନଡସି,ି ପିଏସସ,ି ଏ୍ଫିଲ) 
ନଜି ନଜି ମଦର୍ର େତନିଧିି ଦଳର ମନତୃତ୍ୱ ମନଇଥିମଲ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋର କଲମ୍ବୋମର ଥି ୋ ସଏିସସ ିସଚ ିୋଳୟର େତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିମଲ 
କୋର୍ଯଗୟନ ିଗୋହୀ ସଚ ି କମ୍ୋମଡୋର ଏମ୍ଏଚ୍ ନରି୍ୋନ୍ତ ମପରସି (ଆରଏସପି, ୟୁଏସପି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ମନୌମସନୋର ମନୌମସନୋ ସଞ୍ଚୋଳନ ନମିଦଗର୍କ 
ଏ ଂ ମନୌମସନୋ ମ ୈମଦର୍କି ସହମର୍ଯୋର୍ ନମିଦଗର୍କ)।  ୋଙ୍ଗଲୋମଦର୍ େତନିଧିି ଦଳର ମନତୃତ୍ୱ ମନଇଥିମଲ ମଲଫଟନୋଣ୍ଟ ମଜମନରୋଲ ୱୋକର 
ଉଜ ଜ୍ୋନ (ସର୍ସ୍ତ୍ର  ୋହନିୀ  ଭିୋର୍ର ଏସଜପିି, ପିଏସସ,ି ୍ୁଖ୍ୟ ସରୁକ୍ଷୋ ଅଧିକୋରୀ) ଏ ଂ ମସମଚଲସ େତରିକ୍ଷୋ  ୋହନିୀର କ୍ଗଚୋରୀଙ୍କ 
୍ୁଖ୍ୟ ୍ୋନୟ ର ସୋଇ୍ନ ଆମଚଗଞ୍ଜ ୍ଡୋଇନ ମସମଚଲସର େତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିମଲ। 
ଅଂର୍ଗ୍ରହଣକୋରୀ୍ୋମନ 2022-23 ମର ସହମର୍ଯୋର୍ ପୋଇଁ ମରୋଡ୍ୟୋପର କୋର୍ଯଗୟକୋରତିୋ ଏ ଂ 9-10 ୍ୋର୍ଚ୍ଗ 2022 ମର ୍ୋଳଦ୍ୱୀପମର 
ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲମ୍ବୋ ସରୁକ୍ଷୋ ସମେଳନର ପଞ୍ଚ୍ ଜୋତୀୟ ସୁରକ୍ଷୋ ପରୋ୍ର୍ଗଦୋତୋ ସ୍ତରୀୟ ମ ୈଠକମର ନି୍ ନ ପୋଞ୍ଚଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପମର 
ନଆିର୍ଯୋଇଥି ୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଉପମର ଆମଲୋଚନୋ କରଥିିମଲ: 
 
• ସୋ୍ୁଦି୍ରକ ସରୁକ୍ଷୋ ଓ ନରିୋପତ୍ତୋ  
• ଆତଙ୍କ ୋଦ ଓ ମ୍ୌଳ ୋଦର ୍ୁକୋ ଲିୋ  
• ଅମ ୈଧ ନରି୍ୋଦ୍ର ୟ କୋର ୋର ତେୋ ଅନ୍ତମଦଗର୍ୀୟ ସଂର୍ଠତି ଅପରୋଧର ୍କୁୋ ଲିୋ  
• ସୋଇ ର ସରୁକ୍ଷୋ, ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତଭୂି୍ି ଏ ଂ େରୁ୍ଯକି୍ତ ଦିୟୋ ସରୁକ୍ଷୋ  
• ୍ୋନ କି ସହୋୟତୋ ଓ  ପିର୍ଯଗୟୟ ସହୋୟତୋ 
 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ଜୁଲୋଇ 07, 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. 


