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ਕਲੋਬੰ ੋਸਰੁਖੱਿਆ ਸਮੰਲੇਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੁਖੱਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਧੱਰ ਦੀ 

ਮੀਖਟਗੰ ਦੀ ਸਯੰਕੁਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਖਰਲੀਜ਼ 

07 ਜੁਲਾਈ, 2022 

 

ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮੌਰਖਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਹਖਤ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਰਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੰੂ ਕੋਚੀ ਦੇ 

ਵਖੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰਖਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਖਤ 6ਵੀਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਬਰਠਕ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਖਆ। 

 

ਮਾਣਯੋਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਖਕਰਮ ਮਖਸਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਖਮਦ ਲਤੀਫ਼, ਮਾਲਦੀਵ 

ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਖਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਇਡਖਸਟੀਅਰ ਥਰਕਾ, ਪ੍ਰਖੰਸੀਪਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਦਫ਼ਤਰ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਖਵਂੇਦਰ ਸਖਲਵਾ, ਡਬਲਖਊਡਬਲਖਊਵੀ, ਆਰਡਬਲਖਊਪੀ, ਆਰਐਸਪੀ, ਵੀਐੱਸਵੀ, 

ਯੂਐੱਸਪੀ, ਐੱਨਡੀਸੀ, ਪੀਐੱਸਸੀ, ਐੱਮਫਖਲ, ਚੀਫ਼ ਆਫ ਡਖਫਰਂਸ ਸਟਾਫ, ਡਰਮੋਕ੍ਰੇਟਖਕ ਸੋਸ਼ਲਖਸਟ ਰਖਪਬਲਖਕ ਆਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 

ਆਪ-ੋਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੰਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਖੱਚ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨੰੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਸਕੱਤਰ ਕਾਮੋਡੋਰ ਐੱਮਐੱਚ ਨਖਸ਼ਾਤਾ ਪੀਰੀਸ, ਆਰਐਸਪੀ, ਯੂਐੱਸਪੀ, ਡਾਇਰਰਕਟਰ ਨੇਵਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਫੌਰੇਨ 

ਕਆੁਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰਰਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਂੋ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਰਫਟੀਨਰਂਟ 

ਜਨਰਲ ਵੇਕਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ, ਐਸਜੀਪੀ, ਪੀਐਸਸੀ, ਪ੍ਰਮੱੁਿ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਧਖਕਾਰੀ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਖਜ਼ ਡਖਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਖ 

ਸਖਸ਼ਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਖਸ਼ਲਜ਼ ਡਖਫਰਂਸ ਫੋਰਸਖਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮਹਾਮਹਖਮ ਸਾਈਮਨ ਆਰਚਂੇਜ ਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

ਹਖੱਸਾ ਲਰਣ ਵਾਲਖਆਂ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਸਹਖਯੋਗ ਲਈ ਰੋਡਮਰਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਖੱਚ 9-10 ਮਾਰਚ, 2022 

ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਖੰਗ ਵਖੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫਰਸਲਖਆਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਖਿੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ: 

• ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

• ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਰਰਡੀਕਲਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ 

• ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਖਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। 

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਨਾਜੁ਼ਕ ਬੁਨਖਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਟਰਕਨੋਲੋਜੀ 

• ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤਂੋ ਰਾਹਤ 

ਨਵੀਂ ਖਦਲੱੀ 

ਜਲੁਾਈ 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. 

 



  

 


