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కొలంబో సెక్యూరిటీ క ంక్లేవ్ కు సంబంధించిన 6వ 

డిప్యూటీ జ తీయ భద్రత  సలహ ద రుల స్థ యి 

సమ వేశం యొక్క సంయుక్త పత్రిక  ప్రకటన 
జూలై 07, 2022 

 

కొలంబో సెక్యూరిటీ క ంక్లేవ్  (సీఎస్ సీ) సభ్య దేశ లైన భ రత్, 
మ ల్దీవులు, మ రిషస్ మరియు శ్రీలంక తమ 6వ డిప్యూటీ జ తీయ భ రత  

సలహ ద రుల (ఎన్ఎస్ఏ) స్థ యి సమ వేశ న్ని విజయవంతంగ  ముగించ యి. 
భ రత జ తీయ భద్రత  మండలి సెక్రటేరియట్ దీన్ని 2022 జూలై 7న 

కొచ్చిలో నిర్వహించింది. బంగ్ల దేశ్ మరియు సీషెల్స్ కు చెందిన 

ప్రతినిధులు ఇందులో పరిశీలకులుగ  ప ల్గొన్న రు. 
 
గౌరవనీయులైన, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియ  డిప్యూటీ జ తీయ భద్రత  

సలహ ద రు శ్రీ విక్రమ్ మిస్రీ, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మ ల్దీవ్స్ విదేశ ంగ 

క ర్యదర్శి శ్రీ అహ్మద్ లతీఫ్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ మ రిషస్ కు చెందిన 

ప్రధ న మంత్రి క ర్య లయ భద్రత  వ్యవహ ర ల ప్రధ న సమన్వయకర్త 

శ్రీ యోధిస్టీర్ తేక  మరియు డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

శ్రీలంక చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్ట ఫ్ జనరల్ శవేంద్ర సిల్వ , 
డబ్ల్యూడబ్ల్యూవీ, ఆర్ డబ్ల్యూపీ, ఆర్ఎస్ పీ, వీఎస్ వీ, యూఎస్ పీ, 
ఎన్ డీసీ, పీఎస్ సీ, ఎంఫిల్ తమ ప్రతినిధి బ ంద లకు ప్ర తినిధ్యం వహించ రు. 
శ్రీలంక ర జధ ని కొలంబోలోని సీఎస్ సీ సెక్రటేరియట్ నుండి త త్క లిక 

సెక్రటరీ కమోడోర్ ఎం.హెచ్. నిష ంత పీరిస్, ఆర్ఎస్ పీ, యూఎస్ పీ, 
శ్రీలంక నేవీకి చెందిన నేవల్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ మరియు నేవల్ 

ఫ రిన్ కోఆపరేషన్ డైరెక్టర్ ప్ర తినిధ్యం వహించ రు. బంగ్ల దేశ్ 

ప్రతినిధి బ ంద నికి సైనిక దళ ల విభ గం ప్రిన్సిపల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ 

లెఫ్టినెంట్ జనరల్ వ కెర్ ఉజ్ జర్మ న్, ఎస్ జీపీ, పీఎస్ సీ స రథ్యం 

వహించగ , సీషెల్స్ ప్రతినిధి బ ంద నికి సీషెల్స్ రక్షణ దళ ల చీఫ్ ఆఫ్ 

స్ట ప్ గౌరవనీయ సైమన్ ఆర్చేంజ్ డైన్ ప్ర తినిధ్యం వహించ రు. 



 
2023-24 ఏడ ది కోసం సహక ర నికి సబంధించిన రోడ్ మ్య ప్  అమలు అల గే 

2022 మ ర్చి 9-10 తేదీల్లో మ ల్దీవులలో జరిగిన కొలంబో సెక్యూరిటీ 

క ంక్లేవ్ యొక్క 5వ ఎన్ఎస్ ఏ స్థ యి సమ వేశంలో కింది ఐదు మూల 

అంశ లపై తీసుకున్న నిర్ణయ ల గురించి ఈ సమ వేశంలో ప ల్గొన్నవ రు 

చర్చించ రు: 
 

 సముద్ర (మ రిటైమ్) రక్షణ మరియు భద్రత 
 ఉగ్రవ దం మరియు ర్య డికలైజేషన్ ను ఎదుర్కోవడం 
 అక్రమ రవ ణ  మరియు అంతర్జ తీయ సంస్థ గత నేర లపై పోరు 
 సైబర్ భద్రత, కీలక మౌలిక సదుప య లు మరియు టెక్న లజీ యొక్క 

రక్షణ 
 మ నవత  సహ యం మరియు విపత్తు ఉపశమనం 

 
న్యూఢిల్లీ 
జూలై 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. 

 


