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ویں نائب قومی سالمتی مشیر کی سطح کے اجالس کی 6کولمبو سیکورٹی کانکلیو کے 

 مشترکہ پریس ریلیز

 2222جوالئی،  07

 

کے رکن ممالک جس میں ہندوستان، مالدیپ، ماریشس اور سری لنکا شامل کولمبو سیکورٹی کنکلیو 

کو کوچی میں ہندوستان کی قومی سالمتی کونسل کے سکریٹریٹ کی میزبانی  2222جوالئی  7ہیں، نے 

ویں نائب قومی سالمتی مشیر کی سطح کی میٹنگ کامیابی کے ساتھ ختم کی۔ بنگلہ دیش  6میں منعقدہ 

 نے بطور مبصر شرکت کی۔ اور سیشلز کے وفود

 

جمہوریہ ہند کے نائب قومی سالمتی مشیر عالی جناب وکرم مسری، جمہوریہ مالدیپ کے خارجہ 

وزیر اعظم کے دفتر کے پرنسپل کوآرڈینیٹر  سکریٹری جناب احمد لطیف، جمہوریہ ماریشس کے

ری لنکا کے چیف ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف ساور جناب یودھیستھر تھیکا  سیکورٹی معامالت

، ایم فل شویندر سلوا، ڈبلیو ڈبلیو وی، آر ڈبلیو پی، آر ایس پی، وی ایس پی، ی جنرلآف ڈیفنس اسٹاف 

کے سیکرٹریٹ کی نمائندگی قائم مقام  سی ایس سی سری لنکا میں کی قیادت کی۔ متعلقہ وفودنے اپنے 

ڈائریکٹر نیول آپریشنز اور ڈائریکٹر آف  نشانتھا پیرس، آر ایس پی، یو ایس پی،ایم ایچ  سیکرٹری کموڈو

بنگلہ دیش کے وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل وقار  ۔نے کی نیول فارن کوآپریشن، سری لنکن نیوی

الزمان، ایس جی پی، پی ایس سی، پرنسپل سیکیورٹی آفیسر، آرمڈ فورسز ڈویژن نے کی جبکہ سیشلز 

 نے کی۔ف عالی جناب سائمن آرچینج ڈائن سیشلز ڈیفنس فورسز کے چیف آف اسٹاکی نمائندگی 

 

کو مالدیپ میں  2222مارچ  02-9کے لیے تعاون کے روڈ میپ کے نفاذ اور  22-2222شرکاء نے 

سطح کے اجالس میں درج ذیل پانچ ستونوں پر  قومی سالمتی مشیر ویں5کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کے 

 کیے گئے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا۔

 

  سیفٹی اور سیکورٹیمیری ٹائم 

 دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنا 



 اسمگلنگ اور بین االقوامی منظم جرائم کا مقابلہ کرنا 

 سائبر سیکورٹی، اہم انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کا تحفظ 

 انسانی امداد اور آفات سے نجات 

 

 

 نئی دہلی

 2222 ،جوالئی 07

 

 

 

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. 


