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ఫారత్, శ్రీ లంక మమియు మాల్దద వ్స్ మధ్య త్రినుక్షిక మామీటైమ్ భద్ిత సహకరము ై
మూడవ జాతీయ భద్ిత సలహాదారు(ఎనఎసఏ)-స్థభ సమావేశము ఫారత్ 6 మార్చ్
2014 న నాయ ఢిల్దీ లో నిరవహంచంది. ఫారత జాతీయ భద్ిత సలహాదారు
మినోన ఫారత దేలెగేషన కు నేతితవము వహంచ

, శ్రీ శివ్స శంకర్చ

, సమావేశనికి అధ్యక్షత వహంచారు.

మాల్దద వ్స్ రక్షణ మమియు జాతీయ భద్ిత మంత్రి కలోనల్ (మి) మహమమద్ నజీమ్ , మాల్దద వ్స్
దేలెగేషన కు నేతితవము వహంచగ , శ్రీ లంక రక్షణ మమియు పటట ణాభివిదిధ మంత్రి శ్రీ
గోతబయ మజపక్, శ్రీ లంక దేలెగేషన కు నేతితవము వహంచారు.
సమావేశములో మామిషస మమియు శేషేల్్ దేలెగేషన లు కూడా అత్రధి దేశలుగ
హాజరయాయభ. మామిషస తరఫున పిధాన మంత్రి ఆప఼సఽ లో రమనంట్ సకరీటమీ శ్రీ
మోతీచంద్ స఼బ మగ , శేషేల్్ విదేశ్ర శఖ ిని్పల్ సకరీటమీ అంబాసడర్చ మౌమీస లౌస్టటలాలనేన శేషేల్్ తరఫున వచా్రు. మాల్దద వ్స్ లో అకటటబర్చ 2011 లో త్రినుక్షిక మామీటైమ్
భద్ిత సహకరము ై జమిగిన ముద్టి ఎనఎసఏ-స్థభ సమావేశములో ఫారత్

, శ్రీ లంక

మమియు మాల్దద వ్స్ మామీటైమ్ భద్ిత ై త్రినుక్షిక సహకరము ఆరంభించాభ. జూల్ద
2013లో కొలంబొ లో జమిగిన మరండవ సమావేశము లో, ఈ మూడు దేశలు మామీటైమ్ భద్ిత
సహకరబై, ఈ కిీంది మూడు అంశలు కలిగిన ఓ పిణాళిక ై అంగీకమనికి వచా్భ:

1. అంతమాతీయ మామీటైమ్ సంసథ (ఐ ఎం ఓ) దావమ నడిచే లాంగ్ మేంజ్ ఐడంటిపకేషన
మమియు టాికింగ్ (ఎల్ఆర్చఐటి) ససటమ్ అంద్ఽబాటు మమియు ఆటోబేటిక్
ఐడంటిపకేషన ససటమ్ డాటా పంచఽకటవడము దావమ మామీటైమ్ డొ బైన ఏవేర్చ నస
(ఎండిఏ) ంచఽకొనే కరయకీమము
2. ఎండిఏ, వద్ఽకుట మమియు రక్షించఽట

, ఆభల్ కలుషయనికి సమాధానము

వద్ఽకుటలో శిక్షణ మమియు కరనుసటీ బిలిడ ంగ్ కరయకీమము
3. త్రిముఖ అఫాయాలు , అకీమ మామీటైమ్ కరయకలానులై సమాచారము కొనస్గింపు ,
బమరైన ఆభల్ కలుష్యనీకి సమాధానము రూను ందించటము

, ైరస఼ కి

సంబందించన చటట మమియు సదధ ాంత పరబైన విషయాలై సహకరము మమియు
కంటినా నీ్ నుీన ై సంయుకత కరయకీమము
ఢిల్దీ లో జమిగిన మూడవ ఎనఎసఏ-స్థభ సమావేశము లో సభుయలంద్రూ గుమితంచన
అంశములలో కరయకీమాల అమలు పుమోగత్ర ై సమీక్ష జమి తమ సంతిత వయకత ము చేశరు.
హైడరి గీప లో సహకరము

, విసట్ , బో ర్చడ , సర్చ్ మమియు స఼జర్చ ఆపమేషనీ లో శిక్షణ

ఫారతీయ సభల్ టని
ై ంగ్ నౌకల ై శిక్షణ బేధావుల మధ్య ముఖాముఖీ

, స్హస్ో ేత

కమయలలో సంయుకత ముగ పలౌ
ౌ నఽట వంటి కొతత అంశములలో సహకరము ై గూడ వరు
చమి్ంచారు.
సంయుకత కరయకీమాల అమలు నఽ వేగిరమ్ చేయటానికి

, మమియు కొతత రంగములలో

సహకమనికి పిణాళిక రూను ందించతనికి , వమికంగ్/టకినకల్ లెవల్ గూ
ీ ప్ లనఽ తవరగ
సమావేశము కమమని సభుయలు ఆదేశించారు.

,

సభుయలు సమావేశములో మామిషస మమియు శేషేల్్ హాజరవటానిన స్వగత్రంచారు.
మామిషస మమియు శేషేల్్ నులగౌనఽట హంద్ా మహాసముద్ి నుింతములో మామీటైమ్
భద్ితనఽ ంచతము లో బాగ సహాయ పడుత ంద్ని వరు అభినుియ పడాడరు.

తద్ఽపమి ఎనఎసఏ-స్థభ సమావేశము మాల్దద వ్స్ లో దౌతయ మామౌల దావమ నిరణభంచన
ణేదీలలో జరుగుత ంది.
నాయ ఢిల్దీ
మార్చ్ 6, 2014

