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2022 മാർച്ച് 09 മുതൽ 10 വരെ മാലിദ്വീപിൽ നടന്ന ര ാളംബ ാ 
രെ യൂെിറ്റി ബ ാൺബേവിന്രെ അഞ്ചാമത് എൻ എസ് എ രലവൽ  
മീറ്റിംഗിന്രെ െംയുക്ത പത്ത ത്പസ്താവന 

മാർച്ച് 10, 2022 

ര ാളംബ ാ രെ യൂെിറ്റി ബ ാൺബേവിന്രെ സ്ഥാപ  അംഗങ്ങളായ 
മാലദ്വീപ്, ഇന്ത്യ, ത്രീലങ്ക എന്നിവയുരട ത്പതിനിധി ള ം   ബ ാൺബേവിരല 
ഏറ്റവും പുതിയ അംഗമായ മൗെീഷ്യെും ബേർന്ന്  2022 മാർച്ച് 09 
മുതൽ 10 വരെയുള്ള തിയ്യതി ളിൽ മാലിദ്വീപിൽ വച്ച് നടത്തിയ 
അഞ്ചാമത് ബദ്രീയ െുെക്ഷാ ഉപബദ്ഷ്ടാ ള രട ബയാഗം വിജയ െമായി 
െമാപിച്ച .  ംഗ്ലാബദ്ശ്, െീരഷ്ൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ത്പതിനിധി ൾ നിെീക്ഷ ൊയി പരങ്കടുത്തു. 

 

 ഹുമാനയൊയ മാലിദ്വീപ് െിപ്പബ്ലിക് ത്പതിബൊധ മത്ന്ത്ി മെിയ അഹമ്മദ് 
ദ്ീദ്ി; ഇന്ത്യൻ ത്പധാനമത്ന്ത്ിയുരട ബദ്രീയ െുെക്ഷാ ഉപബദ്ഷ്ടാ്  ത്രീ. 
അജിത് ബ ാവൽ, ര .െി. ര ബമാത് ാറ്റിക് ബൊഷ്യലിസ്റ്റ് െിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 
ത്രീലങ്ക ത്പതിബൊധ മത്ന്ത്ാലയം രെത് ട്ടെി ജനെൽ  മൽ ഗുണെത്രന 
(െിട്ട.), െിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മൗെീഷ്യെിന്രെ ബദ്രീയ െുെക്ഷാ ഉപബദ്ഷ്ടാ്  
ത്രീ.  ുമബെരൻ ഇളബങ്കാ എന്നിവർ െബമ്മളനത്തിൽ പരങ്കടുക്കു യും  
ഇനിപ്പെയുന്ന അഞ്ച് ത്പധാന തതവങ്ങളിൽ ത്പാബദ്രി  െുെക്ഷ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രക്തിരപ്പടുത്തുന്നതിനുമുള്ള െഹ െണത്തിന്രെ  
ബമഖല ൾ േർച്ച രേയ്യ  യും രേയ്തു 

 

• െമുത്ദ് െുെക്ഷയും െംെക്ഷണവും 

• തീത്വവാദ്രത്തയും ഭീ െവൽക്കെണരത്തയും ത്പതിബൊധിക്കു  

•  ള്ള ടത്ത്, ൊജയാന്ത്െ െംഘടിത  ുറ്റ ൃതയങ്ങൾ എന്നിവരയ 
രേെുക്കു  

• സെ ർ രെ യൂെിറ്റി, ത് ിട്ടിക്കൽ ഇൻത്രാസ്ത്ടക്േർ, രടക്ബനാളജി 
എന്നിവയുരട െംെക്ഷണം 

• മാനുഷ്ി  െഹായവും ദ്ുെന്ത് നിവാെണവും 



 

െഹ െണത്തിന്രെ ഈ ത്പധാന ബമഖല ളിൽ  ൂടുതൽ 
െഹ െണത്തിനും െഹവർത്തിതവത്തിനുമുള്ള ഒെു ബൊഡ്മാപ്പ് 
അംഗൊജയങ്ങൾ അംഗീ െിച്ച . ഏബ ാപിതമായ ത്പതി െണങ്ങൾ, 

നമുപുണയ വി െനം അംഗൊജയങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവെങ്ങള രട സ മാറ്റം 
എന്നിവ രമച്ചരപ്പടുത്തുന്നതിനുമുള്ള രക്തമായ െംവിധാനങ്ങൾക്ക്  
ബൊഡ്മാപ്പ് ൌ െയരമാെുക്കും 

 

 ംഗ്ലാബദ്രിൽ നിന്നുള്ള ത്പതിനിധി െംഘരത്ത നയിച്ചത്  ംഗ്ലബദ്ശ് 
ത്പധാനമത്ന്ത്ിയുരട ത്പതിബൊധ, െുെക്ഷാ ഉപബദ്ഷ്ടാ്  താെിഖ് അഹമ്മദ് 
െിദ്ദിഖ് ആണ് . െീരഷ്ൽസ് ത്പതിനിധീ െിച്ച്  െീരഷ്ൽസ്  ിരൻസ് 
ബരാഴ്െിന്രെ േീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സെമൺ ആർബേഞ്ച് സ ൻ 
പരങ്കടുത്തു 

 

െമാനമായ ഭീഷ്ണി ൾ ബനെിടുന്ന െമുത്ദ് അയൽൊജയങ്ങൾ എന്ന 
നിലയിൽ, ത്പാബദ്രി  െമാധാനവും െുെക്ഷയും സ വെിക്കുന്നതിനുള്ള 
സ്ഥിെമായ െംയുക്ത ത്രമങ്ങളിൽ ഏർരപ്പടാനുള്ള തങ്ങള രട ത്പതി ദ്ധത 
ബ ാൺബേവിലൂരട അവർ വീണ്ും ഉെപ്പിച്ച . 

 

നയൂ ര ൽഹി 

മാർച്ച് 10, 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. 

 


