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ମାଳଦ୍ୱୀପରେ 09-10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଅନୁଷି୍ଠତ କଲରମବା ସୁେକ୍ଷା କନରକେଭେ 5ମ ଏନଏସଏ ସ୍ତେୀୟ 
ର ୈଠକେ ମିଳତି ରେସ   ୃିତ୍ତ ି

ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 2022 

କଲରମବା ସେୁକ୍ଷା କନରକେଭେ େତଷି୍ଠାତା ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ େତନିଧିି ଦଳ; ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଭାେତ ଏ ଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଂ କନରକେଭେ ନୂତନ 
ସଦସୟ ମେସିସ 09-10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 5ମ ଜାତୀୟ ସୁେକ୍ଷା ପୋମର୍ଚଦାତା ସ୍ତେୀୟ ର ୈଠକକୁ ସଫଳତାେ 

ସହ ସମାପ୍ତ କେଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିର ୈଠକରେ  ାଙ୍ଗଲାରଦର୍ ଏ ଂ ରସରେଲସେ େତନିଧିି ଦଳ ପର୍ଯଚୟର କ୍ଷକ ଭା ରେ ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ। 

ମାଳଦ୍ୱୀପେ େତେିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ େ ମାେଆି ଅହମ୍ମଦ ଦଦି;ି ଭାେତେ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେୁକ୍ଷା ପୋମର୍ଚଦାତା ଶ୍ରୀ ଅଜତି 
ର ାଭାଲ ରକସ;ି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାେ େତେିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ସେ ି ରଜରନୋଲ (ଅ ସେୋପ୍ତ) କମଲ ଗଣୁେରେ; ଏ ଂ ମେସିସେ ଜାତୀୟ 
ସେୁକ୍ଷା ପୋମର୍ଚଦାତା ଶ୍ରୀ କୁମାେରସନ ଇଲାରଙ୍ଗା ନମିନଲିଖିତ ପାଞ୍ଚଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଅନ୍ତଗଚତ ଆଞ୍ଚଳକି ସେୁକ୍ଷାକୁ  ୃଦ୍ଧ ିକେ ିା ତଥା ସୁଦୃଢ କେ ିା 
ପାଇଁ ସହରର୍ଯାଗେ େମୁଖ ରକ୍ଷତ୍ର େହି୍ନଟ କେଥିିରଲ: 

· ସାମଦିୁ୍ରକ ନେିାପତ୍ତା ଓ ସୁେକ୍ଷା 

· ଆତଙ୍କ ାଦ ଓ ଉଗ୍ର ାଦେ ମୁକା ଲିା 

· ର ଆଇନ କାେ ାେ ତଥା ଆନ୍ତଃୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠତି ଅପୋଧେ ମୁକା ଲିା  

· ସାଇ େ ସେୁକ୍ଷା, ଜେୁେୀ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଓ େରୁ୍ଯକି୍ତ ଦିୟାେ ସେୁକ୍ଷା  

· ମାନ କି ସହାୟତା ଓ  ପିର୍ଯଚୟୟ େର୍ମନ 

ସହରର୍ଯାଗେ ଏହ ିପାଞ୍ଚଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଅନ୍ତଗଚତ ଅଧିକ ସହରର୍ଯାଗ ଓ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାରନ ଏକ ରୋ ମୟାପ ଉପରେ ସହମତ ି

 ୟକ୍ତ କେଥିିରଲ। ଏହ ିରୋ ମୟାପ ସମନିବତ େତକି୍ରୟିାେ କ୍ଷମତା  ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂେନା େ ାହକୁ ସୁଦୃଢ କେ ିା 
ପାଇଁ ମଜ ୁତ ରମକାନଜିମିକୁ ସୁଗମ କେ ି। 

ଏହ ିର ୈଠକରେ  ାଙ୍ଗଲାରଦର୍େ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େତେିକ୍ଷା ତଥା ସୁେକ୍ଷା ପୋମର୍ଚଦାତା ମାନୟ େ ତାେକି ଅହମ୍ମଦ ସଦି୍ଦକି  ାଙ୍ଗଲାରଦର୍ 
େତନିଧିି ଦଳେ ରନତୃତ୍ୱ ରନଇଥିରଲ ଏ ଂ ରସରେଲସେ େତେିକ୍ଷା  ାହନିୀେ ମଖୁୟ ମାନୟ େ ସାଇମନ୍ ଆରେଚଞ୍ଜ ୍ ାଇନ ରସରେଲସେ 

େତନିଧିିତ୍ୱ କେଥିିରଲ। 

 



ସାମଦିୁ୍ରକ ପର ାର୍ୀ ଭା ରେ ସମାନ  ପିଦେ ସମ୍ମଖୁୀନ ରହଉଥି ା କନରକେଭେ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାରନ ଆଞ୍ଚଳକି ର୍ାନ୍ତ ିଓ ନେିାପତ୍ତା ହାସଲ 

କେ ିା ପାଇଁ ନେିନ୍ତେ ମିଳତି େୟାସରେ ରର୍ଯାଗରଦ ା ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କେ େତ ିଦ୍ଧତାକୁ ରଦାହୋଇଥିରଲ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 

 


