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ਮਾਲਦੀਵ ਵਵਿੱਚ 9 - 10 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਿੱਕ ਹਈੋ ਕਲੋਬੰ ੋਸਰੁਿੱਵਿਆ ਸਮੰਲੇਨ ਦੀ 5ਵੀਂ 

NSA ਪਿੱਧਰੀ ਮੀਵ ਗੰ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਬਆਨ 

10 ਮਾਰਚ, 2022 

 

ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਮਾਲਦੀਵ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍੍ੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੀਸ਼੍ਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਵਿੱਚ 9 - 10 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਿੱਕ ਹੋਈ 5ਵੀਂ ਰਾਸ਼੍ ਰੀ 

ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਮੀਵ ੰਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਸੇਸੇ਼੍ਲਜ਼ ਦੇ 

ਵਫਦਾਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ। 

 

ਮਾਲਦੀਵ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਮਾਰੀਆ ਅਵਹਮਦ ਦੀਦੀ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ ਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍੍ੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਕੇ.ਸੀ., ਸ਼੍੍ੀਲੰਕਾ  ਲੋਕਤਤੰਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 
ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਮਲ ਗੁਣਾਰਤਨੇ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼੍ਸ ਗਣਰਾਜ 
ਦੇ ਰਾਸ਼੍ ਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍੍ੀ ਕੁਮਾਰੇਸਨ ਇਲਾਾਂਗੋ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪਜੰ ਥੰਮਾ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਤੇਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੂੰ 

ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਿਤੇਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ: 
 

• ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ  

• ਅਿੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿੱ ੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

• ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਵਠਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਵਿਆ, ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ  ਰਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰੁਿੱਵਿਆ 

• ਮਨੁਿੱਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤੀ ਰਾਹਤ 

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਥੰਮ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਪੂਰੇਿਾ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਗ ਾਈ। ਇਸ 

ਰੂਪਰੇਿਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਤ੍ੀਕਰਮ, ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਨੂੰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤੂ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਤੋਂ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ੀ ਪਧ੍ਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸਰੁਿੱਵਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਤਾਵਰਕ ਅਵਹਮਦ ਵਸਿੱਦੀਕ ਅਤੇ ਸੇਸ਼੍ੇਲਸ ਵਡਫੈਂਸ ਫੋਰਵਸਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸ ਾਫ ਮਹਾਮਾਵਹਮ 

ਸਾਈਮਨ ਆਰਚੇਂਜ ਡਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।    

 

  



ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਾਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕੋ ਵਜਹੇ ਿਤਵਰਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼੍ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 

ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ ਿਤੇਰੀ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਪ੍ਤੀ 

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

10 ਮਾਰਚ, 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. 

 


