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ഇന്ത�, ്രശീ ലങ്ക , മാലദ�ീപ് ്രതികക്ഷി സമു്രദസംബന്ധമായ സുരക്ഷാ
സഹകരണത്തില് മൂന്നാമത് േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദശക തല േയാഗത്തിനു
ഇന്ന് (മാര്ച്ച് 06, 2014) ന�ൂെഡല്ഹിയില് ഇന്ത� ആതിഥ�ം വഹിച്ച�.
ഇന്ത�യുെട േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദഷ്ടാവ് ്രശീ ശിവശങ്കര േമേനാന്
ഇന്ത�യുെട ്രപതിനിധികെള നയിക്കുകയും േയാഗത്തില് അധ�ക്ഷസ്ഥാനം
വഹിക്കുകയും െചയ്തു. മാലദ�ീപ് ്രപതിനിധികെള മാലദ�ീപ് ്രപതിേരാധ േദശീയ സുരക്ഷാ മ്രന്തി േകണല് (റിട്ട ) െമാഹമ്മദ് നസിം നയിച്ച� .
്രശീലങ്കയുെട ്രപതിനിധികെള ്രപതിേരാധ - അര്ബന് വികസന മ്രന്താലയ
െസ്രകട്ടറി ്രശീ േഗാട്ടബായ രാജപക്സ നയിച്ച�.
അതിഥി രാജ�ങ്ങള് എന്ന നിലയില് െമൗറീഷ�സില് നിന്നും സീ െഷല്സില്
നിന്നുമുള്ള ്രപതിനിധികള് പെങ്കടുത്തു. ്രപധാനമ്രന്തിയുെട
കാര�ാലയത്തിെല സ്ഥിരം െസ്രകട്ടറി ്രശീ േമാട്ടിച്ചന്ദ് സീബ െമൗറീഷ�സിെന
്രപതിനിധീകരിച്ച� . അെത സമയം വിേദശകാര� മ്രന്താലയത്തിെല
്രപിന്സിപ്പല് െസ്രകട്ടറി െമൗറീഷ�സ് സ്ഥാനപതി െലൗസ്ടാ - ലെലെന്ന
സീേഷല്സിെന ്രപതിനിധികരിച്ച� .
ഒക്േടാബര് 2011 ന് മാലദ�ീപില് നടന്ന സമു്രദസംബന്ധമായ സുരക്ഷാ
സഹകരണത്തില് ്രതികക്ഷി േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദശക തല ഒന്നാമത്
േയാഗത്തില് വച്ചാണ് ഇന്ത�യും ്രശീലങ്കയും മാലദ�ീപും ്രതികക്ഷി
സമു്രദസംബന്ധ സുരക്ഷ സഹകരണം ആരംഭിച്ചത് . െകാളംേബായില്
ജൂൈല 2013 നു നടന്ന രണ്ടാമത് േയാഗത്തില് സമു്രദസംബന്ധ സുരക്ഷ
സഹകരണത്തിനായി മൂന്നു രാജ�ങ്ങള�ം താെഴ പറയുന്ന മൂന്നു
വിഭാഗത്തില് െപടുന്ന ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഉള്െക്കാള്ള�ന്ന ഒരു രൂപേരഖ
തയാറാക്കാന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
1. അന്താരാഷ്്രട മാരിൈടം ഓര്ഗൈനേസഷന് കീഴില് ദീര്ഘ ദൂര
തിരിച്ചറിയല് ്രടാക്കിംഗ് േസവനം (Long Range Identification and Tracking (LRIT)) ,
ഓേട്ടാമാറ്റിക് ഐെഡന്ട്ഫിെക്കഷന് സംവിധാനം േപാലുള്ള േസവനങ്ങള്
ഉപേയാഗിച്ച് മാരിൈടം െഡാൈമന് അവയര്െനസ് (എംഡിഎ)
വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്
2. മാരിൈടം െഡാൈമന് അവയര്െനസ് (എംഡിഎ) , അേന�ഷണം
ഗേവഷണം , എണ്ണ മലിനീകരണ ്രപതികരണം എന്നിവയില് പരിശീലനവും

കാര�ക്ഷമതാ നിര്മ്മാണവും
3. ്രതികക്ഷി പരിശീലനം , നിയമവിരുദ്ധമായ സമു്രദ സംബന്ധ
്രപവര്ത്തനങ്ങളില് തുടേരണ്ട ആശയ വിനിമയം , സമു്രദ എണ്ണ
മലിനീകരണ ്രപതികരണ
സംഭവിക്കാനിടയുള്ള പദ്ധതികള് ,
കടല്െക്കാള്ളയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട�ള്ള നിയമ -നയ വിഷയങ്ങളിെല
സഹകരണം എന്നിവ ഉള്െപ്പടുന്ന സംയുക്ത ്രപവര്ത്തനങ്ങള്
ഡല്ഹിയില് നടന്ന മൂന്നാമത് എന്എസ്എ -തല േയാഗത്തില്
രിച്ചറിയെപ്പട്ട േമഖലകളിെല പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കിയതു അവേലാകനം
െചയ്തു പെങ്കടുത്തവര് സംതൃപ്തി േരഖെപ്പടുത്തി . ൈഹേ്രഡാ്രഗാഫി,
സന്ദര്ശനം , േബാര്ഡ് , അേന�ഷണം , െപെട്ടന്നുള്ള ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ,
ഇന്ത�യുെട െസയില് െ്രടയിനിംഗ് കപ്പലുകളില് പരിശീലനം , ചിന്തകരുെട
ആശയം പങ്കു വയ്ക്കല് , സാഹസിക ്രപവര്തനഗളില് സംയുക്ത
പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉള്െപ്പടുന്ന പുതിയ േമഖലകളിെല സഹകരണം
അവര് ചര്ച്ച െചയ്തു
പുതിയ േമഖലയില് സഹകരണത്തിന് േവണ്ട പരിപാടികള്ക്കാവശ�മായ
പരിപാടികള് തീരുമാനിക്കുവാനും സംയുക്ത ്രപവര്ത്തനങ്ങള്
നടപ്പാക്കുന്നത് ത�രിതെപ്പടുത്തുവാന് കര്മ്മ / സാേങ്കതിക തല
സംഘങ്ങള്ക്ക് േയാഗം േചരുവാനുള്ള തീയതി എ്രതയും െപെട്ടന്ന്
തീരുമാനിക്കുവാന് പെങ്കടുത്തവര് നിര്േദശിച്ച� .
േയാഗത്തില് പെങ്കടുത്തവര് െമൗറീഷ�സിന്െറയും സീെഷല്സിന്െറയും
പങ്കാളിത്തെത്ത സ�ാഗതം െചയ്തു. െമൗറീഷ�സിന്െറയും
സീെഷല്സിന്െറയും പങ്കാളിത്തം ഇന്ത�ന് സമു്രദ േമഖലയില്
സമു്രദസംബന്ധ സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് േവണ്ട നടപടികള്ക്ക്
സംഭാവന െചയ്യ�െമന്നു അവര് പറഞ്ഞു.
സമു്രദസംബന്ധ സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിലുള്ള അടുത്ത എന് എസ് എ
മാലദ�ീപില് വച്ച് നയത്രന്ത മാര്ഗ്ഗത്തിലൂെട തീരുമാനിക്കുന്ന തീയതിയില്
നടക്കും .
ന�ൂെഡല്ഹി
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