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ಕಡಲ ಭದ್ರ ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತ 

ಯು.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿಯ ಉನ್ನ ತ ಮಟ್್ ದ್ ಮುಕತ  ಚರ್ಚೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಲಿರುವ ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ  
ಆಗಸ್್  08, 2021 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಆಗಸ್್ಟ  9 ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 5.30 

ಕೆ್ಕ  ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಪ ರೆನ್್ಸ  ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಡಲ ಭದ್ರ ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ: 

ಅೇಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತ ಯು.ಎನ್ಸ.ಎಸ್ಟ.ಸಿಯ ಉನನ ತ ಮಟ್್ ದ್ ಮುಕತ  ಚರ್ಚೆಯ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾ ರೆ. 

ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ದೇಶ್ಗಳ 

ಮುಖ್ಯ ಸೆರು, ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು, ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಉನನ ತ ಮಟ್್ ದ್ 

ಮಾಹಿತ್ರದ್ದರರು ಸಭೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕ  ಇದೆ. ಕಡಲ ವಲಯದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಗರ ಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಡಲ ಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಅಭದ್ರ ತೆಯನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸುವ 

ಮತ್ತತ  ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ಮುಕತ  ಚರ್ಚೆಯನ್ನನ  ಕೇಂದಿರ ೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾಗರ ವಲಯದ್ ಭದ್ರ ತೆ ಮತ್ತತ  ಕಡಲ ಭಾಗದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಕುರಿತ್ತ ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಭದ್ರ ತಾ ಮಂಡಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತತ  ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಈಗಾಗಲೇ 

ನಿಣೆಯಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಆದ್ದಗೂಯ  ಬಾಹಯ  ಕಾಯೆಸೂಚ್ಚ ಮೂಲಕ ಸಾಗರ 

ವಲಯದ್ ಭದ್ರ ತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಉನನ ತ ಮಟ್್ ದ್ ಮುಕತ  ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ರತ ರುವುದು 

ಇದೇ ಮದ್ಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್್ಟ ರ ಏಕಾೇಂಗಿಯಾಗಿ ಸಾಗರ ವಲಯದ್ ಭದ್ರ ತೆಯನ್ನನ  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ 

ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಗ್ಗಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ರ ತಾ 

ಮಂಡಳಿಯಲಿಿ  ಈ ವಿಷ್ಟಯವನ್ನನ  ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಮಹತವ ದ್ ಸವ ರೂಪ್ದ್ಲಿಿ  ಚಚ್ಚೆಸಲಾಗುತ್ರತ ದೆ. 

ಸಾಗರ ಕೆ್ಕೀತರ ದ್ ಸಾೇಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಮತ್ತತ  ಅಸಾೇಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಬೆದ್ರಿಕ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ 

ಕಾನೂನ್ನಬದ್ಧ  ಸಾಗರ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನನ  ಬೆೇಂಬಲಿಸುವ ಜೊತೆಗ್ಗ ಸಮಗರ  ಭದ್ರ ತೆಯ 

ದೃಷ್್ಟ ಯನ್ನನ  ಈ ಸಭೆ ಹೇಂದಿದೆ. 

ಸಿೇಂಧೂ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿೀಕತೆಯಿೇಂದ್ ಈವರೆಗ್ಗ ಭಾರತದ್ ಇತ್ರಹಾಸದ್ಲಿಿ  ಸಾಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಮಹತವ ದ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮಮ  ನಾಗರಿಕತೆಯು ನೈತ್ರಕತೆಯ ಪ್ರಸಪ ರ ಶೇಂತ್ರ ಮತ್ತತ  

ಸಮೃದ್ಧ ತೆಯ ತಳಹದಿ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಿ  ಸಭೆ ಅತಯ ೇಂತ ಮಹತವ  ಪ್ಡೆದುಕೇಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು 2015 ರಲಿಿ  ಸಾಗರ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೀನ ಮಂಡಿಸಿದುಾ , 

ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಿಿ  ಎಲಿರಿಗೂ ಭದ್ರ ತೆ ಮತ್ತತ  ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ ಎೇಂಬುದು ಇದ್ರ ಸಂಕೆ್ಷಪ್ತ  ರೂಪ್ವಾಗಿದೆ. 

ಕಡಲು ಭಾಗವನ್ನನ  ಸುಸೆಿ ರ ಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕಳುು ವ ನಿಟ್ಿ ನಲಿಿ  ಸಹಕಾರ 

ದೃಷ್್ಟ ಕೀನವನ್ನನ  ಇದು ಒಳಗೊೇಂಡಿದೆ ಮತ್ತತ  ಈ ಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಸುರಕೆ್ಷತ, ಸುಭದ್ರ  ಮತ್ತತ  ಸೆಿ ರ 



ಕಡಲು ವಲಯದ್ ಚೌಕಟ್್ ನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತತ ದೆ. 2019 ರಲಿಿ  ಪೂವೆ ಏಷ್ಯಯ  ಶೇಂಗ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಈ 

ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನನ  ಭಾರತ - ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ [ಐ.ಪಿ.ಒ.ಪಿ] ಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತತ ಷ್್ಟ  

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದುಾ , ಇದು ಕಡಲಿನ ಪ್ರಿಸರ, ಕಡಲಿನ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳು, ಸಾಮರ್ಥಯ ೆ ನಿಮಾೆಣ 

ಮತ್ತತ  ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ, ವಿಪ್ತ್ತತ  ಅಪ್ರಯ ತಗೆಿ ಸುವ ಹಾಗೂ ನಿವೆಹಣೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನ - 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಕಾರ, ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಪ್ಕೆ ಮತ್ತತ  ಕಡಲ ಸಾರಿಗ್ಗ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಂತಹ ಏಳು ಆಧಾರ ಸೆ ೇಂಭಗಳನ್ನನ  ಇದು ಕೇಂದಿರ ೀಕರಿಸಿದೆ. 

ವಿಶ್ವ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಕತ  ಚರ್ಚೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ರತ ರುವ ಮದ್ಲ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಕಾಯೆಕರ ಮ ವಿಶ್ವ  ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಭದ್ರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಿ  ನೇರ ಪ್ರ ಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತತ  ಕಾಯೆಕರ ಮವನ್ನನ  

1730 ಐ.ಎಸ್ಟ.ಟಿ/0800 ಎನ್ಸ.ವೈ.ಟಿ ಸಮಯದಿೇಂದ್ ವಿೀಕೆ್ಷ ಸಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

ನ್ವ ದೆಹಲಿ 

ಆಗಸ್್  08, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


