
Prime Minister to chair UN Security Council High-Level 

Open Debate on “Enhancing Maritime Security: A Case For 

International Cooperation” 
August 08, 2021 

‘‘கடல்சார ்பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு: சரவ்தேச ஒேத்ுழைப்புக்கான 

விஷயம்’’ குறிே்ே ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சில் உயர ்நிழல 

வவளிப்பழடயான விவாேே்துக்கு பிரேமர ்ேழலழம ஏற்கிறார ்

ஆகஸ்ட்  08, 2021 
 

 ‘‘கடல்சார ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு: சரவ்தேச ஒே்துழைப்புக்கான 

விஷயம்’’ குறிே்ே ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சில் உயர ் நிழல  வவளிப்பழடயான 

விவாேேத்ுக்கு  பிரேமர ் திரு நதரந்திர தமாடி ஆகஸ்ட் 9ம் தேதி 

மாழல 5.30 மணிக்கு காவணாலி காட்சி மூலம் ேழலழம ோங்குகிறார.்  

இந்ே கூட்டே்தில், ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சில் உறுப்பு நாடுகளின் பல 

ேழலவரக்ள், ஐ.நா உயர ் நிழல அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய பிராந்திய 

அழமப்புகளின் ேழலவரக்ள் கலந்து வகாள்வாரக்ள் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இந்ே வவளிப்பழடயான விவாேம், கடல்சார ் குற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற 

சூைல்  ஆகியவற்ழற தீவிரமாக ேடுக்கும் வழிகள் மற்றும் கடல்சார ்களே்தில் 

ஒருங்கிழணப்ழப வலுப்படுேத்ுவது ஆகியவற்றில் கவனம் வசலுே்தும். 

கடல்சார ் பாதுகாப்பு மற்றும் குற்றங்களின் பல அம்சங்கள் குறிேத்ு 

ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சில் விவாதிேத்ு தீரம்ானங்கழள நிழறதவற்றியுள்ளது. 

ஆனாலும்,  உயரம்ட்ட அளவில் வவளிப்பழடயான விவாேமாக, கடல்சார ்

பாதுகாப்பு முழுழமயான முழறயில் விவாதிக்கப்படுவது, இதுதவ முேல்முழற. 

கடல்சார ் பாதுகாப்பின் பல்தவறு அம்சங்கழள, எந்ே ஒரு ேனி நாடும் தீரக்்க 

முடியாது என்போல், இழே ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், முழுழமயான 

விேே்தில் ஆதலாசிப்பது முக்கியம்.   கடல்சார ் களே்தில் வைக்கமான மற்றும் 

புதிய அசச்ுறுே்ேல்கழள எதிரவ்காள்ளும்தபாது,  கடல்சார ் பாதுகாப்புக்கு, ஒரு 

விரிவான அணுகுமுழற, சட்டரீதியான கடல்சார ் நடவடிக்ழககழள 

பாதுகாக்கும்  மற்றும் ஆேரவளிக்கும்.  

சிந்து சமவவளி நாகரகீ காலே்திலிருந்தே, இந்தியாவின் வரலாற்றில் கடல்கள் 

முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன. நமது நாகரகீ வநறிமுழறகள், கடல்கழள அழமதி 

மற்றும் வசழிப்ழப ஏற்படுேே்க் கூடியழவயாக பாரக்்கின்றன. அேனால் 

பிரேமர ் திரு நதரந்திர தமாடி அழனேத்ு பிராந்தியேத்ுக்கான பாதுகாப்பு 

மற்றும் வளரச்ச்ி(Security and Growth for all in the Region’)  -சாகர ்திட்டே்ழே 

கடந்ே 2015ம் ஆண்டில் வகாண்டு வந்ோர.்  இந்ே வோழலதநாக்கு, கடல்களில் 

நிழலயான பயன்பாட்டுக்கான கூட்டுறவு நடவடிக்ழககளில் கவனம் 

வசலுே்துகிறது  மற்றும் பாதுகாப்பான, நிழலயான கடல்சார ் களே்துக்கான 

கட்டழமப்ழப வைங்குகிறது.  2019ம் ஆண்டில், நடந்ே கிைக்கு ஆசிய உசச்ி 



மாநாட்டில், இந்ே முயற்சி,  இந்தோ-பசிபிக் கடல்கள் நடவடிக்ழக மூலம் 

தமலும் விரிவுபடுேே்ப்பட்டது.  கடல்சார ் சூைலியல்; கடல் வளங்கள்; திறன் 

தமம்பாடு மற்றும் வள பகிரவ்ு; தபரிடர ் அபாயக் குழறப்பு மற்றும் 

தமலாண்ழம; அறிவியல், வோழில்நுட்பம் மற்றும் கல்வி ஒே்துழைப்பு; வரே்்ேக 

இழணப்பு மற்றும் கடல் தபாக்குவரே்து என்ற கடல்சார ்

பாதுகாப்பின் 7 தூண்கள் குறிே்து இதில் கவனம் வசலுே்ேப்பட்டன. 

ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் வவளிப்பழடயான விவாேேத்ுக்கு ேழலழம 

ஏற்கும் முேல் இந்திய பிரேமர ் திரு நதரந்திர தமாடி ஆவார.்  இந்நிகை்சச்ி 

ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் இழணயேளே்தில் தநரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். 

இழே இந்திய தநரப்படி மாழல 5.30 மணியிலிருந்து காண முடியும். 

நியூ டெல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 

 


