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ઉપરાષ્ટ્રપતિએ 13મી એએસઈએમ સતમટના રરટ્રીટ સત્રન ેસંબોધન કર્યું 

નવેમ્બર 26, 2021 

 

કોરોના મહામારીએ વિતમાન વૈતવવક પ્રણાલીમાં રહેલી ખામીનો પર્ાતફાશ કર્ો છે; આ અંિરન ેર્ૂર કરવા માટે બહયપક્ષીર્ 

અને સહર્ોગી અતિગમની જરૂર છે - ઉપરાષ્ટ્રપતિ 

 

મહાસાગરો સમૃતધધનો માગત છે. િેમનો ઍક્સેસ મયક્િ અને ર્બાણરહીિ રહે િે જરૂરી છે – ઉપરાષ્ટ્રપતિ 

 

આબોહવા પરરવિતન સામ ેલડવા માટે આબોહવાન ેલગિો ન્ર્ાર્ જરૂરી છે - ઉપરાષ્ટ્રપતિ 

 

ઉપરાષ્ટ્રપતિએ 13મી એતશર્ા-ર્યરોપ સતમટના રીટ્રીટ સેશનન ેસંબોતધિ કર્યું  

 

 

ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી એમ. વેંકૈર્ા નાર્ડયએ આજે 25મી નવેમ્બર ેવર્ચર્યતઅલ ફોમેટમાં શરૂ થરે્લી બે રર્વસીર્ એએસઈએમ 

સતમટના રીટ્રીટ સત્રન ેસંબોતધિ કર્યું હિયં. આ સતમટનો તવષર્ "સામયતહક વૃતધધ માટે બહયપક્ષીર્વાર્ને મજબૂિ બનાવવો" 

પર આધારરિ હિો. ઉપરાષ્ટ્રપતિએ ગઈકાલે સતમટમાં પ્લનેરીમાં િાગ લીધો હિો. 

 

શ્રી નાર્ડયએ રરટ્રીટ સેશનમા ંજણાવર્યં હિય ંકે કોતવડ-19 રોગચાળાએ વિતમાન વૈતવવક વર્વસ્થામા,ં ખાસ કરીને આરોગ્ર્ 

પ્રણાલી અને સપ્લાર્ ચેઈનની ઘણી ખામીઓ ઉજાગર કરી છે અને આ અંિરન ેર્ૂર કરવા માટે બહયપક્ષીર્ અને સહર્ોગી 

અતિગમની હાકલ કરી છે. કોતવડ-19 સામેની લડાઈમા ંિારિના ર્ોગર્ાન તવશે વાિ કરિાં િેમણ ેકહ્ય ંકે તવવવની છઠ્ઠા 

િાગની વસ્િીમાં ચેપના સંક્રમણને તનરં્તત્રિ કરીન ેિારિ ેતવવવન ેવધય સયરતક્ષિ બનાવવામાં ર્ોગર્ાન આપ્ર્યં છે. એક 

અબજથી વધય રસીકરણના સીમાતચહ્નરૂપનો ઉલ્લેખ કરિાં શ્રી નાર્ડયએ કહ્ય ંકે િારિ જરૂરરર્ાિવાળા ર્ેશોમાં રસીની 

વૈતવવક તનકાસ ફરીથી શરૂ કરવાની પ્રરક્રર્ામાં છે. 

 

ઉપરાષ્ટ્રપતિએ સિિ વૈતવવકીકરણની ર્યતનર્ામા ંર્રરર્ાઈ સયરક્ષાના મહત્વ પર િાર મૂકિા કહ્ય ંક ેમહાસાગરો સમૃતધધના 

માગો છે અન ેપરંપરાગિ અન ેતબન-પરંપરાગિ જોખમો બંનેથી િેમનો પ્રવેશ મયક્િ અને તબનજરૂરી રહે િે મહત્વપણૂત છે. 

આ સંર્િતમા ંિેમણે પાંચ તસધધાંિોનો ઉલ્લેખ કર્ો જે િારિના અતિગમન ેવર્ાખ્ર્ાતર્િ કર ેછે જેમા ંમયક્િ, ખયલ્લા અન ે

સયરતક્ષિ ર્રરર્ાઈ વેપાર, આંિરરાષ્ટ્રીર્ કાર્ર્ાના આધારે ર્રરર્ાઈ તવવાર્ોનય ંશાંતિપૂણત સમાધાન, કયર્રિી આફિો અને 

ર્રરર્ાઈ જોખમોનય ંસામૂતહક સબંોધન, ર્રરર્ાઈ પર્ાતવરણ અને ર્રરર્ાઈ સંસાધનોનય ંજિન અન ેપ્રોત્સાતહિ કરવાનો 

સમાવેશ થાર્ છે. આ ઉપરાંિ િેમણે ક્ષમિા પર આધારરિ જવાબર્ાર ર્રરર્ાઈ જોડાણ પર િાર મયક્ર્ો હિો. 

 

ક્લાઈમેટ એક્શનન ેસામાન્ર્ તહિના અન્ર્ કે્ષત્ર િરીકે વણતવિા ઉપરાષ્ટ્રપતિએ એ બાબિનો પયનરોર્ચચાર કર્ો કે આબોહવા 

પરરવિતન સામ ેલડવાનો માગત આબોહવા કે્ષત્રે ન્ર્ાર્ ધવારા છે જેના માટે ર્ેશોએ એક વર્ાપક અને લાંબા ગાળાનયં તચત્ર 

સમજવાની જરૂર છે. 



 

શ્રી નાર્ડયએ જણાવર્યં કે મહામારી પછીના ર્યગમાં એક અલગ જ ર્યતનર્ા આપણી રાહ જોઈ રહી છે. "િે તવવવાસ અન ે

પારર્ર્શશિા, તસ્થતિસ્થાપકિા અને તવવવસનીર્િા, િેમજ પસંર્ગીઓ અન ેતનરથતકિા પર વધય િાર મૂક ેછે," િેમણે 

અવલોકન કર્યું ક ેએતશર્ા અને ર્યરોપના ર્ેશોન ેએકસાથે લાવીને એએસઈએમ પ્રરક્રર્ામાં મહત્વપણૂત િૂતમકા િજવવાની છે. 

આ પ્રસંગ,ે િેમણે આ કે્ષત્રમા ંિમામ માટે સયરક્ષા અને તવકાસ સયતનતવચિ કરવા માટે એકિાની િાવના સાથે તવવવ સાથે 

િેના અનયિવ અને સંસાધનોનયં આર્ાનપ્રર્ાન કરવાની િારિની પ્રતિબધધિાન ેપયનઃવર્ક્િ કરી હિી. 

 

 

નવી રર્લ્હી 

નવમે્બર 26, 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. 

 


