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“મૅરિટાઇમ સલામતી વધાિવી: આંતિિાષ્ટ્ર ીય સહકાિ માટેનો એક રવષય” પિ 

યુએનએસસી ઉચ્ચ સ્તિીય ખુલ્લી ચચાાની પ્રધાનમંત્રી અધ્યક્ષતા કિશે ે
ઓગસ્ટ 08, 2021 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી 9મી ઑગસ્ટે ભારતીય સમયાનુસાર સાજં ે5:30 કલાકે વીડિયો કૉન્દ્ફરડન્દ્સંગના માધ્યમથી “મૅડર
ટાઇમ સલામતી વધારવી-આંતરરાષ્ટ્ર ીય સહકાર માટેનો એક ડવષય” પર ઉચ્ચ સ્તરીય ખુલ્લી ચચાાની અધ્યક્ષતા કરશે. 

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ોની સલામતી પડરષદના (યુએનએસસી) સભ્ય દેશોના રાષ્ટ્ર  અને સરકારના કેટલાક વિાઓ અને યુએન વ્યવસ્થા 

અને ચાવીરૂપ પ્રાદેડશક સંસ્થાઓના ઉચ્ચ સ્તરીય બ્રીફસા દ્વારા આ મીડટંગમા ંઉપડસ્થડતની અપેક્ષા છે. આ ખુલ્લી ચચાા મૅડર

ટાઇમ ગુના અને અસલામતીનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના ઉપાયો અને મૅડરટાઇમ ક્ષેતે્ર મજબૂત સંકલન પર ધ્યાન કેન્દ્રીત 

કરશે. 

મૅડરટાઇમ સલામતી અને મૅડરટાઇમ અપરાધનાં ડવડવધ પાસાં સંગે યુએન સલામતી પડરષદે ચચાા કરી છે અને ઠરાવો પસાર ક

યાા છે. તેમ છતાં, આ પહેલી વાર છે કે આવી એક ઉચ્ચ સ્તરીય ખુલ્લી ચચાામા ંડવડશષ્ટ્ કાયાસૂડચની વસ્તુ તરીકે મૅડરટાઇમ સ

લામતી પર સાકલ્યવાદી રીતે ચચાા થશે. મૅડરટાઇમ સલામતીનાં ડવષમ પાસાંઓને કોઇ એક દેશ એકલો પહોચંી વળી ન શકે 

એ જોતાં, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ોની સલામતી સડમડતમા ંએક સાકલ્યવાદી રીતે આ ડવષય પર ડવચાર કરવાનુ ંઅગત્યનું છે. મૅડરટાઇમ 

સલામતીને એક સવાગ્રાહી અડભગમે મૅડરટાઇમ ક્ષેતે્ર પરંપરાગત અને ડબનપરંપરાગત ભયનો મુકાબલો કરતી વખતે કાયદેસર

ની મૅડરટાઇમ પ્રવૃડિઓનું રક્ષણ અને સમથાન કરવું જોઇએ. 

ડસંધુ ખીણ સંસ્કૃડતના સમયથી જ ભારતના ઇડતહાસમાં મહાસાગરોએ એક મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. આપણો સાંસ્કૃડતક 

સ્વભાવ મહાસાગરોને વહેંચાયેલી શાંડત અને સમૃડિના સમથાકતાા તરીકે જુએ છે એના આધાર ેપ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી 20
15મા ં‘ડસક્યુડરટી એન્દ્િ ગ્રોથ ફોર ઑલ ઇન ધી ડરડજયન’નું ટૂકંૂ નામ સાગરના ડવઝનને આગળ મૂકશ.ે આ ડવઝન મહાસાગ

રોના ટકાઉ ઉપયોગ માટે સહકારી પગલાંઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કર ેછે અને પ્રદેશમાં સલામત, ડનભાય અને ડસ્થર મૅડરટાઇમ ક્ષે

ત્ર માટે એક માળખંુ પૂરં પાિે છે. મૅડરટાઇમ જીવસૃડષ્ટ્, મૅડરટાઇમ સંસાધનો; ક્ષમતા ડનમાાણ અને સંસાધનોની વહેંચણી; 
આપડિના જોખમને ઘટાિવું અને વ્યવસ્થાપન; ડવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને શૈક્ષડણક સહકાર; અને વેપાર જોિાણ અને મૅડર

ટાઇમ સલામતી સડહતના મૅડરટાઇમ સલામતીના સાત સ્તંભો પર ધ્યાન કેડન્દ્રત આ પહેલ પર  2019મા ંઈસ્ટ એડશયા સડમટ

 ખાતે આ ઇન્દ્િો-પેડસડફક ઑશન્દ્સ ઈડનશ્યડટવ (આઇપીઓઆઇ) દ્વારા વધુ છણાવટ કરવામા ંઆવી હતી. 

શ્રી નરને્દ્ર મોદી યુએન સલામતી પડરષદની ખુલ્લી ચચાાનુ ંપ્રમુખપદ સંભાળનારા પહેલા ભારતીય પ્રધાનમંત્રી હશે. આ કાયાક્રમ

નું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ોની સલામતી પડરષદની વૅબસાઇટ પર જીવંત પ્રસારણ થશે અને ભારતીય સમયાનુસાર સાજં ે5:30 કલાકથી/
ન્દ્યૂ યોકા  સમયાનુસાર સવાર ે8:00 કલાકથી ડનહાળી શકાશે. 

નવી દિલ્હી 

ઓગસ્ટ 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. 

 


