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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਖਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ’ ਖਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਯ ਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ (ਯ ਐਨੱਐਸੱਸੀ) ਦੀ ਉਚੱ–ਪ੍ੱਧਰੀ ਿ ੱਲ੍ਹ ੀ ਬਖਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗ ੇ
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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ 
ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਖਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ” ਬਾਰ ੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ (ਯ ਐਨੱਐਸੱਸੀ – 

UNSC) ਦੀ ਉਚੱ ਪ੍ੱਧਰੀ ਿ ੱਲ੍ਹ ੀ ਬਖਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। 

 ਇਸ ਬੈਠਕ ਖਵੱਚ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮ ਿੀਆ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮ ਿੀਆ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮ ੱਿ ਿੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚੱ–ਪ੍ੱਧਰੀ ਮਾਖਿਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ। 
ਿ ੱਲ੍ੀ ਬਖਿਸ ਸਮ ੰਦਰੀ ਅਪ੍ਰਾਧ ਅਤ ੇਅਸ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲ੍ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਨਖਜੱਠਣ ਅਤ ੇਸਮ ੰਦਰੀ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ 
ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਖਕਆ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਖਦਰਤ ਿੋਵੇਗੀ। 

 ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇਸਮ ੰਦਰੀ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੇ ਖਵਖਭੰਨ ਪ੍ਖਿਲ੍ ਆ਼ਾਂ 'ਤ ੇਖਵਖਭੰਨ 
ਖਵਚਾਰ-ਵਟਾ਼ਾਂਦਰੇ ਕੀਤ ੇਿਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤ ੇਿਨ। ਉ਼ਾਂਝ, ਇਿ ਪ੍ਖਿਲ੍ੀ ਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਚੱ–ਪ੍ੱਧਰੀ ਿ ੱਲ੍ੀ 
ਬਖਿਸ ਖਵੱਚ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਨ ੰ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਸਮ ੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਵਚਾਖਰਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਿ ਦੇਿਖਦਆ਼ਾਂ ਖਕ ਕੋਈ 
ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲ੍ਾ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਵਖਭੰਨ ਪ੍ਖਿਲ੍ ਆ਼ਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ ੜੀਆ਼ਾਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਲ੍ ਨਿੀ ਼ਾਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ ਖਵੱਚ ਇਸ ਮ ੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਖਿਮ 
ਿ।ੈ ਸਮ ੰਦਰੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਖਵਆਪ੍ਕ ਖਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਾਇਜ਼ ਸਮ ੰਦਰੀ ਗਤੀਖਵਧੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍–ਨਾਲ੍ ਸਮ ੰਦਰੀ ਿੇਤਰ ਲ੍ਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤ ੇਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਿਤਖਰਆ਼ਾਂ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲ੍ਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਖਸੰਧ  ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੱਖਭਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਇਖਤਿਾਸ ਖਵੱਚ ਸਮ ੰਦਰਾ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਖਮਕਾ ਖਨਭਾਈ ਿੈ। 
ਸਾਡੀ ਸੱਖਭਅਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਸਮ ੰਦਰ ਨ ੰ  ਸਾ਼ਾਂਝੀ ਸ਼ਾ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਸਖਮਰੱਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਦੇਿਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਨ ੰ  ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਿੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਖਵੱਚ, ਸਾਗਰ (SAGAR – ਸਾਗਰ –
 ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇ ਖਵਕਾਸ) ਦੇ ਖਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਖਦਰਸ਼ਟੀ, ਮਿਾਸਾਗਰਾ਼ਾਂ 
ਦੀ ਖਨਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਸਖਿਕਾਰੀ ਉਪ੍ਾਵਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਖਦਰਤ ਿੈ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸ ਰੱਖਿਅਤ ਅਤ ੇਸਖਥਰ ਸਮ ੰਦਰੀ ਿੇਤਰ ਲ੍ਈ 
ਇੱਕ ਰ ਪ੍–ਰੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਸਾਲ੍ 2019 ਖਵੱਚ, ਪ੍ ਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲ੍ਨ ਖਵੱਚ, ਇਸ ਖਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ–ਪ੍ਰਸ਼ਾ਼ਾਂਤ 
ਸਮ ੰਦਰੀ ਪ੍ਖਿਲ੍ (ਆਈਪ੍ੀਓਆਈ – IPOI) ਦ ਆਰਾ ਿੋਰ ਖਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਖਿਤ, ਸਮ ੰਦਰੀ 
ਸ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮਹਾ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ, ਖਜਨਹਾ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਨ - ਸਮ ੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ; ਸਮ ੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨ; ਸਮਰੱਥਾ ਖਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾ਼ਾਂਝੇ ਕਰਨਾ; ਆਪ੍ਦਾ ਜੋਿਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਖਵਖਗਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋ੍ਜੀ ਅਤ ੇਅਕਾਦਖਮਕ ਸਖਿਯੋਗ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ। 

  



ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ ਦੀ ਿ ੱਲ੍ਹ ੀ ਬਖਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਪ੍ਖਿਲੇ੍ ਭਾਰਤੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿੋਣਗ।ੇ ਇਿ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਖਰਸ਼ਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਸੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਖਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮੀ ਼ਾਂ 17:30 ਆਈਐਸੱਟੀ / 08:00 ਐਨੱਵਾਈਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 
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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. 

 


