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“సాగర భద్రత విస్తరణ : అంతర్జ తీ య  స్హకాానికి కేసు” పేరిట యుఎన్ఎస్ 

సికి చందిన అత్యు నన త ర్జసాయి గోష్ఠకిి అధ్ు క్షత వహంచనునన  ద్రధాన

మంత్రరి 

ఆగస్ట్ 08, 2021 
 

ఆగర్జసుు 9వ తేదీ మధాు హన ం 5.30 గంటలకు “సాగర భద్రత విస్తరణ - అంతర్జ తీ య  స్హ

కాానికి కేసు” పేరిట వీడియో కానఫ రెనిస ంగ్ దా్వ ా జరుగనునన  అత్యు నన త ర్జసాయి బ

హరంగ గోష్ఠకిి ద్రధానమంత్రరి ర్జర ీనరంద్ర మోదీ అధ్ు క్షత వహసాతరు. 

ఈ స్మావేశంలో ఐక్ు ాజు స్మితి భద్రతా మండలి స్భు దేశాల దేశాధినేతలు, ద్ర

భుతాా ధినేతలు, ఐక్ు ాజు  స్మితి వు వర్జస్య, ప్ాంయ  వు వర్జస్యలకు చందిన అత్యు నన

త ర్జసాయి వివరణ నిపుణులు పాల్గంటారు. సాగర జలాలపై నేాలను, అభద్రతను స్మర్జర య

వంతంగా అదుపు చే గల మా గాలు, సాగర జలాల విభాగంలో స్మనా   రటిష్ి

త వంటి అంశాలపై ఈ స్ంరరభ ంగా బహరంగ చరచ  జరుగుత్యంది. 

ఇరప టికే సాగర జలలాల భద్రత, సాగర జలాలపై నేాలకు చందిన వివిధ్ అంశాలపై ఐక్ు

ాజు స్మితి భద్రతా మండలి చరిచ ంచి యాా నాలు ఆమోదించింది. అితే సాగర జ

లాల భద్రత అనే అంశానిన  యసుకుని స్మద్గ ర్జసాయిలో బహరంగ గోష్ఠ ినిరా హంచ

డం ఇదే ద్రథమం. ఏ దేశం కూడా సాగర జలాల భద్రతతో ముడిరడిన భినన  అంశాల

ను ఏకాకిగా రరిష్క రించలేదు. అందుకే ఐక్ు ాజు  స్మితి భద్రతా మండలి వేదిక్

గా ఈ అంశానిన  స్మద్గంగా రరిరలనకు యసుకోవడం అవస్రం. ఇలా సాగర భద్రతను స్మ

ద్గంగా చరిచ ంచడం వర్జలల సాగర జలాలోల  సాంద్రద్విక్ంగాను, సాంద్రద్వయేత

రంగాను ఎదురయేు  ముపుప లను స్మర్జర యవంతంగా ఎదుర్కక నడానికి,  చర్జటుబర్జరధమైన కారు క్

లాపాలకు మర్జరదత్య ఇవా డానికి వీలు క్లుగుత్యంది. 

సింధు నాగరిక్త నుంచి నేటి వరకు విభినన  కాలాలోల  భారతదేశ చరిద్తలో సాగాలు కీల

క్ పాద్త పోష్ఠంచాి. సాగాలు ఉమా డి శాంతి, భద్రతలకు దోహరరడతా నన  మన నాగ

రిక్త నైతిక్ విలువలను రరిగణనలోకి యసుకుని ద్రధానమంత్రరి ర్జర ీనరంద్ర మోదీ సాగర్ విజ

న్ ను 2015లో ఆవిష్క రించారు. సాగర్ అనేది  ప్ాంయ  దేశాలనిన ంటి భద్రత

, వృదిధకి స్ంకేత నామం. సాగాలను సుసియర వినియోగానికి ఉరయోగంచుకోవడంలో స్హక్

రించుకోవడం;   సురక్షతం, భద్రమైన ఒక్  ంత్రాంగం ఏాప టు చేసుకోవడం;  సాగర జ

లాలోల  ర్జసియరతా  సాధ్నపై ఈ విజన్ రృష్ఠు కేంద్రీక్రిసుతంది.  2019 స్ంవతస

రంలో దీనిన  ఏడు మూల ర్జస్తంభాల ఆధారంగా భారత రసిఫిక్ సాగర చొరవ (ఐపిఓఐ-ఇండో ర

సిఫిక్ ఓష్ఠ న్ ఇనీష్ఠయేటివ్) పేరిట మరింతగా విస్తరించారు. ఆ ఏడు అంశాలు సాగర ర

ుా వరణం;  సాగర వనరులు;  సామర్జ య ు ల నిాా ణం, వనరుల భాగసాా ము ం;  వైరీతాు ల త



ర్జగ గంపు, నిరా హణ;  శాస్ీ త , సాకేంతిక్, విద్వు  విభాగాలోల  స్హకారం;  వాణిజు  అనుస్ంధాన

త మరియు సాగర రవాణా. 

ఐక్ు ాజు స్మితి భద్రతా మండలిలో ఒక్ బహరంగ గోష్ఠకిి అధ్ు క్షత వహసుతనన తొలి భార

త ద్రధానమంత్రరి ర్జర ీనరంద్ర మోదీ. ఐక్ు ాజు స్మితి భద్రతా మండలి వెబ్ సైట్ లో భార

త కాలమానం ద్రకారం ఈ రోజు సా ంద్తం 5.30 గంటలకు, న్యు యార్క  కాలమానం ద్ర

కారం ఉర ం 8 గంటలకు ద్రతు క్షంగా ద్రసారం అవుత్యంది. 

 

న్యూఢిల్లీ 
ఆగస్ట్ 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. 

 


